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[Nummer 1]
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redactioneel
Literaire tijdschriften staan vaak bol van ‘bedachte leuzen’, schreeuwerige
beginselverklaringen en polemische drukdoenerij. Helden worden aan de borst
gedrukt, vijanden verketterd, reputaties verpulverd, en op de ruïnes die overblijven
wordt het nieuwe droomkasteel gebouwd. Maar hoe spannend dit ook moge klinken,
vaker dan branie en bravoure is er plaats voor braafheid en bedachtzaamheid.
Niet alleen in de ‘beginselloze’ postmoderne tijd is de toon zo nu en dan lauw,
getuige de wat bloedeloze inleiding van de eerste Revisor, waarin de redactie zegt
‘niet in het teken [te willen] staan van ideologie of esoterische wijsheid. Wie daarop
wacht kan nu met lezen ophouden.’ Maar ook in een tijd die wel om standpunten
vraagt, zoals het Interbellum, blijken kritische geluiden soms ver te zoeken. De
redactie van Het Duitsche Boek en De Weegschaal probeerde zich angstvallig buiten
politiek vaarwater te houden en kwam juist daardoor in moeilijkheden, zo toont het
hoofdartikel. Dat het niet noodzakelijk is om zich expliciet uit te spreken voor het
een dan wel tegen het ander, daarvan getuigt het tijdschrift Randstad - hierin wordt
niet gepolemiseerd, maar gepubliceerd. In haar keuze voor de bijdragen liet de redactie
duidelijk zien waar ze voor stond.
Onze columnist vraagt zich af waar het heen moet met de literaire tijdschriften in
het huidige gecomputeriseerde tijdperk. Terwijl de eerbiedwaardige literaire
bolwerken hopeloos achterblijven, schieten de tijdschriftjes met een hoog
hobbyclubgehalte als paddestoelen uit de virtuele grond. Een paar aanraders voor
wie liever surft dan leest: www.boekgrrls.nl en www.uitgeestonline.nl/blik/.
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Vrienden van Het Duitsche Boek
Receptie van de Duitse letterkunde in Nederland 1930-1944 aan de
hand van Het Duitsche Boek en De Weegschaal
Een Nederlands tijdschrift over Duitse literatuur, en dat in de jaren
dertig. Het lijkt een witz, maar het bestond echt. En toen het ene failliet
ging, kwam er een ander. De redacteuren van beide tijdschriften
probeerden zo objectief mogelijk de literatuur van het buurland te
benaderen, maar dat ging niet altijd zonder problemen. Christiaan
Janssen laat in zijn artikel zien hoe moeilijk het is om de balans te
vinden tussen goed en fout.
Christiaan Janssen
In velerlei opzicht ontstaat er daar ginds iets geheel nieuws. Belangrijke
veranderingen op geestelijk gebied, voor den oorlog al begonnen, zijn
hier bezig zich te voltrekken. Ingewijden weten dat al lang op hun speciaal
gebied en kijken belangstellend naar elke nieuwe publicatie, die daarvan
een symptoom is. De beweging is zeker voor ons, naaste buren, een
interessant schouwspel, maar zij kan voor ons geestelijk leven nog meer
beteekenen. Het is niet onwaarschijnlijk - tal van teekenen wijzen erop -,
dat die nieuwe opvattingen ook te onzent invloed krijgen. Misschien is
hier voor het Duitsche Boek een taak weggelegd.
(Het Duitsche Boek 1930, pp. 1-2)
Wat zou in bovenstaand tekstje uit 1930 bedoeld kunnen zijn met nieuwe opvattingen
die zich in Duitsland begonnen door te zetten en die volgens de opstellers ervan ook
voor ons, Nederlanders, wel eens van belang zouden kunnen zijn? Het tweede deel
van de vraag valt nog het eenvoudigst te beantwoorden: Duitse cultuur en wetenschap
golden al sinds het einde van de negentiende eeuw, toen Duitsland na de gewonnen
oorlog tegen Frankrijk eindelijk een politieke eenheid was geworden, als
vooraanstaand en ze oefenden grote invloed uit op Nederlandse culturele en
wetenschappelijke kringen. Maar over welke opvattingen ging het hier dan precies?
Bij het lezen van het jaartal ‘1930’ zal de hedendaagse lezer waarschijnlijk in een
eerste opwelling aan het opkomende nationaal-socialisme denken. Vanuit ons huidige
perspectief valt die gedachte wel te begrijpen. Drie jaar nadien, in 1933, kwamen in
Duitsland immers de nationaal-socialisten aan de macht en die waren niet zomaar
uit de lucht komen vallen: Duitse tradities, zoals de Pruisische bevelsmentaliteit, een
verloren oorlog, en de economische malaise hadden deze machtsomwenteling in de
hand gewerkt.
Toch geeft deze opvatting een enigszins vertekend beeld van de Duitse situatie op
de drempel naar de jaren dertig. De situatie was ronduit onvoorspelbaar en gaf nog
geen enkel eenduidig uitsluitsel over de vraag waar het met Duitsland naar toe zou
gaan. Politiek gezien kon het nog alle kanten op. In 1929 hadden de nazi's regionaal
weliswaar hun eerste successen behaald, maar over het algemeen waren de
democratische partijen eerder bang voor de extremisten van links, de communisten,
dan voor de nationaal-socialisten. De
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bloedige overgang van het Russische tsarenrijk naar een communistische Sovjet-Unie
en de communistische couppogingen in Duitsland na de verloren Eerste Wereldoorlog
lagen bij velen nog vers in het geheugen. Bovendien bleef de dreiging van een coup
ook daarna nog aanwezig. De militaire elite had toch al niet veel op met links, ook
niet met de gematigdere sociaal-democratische vertegenwoordigers van de jonge
Republiek van Weimar. Conservatieve militaire en ook politieke kringen beschouwden
links als hoofdschuldige van het verlies van de oorlog en waren bang hun macht te
verliezen door hervormingen van het staatsbestel. Zij zagen dus liever een ordeherstel
van rechts.
Na het vertrek van de Duitse keizer in november 1918 riep de sociaal-democraat
Philipp Scheidemann de republiek en tevens eerste democratie op Duitse bodem uit.
Deze kreeg de bijnaam Republiek van Weimar naar de plaats waar de grondwet werd
aangenomen. In de beginfase, van 1919 tot 1923, heerste grote onrust. Tussen 1924
en 1929 kende de republiek een fase van betrekkelijke rust. Maar in 1930 barstte in
alle hevigheid een nieuwe economische en politieke crisis los. In dat jaar werden
namelijk in Europa de gevolgen van de grote beurskrach op Wallstreet voelbaar.
Vooral in Duitsland kwam de klap hard aan: de regering was nog steeds bezig om
oorlogsschulden af te lossen en de economie was nog te zwak om een nieuwe crisis
het hoofd te kunnen bieden. De ellende werd compleet toen ook nog eens de
succesvolle minister van Buitenlandse Zaken, Gustav Stresemann, overleed. Deze
politicus was het eind jaren twintig gelukt om het Duitse Rijk weer enig aanzien in
de wereld en zijn volk enig gevoel van eigenwaarde terug te geven.
Aan de vooravond van deze crisis en dus nog vanuit een idee van betrekkelijke
politieke en economische rust publiceerde de schrijver het inleidende tekstje. Deze
tekst probeerde niets anders dan de enorme diversiteit aan geestelijke stromingen in
het Duitsland van eind jaren twintig te laten zien, toen Berlijn een van de
toonaangevende steden van Europa was. Op het gebied van de wetenschap, de
literatuur en de film bloeide Duitsland immers volop. Voorbeelden daarvan zijn de
uitreiking van de Nobelprijs voor literatuur aan Thomas Mann in het jaar 1929, verder
het succes van de Duitse filmindustrie en de toonaangevende architectuur van de
Bauhaus-school. Zoals gezegd, was ook Nederland toen in vele opzichten sterk op
Duitsland gericht. De interesse voor de Duitse letterkunde geeft daar een indicatie
van. Na de Tweede Wereldoorlog nam als gevolg van de bezetting en van een
toenemende oriëntatie op de Angelsaksische wereld de aandacht voor de Duitse
cultuur en wetenschap behoorlijk af.

Duitsche letterkunde voor de ontwikkelde leek
Juist deze culturele bloeiperiode van de Duitse cultuur alsmede de belangstelling
van Nederland voor Duitsland heeft ertoe geleid dat de opstellers van het inleidende
citaat het plan opvatten een breed publiek kennis te laten nemen van wat er in
Duitsland zoal op de boekenmarkt verscheen. Daartoe werd in 1930 een tijdschrift
opgericht, Het Duitsche Boek, dat ten behoeve van de ‘ontwikkelde leek’ een selectie
maakte uit de berg aan nieuw materiaal: het spectrum reikte van het traditionele
streekromannetje tot de experimentele

Vooys. Jaargang 19

6

montageroman, zoals Alfred Döblins bestseller Berlin Alexanderplatz (1929), en van
de nationalistische oorlogsroman aan de ene kant, geschreven uit een grote frustratie
over de verloren oorlog, tot pacifistische literatuur in de trant van Erich Maria
Remarques Im Westen nichts Neues (1929) aan de andere kant. De redactie van het
tijdschrift bestond uit de germanisten Jan van Dam, hoogleraar aan wat toen nog de
Gemeentelijke Universiteit Amsterdam heette, zijn collega Theodor van Stockum
van de Rijksuniversiteit te Groningen en Gerard Ras, die in het middelbaar onderwijs
werkzaam was.
In het tijdschrift werden onderwerpen van allerlei aard besproken, maar de nadruk
lag op de letterkunde. Maar liefst 250 recensenten, onder wie gerenommeerde
Nederlandse geleerden zoals Jan Romein en Jacques Presser, leverden in de loop
van veertien jaargangen (Het Duitsche Boek 1930-1933; De Weegschaal 1934-1944)
hun bijdrage. Naast de boekbesprekingen die het merendeel van de pagina's vulden
en waarin men vaak slechts structurele en stilistische en geen inhoudelijke kritiek
leverde, verschenen er regelmatig artikelen die vanuit een breder perspectief de
culturele en politieke ontwikkelingen in Duitsland aan de orde stelden.1 De meeste
bijdrages waren in het Nederlands geschreven, maar de Duitse medewerkers van het
tijdschrift schreven veelal in hun eigen taal.
In 1933 stopte Meulenhoff met de uitgave. Het tijdschrift was verliesgevend en
de economische crisis was te groot, zelfs voor een kapitaalkrachtige uitgever als
Meulenhoff, om een verliesgevend blad voort te zetten. Bovendien was de tijdgeest
er niet meer naar om een tijdschrift over Duitsland uit te geven. Tragisch aan Het
Duitsche Boek was dan ook dat het pas na de ‘gouden’ Weimarer jaren op de markt
kwam. In 1933 kreeg het tijdschrift ook nog eens met een politieke aardverschuiving
in Duitsland te maken. Adolf Hitler werd na een enorme verkiezingswinst van de
door hem geleide NSDAP, de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, op 30
januari van dat jaar als nieuwe Duitse rijkskanselier naar voren geschoven met de
verwachting dat hij het niet zou redden. Toen Hitler systematisch en radicaal zijn
politieke tegenstanders uitschakelde en anti-joodse wetten liet uitvaardigen, bleek
1

Bijvoorbeeld Van Dam, ‘Duitsche letterkunde en politiek’. In: Het Duitsche Boek 4 (1933),
p. 33; J.S. Bartstra, ‘De revolutie van '18 van twee kanten belicht’. In: Het Duitsche Boek 2
(1931), pp. 101-103.
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echter dat hij niet van plan was de macht ooit nog op democratische wijze uit handen
te geven.
Ondanks deze ontwikkelingen lukte het de redactie een nieuwe uitgever te vinden.
De kleine Zeeuwse uitgeverij G.W. den Boer was in 1934 bereid het tijdschrift onder
een andere naam voort te zetten: De Weegschaal. Bovendien werden twee
nieuwelingen aan de redactie toegevoegd: de Duitser Theodor Baader, hoogleraar
aan de Universiteit van Nijmegen en Hendrik Sparnaay, privaatdocent in Utrecht.

Een wankel evenwicht
Het aan de macht komen van Hitler en zijn bruine horden in 1933 werd door de
Nederlandse politiek en media kritisch gevolgd. Ook Nederlandse literaire tijdschriften
die geregeld Duitse literatuur bespraken, zoals De Gids en Forum, toonden zich
kritisch over de ontwikkelingen. Ze beperkten zich hierbij overigens niet tot de
bespreking van Duitse literatuur. H.T. Colenbrander, redacteur van De Gids, volgde
de politieke ontwikkelingen in zijn ‘Buitenlandsch overzicht’ op de voet. Menno ter
Braak, redacteur van Forum, gold als een van de scherpste critici van het Derde Rijk
in Nederland. Van hogerhand verbond men aan deze houding echter weinig praktische
consequenties. De economische band met Duitsland was van dusdanig groot belang
dat de Nederlandse regering de betrekkingen met haar grote buurman niet op het spel
wilde zetten. Zeker toen Duitsland halverwege de jaren dertig uit
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het economische dal begon te kruipen, konden Nederlandse politici en
vertegenwoordigers uit economische kringen het zich niet veroorloven om het Duitse
regime tegen zich in het harnas te jagen. Door zich afhankelijk op te stellen ten
aanzien van Hitler-Duitsland kwam de Nederlandse neutraliteit tussen 1933 en 1940
meerdere malen onder druk te staan. Bovendien werden niet alleen in Duitsland,
maar ook in Nederland de nieuwe machthebbers sterk onderschat - zelfs in joodse
kringen. Hitler werd lange tijd als een verschijnsel beschouwd dat vanzelf wel weer
voorbij zou gaan.
De redactie van De Weegschaal wenste alle schijn van partijdigheid te vermijden.
Men pretendeerde objectief te zijn en geen uitspraken vóór of tégen het Derde Rijk
te doen. Aan de dagelijkse terreur van het Derde Rijk besteedde men dan ook geen
aandacht. Enerzijds valt dat wel te begrijpen van een blad dat zich met name op
letterkunde toelegde, maar anderzijds toonde het een gebrek aan inzicht in de
verhoudingen in Duitsland. Neutraliteit houdt immers in dat niet alleen een taboe op
standpunten rust die in het voordeel van de nationaal-socialistische levensbeschouwing
uitvallen, maar ook op standpunten die deze ideologie afkeuren. Wat dit voor
consequenties had, blijkt uit het redactionele commentaar bij het eerste nummer van
De Weegschaal:
Dat de politiek daarbij geheel terzijde zal worden gelaten, spreekt welhaast
vanzelf. De nadruk zal nu dienen te vallen op de in Duitschland zelf
verschijnende boeken, maar daarnaast zal aandacht worden geschonken
aan de emigrantenliteratuur, voorzoover zij niet politiek is, en de in andere
landen verschijnende boeken over onderwerpen, op Duitschland betrekking
hebbende. (De Weegschaal 1934-1935, pp. 1-2)
Het zinsdeel ‘aan de emigrantenliteratuur, voorzoover zij niet politiek is’ (mijn
cursivering, CJ) lijkt redelijk. Maar het lijkt er ook op dat deze voorwaarde om geen
politieke uitspraken te doen minder streng gold ten aanzien van literatuur die uit
Duitsland zelf afkomstig was. Daarbij spelen tevens nuanceverschillen een grote rol.
Vanzelfsprekend besprak men geen boeken waarin expliciet antisemitische uitlatingen
werden gedaan. Maar er is een veel grotere groep schrijvers die niet onder dat embargo
viel, die op subtiele wijze levensbeschouwelijke kwesties in de geest van het
nationaal-socialisme aan de orde stelden. Bovendien verbood de neutraliteitshouding
het om het onrecht tegen de joden aan de kaak te stellen. Wie dat wel deed, bedreef
namelijk ‘politiek’ ten gunste van de tegenstanders van het nationaal-socialisme.
Vanuit een moreel oogpunt kwam het tijdschrift daardoor al met al danig in het nauw.
Daarbij komt nog eens dat steeds vaker schrijvers werden belicht, die boeken schreven
waarin op het eerste gezicht ideologische kwesties geen rol speelden, maar die wel
lid waren van de nazi-partij en die door het regime met prijzen werden overladen.
Dat de redactie meer aandacht wenste te schenken aan schrijvers die in het Derde
Rijk waren gebleven, lijkt begrijpelijk, om de simpele reden dat dit er in aantal meer
waren dan de geëmigreerden. Er veranderde dan ook niet zo heel veel: voor de
machtsovername werden er boeken uit Duitsland besproken en na 1933 bleef de
nadruk daarop liggen. Dezelfde uitgevers bleven boeken toesturen.
Inderdaad vielen de veranderingen op het literaire vlak in Duitsland in het begin
nog wel mee. De meeste joodse schrijvers en de door de nazi's als links beschouwde
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schrijvers werden al vrij snel geweerd, maar in 1934 kon bijvoorbeeld nog het tweede
deel van de Josefstrilogie van de inmiddels geëmigreerde en als gematigd links te
boek staande Thomas Mann verschijnen.2 Tot 1938 waren er, weliswaar in steeds
beperktere mate, ook nog mogelijkheden voor joodse uitgevers om boeken te
verkopen.3 Een misvatting is dat ineens alle schrijvers die hun land niet verlieten
propaganda voor het nieuwe regime gingen maken. Van protest tegen het regime
was weliswaar weinig te bespeuren, maar velen hielden zich toch liever ver van het
nationaal-socialistische ideeëngoed.

2
3

Dit boek werd ook in De Weegschaal besproken: Van Stockum, ‘Thomas Mann, der junge
Joseph’. In: De Weegschaal 1 (1934-1935), p. 71.
Met name de Schocken-Verlag gaf na 1933 nog boeken van joden uit. Deze onderneming
werd geleid door de niet-jood Lambert Schneider. Martin Buber was z'n productiefste en
succesvolste schrijver. In 1935 lukte het zelfs nog om het werk van Franz Kafka, die ook
joods was, opnieuw uit te geven. Verder konden joodse schrijvers nog terecht bij de kleinere
uitgeverij Philo. De ‘Reichskristallnacht’ in november 1938 betekende het einde voor het
joodse culturele leven in Duitsland. Per 1 januari 1939 werden alle joodse boekhandels
verboden. Daarna lag de uitgave en verkoop nog een tijdje in handen van de Verlag Jüdischer
Kulturbund. Deze had echter geen mogelijkheden de boeken aan de man te brengen door het
ontbreken van verkooppunten. In 1941 werd ook deze uitgeverij verboden. (Wittmann 1999,
p. 365)
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Wat de redactie wel vanaf het begin had kunnen weten, was dat niet zomaar wat
schrijvers, maar juist de vooraanstaanden onder hen waren geëmigreerd en dat afgezien van auteurs als Gerhart Hauptmann, Ricarda Huch, Werner Bergengruen,
Erich Kästner, Ernst Wiechert en een groep talentvolle jonge schrijvers - veelal de
tweederangs auteurs waren achtergebleven. Zij grepen meteen hun kans en werden
van de een op de andere dag tot vooraanstaande schrijvers uitgeroepen. Uit de Sektion
für Dichtkunst van de Preufßische Akademie der Künste stapten begin 1933 die
schrijvers op die zich niet met de nieuwe politiek konden verenigen of werden
schrijvers verwijderd die niet meer werden getolereerd. Zoals al eerder aangegeven,
had de groep schrijvers en dichters die dit laatste overkwam en die vervolgens massaal
emigreerden dit ofwel te danken aan hun politieke standpunten, omdat ze
sociaal-democratisch of communistisch waren, ofwel aan hun joodse afkomst. Thomas
Mann en Ricarda Huch behoorden tot de eerste categorie. Ze werden weliswaar niet
vanwege hun politieke afkomst of hun ras vervolgd, maar zagen uit morele
overwegingen af van verdere deelname aan het openbare culturele leven. In plaats
daarvan traden zogenaamde völkische, dat wil zeggen nationalistische en reactionaire
schrijvers op de voorgrond die niets van modernistische literatuuropvattingen moesten
hebben - vaak zijn dat namen die niemand meer kent, maar die met hun boeken een
hoge oplage bereikten - zoals Hans Grimm, Hanns Johst, Agnes Miegel, Hans
Friedrich Blunck en Erwin Guido Kolbenheyer. De opbouw van hun boeken verliep
volgens de traditionele literatuuropvattingen van de negentiende eeuw. Ook het
wereldbeeld van deze schrijvers was vroeg negentiende-eeuws en ging uit van een
natuurlijke, agrarische samenleving die nog niet door de industrie ‘verpest’ was.
Angst voor de vooruitgang en de industrialisering was de voornaamste drijfveer voor
deze schrijvers. De bevattelijkheid voor nationaal-socialistische denkbeelden was
bij deze schrijvers daarom groot.
Ook De Weegschaal deed mee aan deze, zoals Nietzsche het noemde, ‘Umwertung
aller Werte’ zonder zich af te vragen of ze daarmee het nationaal-socialistisch regime
niet in de kaart zou spelen en daardoor haar neutraliteit zou verliezen. Illustratief
voorbeeld van deze ‘Umwertung’ is de manier waarop Van Dam en Van Stockum
in hun samen geschreven Geschichte der deutschen Literatur (1935) over de
geëmigreerde auteurs Thomas en Heinrich Mann oordeelden. Ze betichten hen, toch
niet de minsten, van ‘on-duits gedrag’:
So musste Heinrich Mann, der gewisse Schwächen des deutschen Volkes
in grotesker Übersteigerung aufgedeckt hatte und der nicht das geringste
Gefühl der Wärme für sein Volk mehr besitzt, das Land verlassen, und
sein Bruder Thomas, der gewiss dem deutschen Volke nähersteht aber
doch auch, vor allem infolge seiner stets zunehmenden Neigung zur
Stilisierung und Individualisierung den Zusammenhang mit dem
Deutschtum immer mehr verloren hat, folgte ihm zeitweise in die
Verbannung. (De Weegschaal 2 (1935-1936, pp. 113-115)
De radicaal-democratische Heinrich Mann had bekendheid verworven als schrijver
van het boek Der Untertan (1914), waarin hij de Duitse bevelsmentaliteit ten tijde
van het keizerrijk overtuigend aan de kaak had gesteld. Ondanks zijn kritische houding
stond hij positiever tegenover de Weimarer Republiek dan menig ander schrijver,
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maar hij miste volgens de literatuurgeschiedenis van Van Dam en Van Stockum
blijkbaar een bepaald gevoel van warmte voor zijn volk en was zodoende gedoemd
in 1933 Duitsland te verlaten. Volgens beide heren zou ook zijn broer Thomas die
in politiek opzicht gematigder was, te individualistisch zijn waardoor hij steeds meer
de band met zijn volk zou hebben verloren. Het lijkt wel alsof Van Stockum en Van
Dam - toch germanisten van naam - het nationaal-socialistische standpunt inzake de
gebroeders Mann letterlijk hebben overgenomen zonder er ook maar een kritische
kanttekening bij te plaatsen. De beide germanisten zagen de nieuwe Duitse
machtsverhoudingen blijkbaar als onherroepelijk en ondernamen geen poging om
daartegen te protesteren.
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De soep werd echter minder heet gegeten dan ze werd opgediend: in De Weegschaal
werden nog een enkele keer boeken van Thomas en zelfs van Heinrich Mann
besproken. Ook andere emigranten kwamen onder de aandacht, maar in de loop van
de periode 1933-1940 nam het aantal recensies van boeken van geëmigreerde
schrijvers wel steeds verder af.4 En dat terwijl twee van de grootste ‘Exil’-uitgevers
(uitgevers van boeken van geëmigreerde schrijvers) - letterlijk - bij Van Dam om de
hoek gevestigd waren: zowel Querido als Allert de Lange hadden in Amsterdam
aparte afdelingen opgezet die romans en ander literair werk van verbannen schrijvers
uitgaven.5

Ordnung muß sein
De analyse van de boekbesprekingen tussen 1930 en 1935 toont aan welk soort
waarde oordelen een aantal belangrijke recensenten gaf. Dan wordt duidelijker
waarom het de redactie na de gebeurtenissen in januari 1933 zo weinig moeite kostte
afscheid te nemen van de Republiek van Weimar die met het aan de macht komen
van Hitler ten onder was gegaan. Deze twee bevindingen wil ik koppelen aan twee
begrippen die met elkaar samenhangen: ‘orde’ en ‘eenvoud’.
De term ‘orde’ werd in het tijdschrift vooral gebruikt om zich af te zetten tegen
de chaos tijdens de laatste jaren van de Weimarer Republiek. De hernieuwde aandacht
voor waarden als ‘tucht’ en ‘orde’ in het Derde Rijk ervoeren de belangrijkste
recensenten als positief. De machtsovername door de nationaal-socialisten was in
hun ogen niet zozeer een ongewenste aardverschuiving als veeleer een logische
reactie op de politieke en maatschappelijke wantoestanden tussen 1930 en 1933
waarop niemand greep leek te hebben. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze
recensenten het met alle aspecten van de nationaal-socialistische ideologie eens
waren. Wel probeerden ze bij de lezers begrip te kweken voor de Duitse situatie. De
beoordeling van de situatie voor 1933 was er een die werd gevoed door het heersende
cultuurpessimisme.
Behalve dat de recensenten de nadruk op ‘orde’ legden, een term die ze ook zelf
bezigden, signaleerden zij in de Weimarer Republiek een maatschappelijk verval en
protesteerden daarmee tegen de ‘moderne jeugd’, verder nog tegen ‘egoïsme’,
‘materialisme’, ‘erotiek’ en de ‘veramerikanisering van de cultuur’. Ten slotte richtten
ze hun pijlen tegen de ‘moderne psychologie’. Dat men daarbij in de eerste plaats
aan de joodse psychoanalyticus Freud moet denken, die het libido tot een van de
centrale elementen van zijn psychoanalyse had gemaakt, zal niet verbazen. Over
Joachim Maass' Boheme ohne Mimi (1930), waarin erotiek een belangrijke plaats
inneemt, merkte de recensent Emil Horbach dan ook quasikomisch op: ‘Freud würde
seine Freud haben’ (Horbach 1931, pp. 76-77) met andere woorden: zelfs Freud had
4

5

In de eerste jaargang, 1934-1935, besprak men in De Weegschaal nog zeventien boeken van
geëmigreerde schrijvers. In de vierde, 1937-1938, nog tien en in de zesde jaargang, 1939-1940,
nog slechts drie.
Bij Querido waren dat onder anderen de schrijvers Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Bruno
Frank, Oskar Maria Graf, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann en Arnold Zweig.
Bij De Lange onder anderen Max Brod, Öön von Horváth, Herman Kesten, Irmgard Keun,
Joseph Roth en René Schickele.
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van dit boek nog iets kunnen opsteken. Uit diverse besprekingen door deze recensent
is diens katholiek-conservatieve houding voldoende gebleken om geen twijfel te
laten bestaan over de afkeurende strekking van deze opmerking.6
Over het nationaal-socialisme als politieke praktijk werden tussen 1933 en 1935
geen uitspraken gedaan. De afkeurende manier waarop men over de daaraan
voorafgaande Weimarer tijd dacht, toont in ieder geval aan wat men afwees, maar
opbouwend kan deze kritiek niet worden genoemd. Na 1933 lieten deze medewerkers
zich dan ook niet uit over de vraag in hoeverre de realiteit van het Derde Rijk aan
hun verwachtingen voldeed.

Edle Einfalt, stille Größe
Het tweede begrip dat de recensenten regelmatig bezigden, is dat van de ‘eenvoud’
van de vertelling. Ze laten in het midden of ze daarmee aan inhoud of aan stijl
refereerden. Misschien toch eerder aan het laatste, zo zal nog blijken. Positieve
kenmerken zijn de ‘natuurlijkheid, eenvoud en frisheid’ van een boek. Verwant met
deze verwijzing naar ‘eenvoud’ is een andere, puur inhoudelijke kwalificatie.
Historische romans werden gewaardeerd vanwege hun afstand tot de huidige tijd en
vanwege de rustige, ‘onmoderne’

6

Zie Horbach, ‘Katholisch-konservatives Erbgut. Eine Auslese für die Gegenwart’. In: De
Weegschaal 1 (1934-1935), pp. 61-62; ‘Friedrich Schneider, Bildungskräfte im Katholizismus
der Welt seit dem Ende des Krieges’. In: De Weegschaal 4 (1937-1938), p. 63.
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vertelwijze. De moderne romans zouden te onrustig zijn door de niet-chronologische
vertelwijze en de vele perspectiefwisselingen. Om diezelfde reden en vanwege de
‘positieve’ en ‘lichte’ uitstraling, werden de tijdloze streekromans en boerenromans
gewaardeerd. Zelfs voor oorlogsromans, en daarmee is de vloedgolf aan romans
bedoeld die de Eerste Wereldoorlog tot onderwerp had, gold dit criterium in zekere
zin. Zo stelde Van Stockum dat Erich Maria Remarques bestseller Im Westen nichts
Neues (1929) alleen maar donkere kanten zou hebben. Remarque schildert
bijvoorbeeld alle officieren als tirannen af. Im Westen nichts Neues, zo luidde Van
Stockums oordeel, laat slechts één kant van de werkelijkheid zien: om echter de
objectiviteit van zo'n beschrijving te garanderen, behoort de schrijver ook de ‘lichte’
kant aan te geven. (Van Stockum 1930, pp. 25-27)
Literatuur als een mooi en verheven goed - ook als het over oorlog gaat? Van
Stockum en anderen lijken zich met hun voorkeur voor algemeen geaccepteerde
schoonheidsregels- en wetten in hun beoordeling op classicistische tendensen te
beroepen. Liever dan van pessimisme en duisternis gingen zij uit van typische
classicistische criteria als eenvoud, duidelijkheid, helderheid, reinheid, orde en
maathouden. Het credo ‘Edle Einfalt, stille Größe’ van de achttiende-eeuwse
kunsthistoricus en voorvechter voor de herleving van de klassieke oudheid in de
kunsten, Johann Joachim Winckelmann, lijkt in de bespreking van boeken in de
twintigste eeuw nog steeds te worden toegepast.
Wat is de relevantie van deze korte uiteenzetting over de beoogde ‘eenvoud’ van
literatuur? Juist in de jaren dertig kleven aan deze op het esthetische en classicistische
gerichte benaderingswijze bezwaren. Doordat men van de boerenromans, ook wel
‘Blut- und Bodendichtung’7 genaamd, alleen de ‘eenvoud’ van de vertelling prees,
leek men geen aanstoot te nemen aan het feit dat deze boeken een völkische lading
hadden: de verheerlijking van het plattelandsleven en de afwijzing van de stad en
haar ‘moderne’ waarden zoals individualisme, liberalisme, democratie en gelijkheid
van geslacht en ras impliceert immers een reactionair, preïndustrieel wereldbeeld
dat de waarden van de Verlichting negeert. Deze boeken van in het Derde Rijk
veelgelezen schrijvers waren dus slechts op het eerste gezicht vrij van völkische
ideologie.8 De beschrijving van de wereld in deze boeken volgens de principes van
‘orde’ en ‘eenvoud’, of anders geformuleerd door de werkelijkheid als
ongecompliceerd voor te stellen, lijken het van de beschrijving van een complexe
en moderne industriestaat, die Duitsland in feite allang was, gewonnen te hebben.
Veel germanisten - niet alle, want er waren ook wel enkele kritische geluiden te horen
- ervoeren deze voorstelling van zaken als aangenaam. Dat had ook te maken met
een zekere naïviteit ten aanzien van de relatie tussen literatuur en politiek en de
functie die literatuur in een dictatuur als ideologisch instrument kon hebben.
Anderzijds moet de functie van de literatuur in deze dictatuur ook weer niet
7

8

‘Blut’ verwijst naar de gebondenheid van elk individu aan zijn familie en in bredere context
aan zijn eigen volk; relaties met onduitse elementen (onder anderen joden) zouden deze band
in gevaar kunnen brengen; ‘Boden’ verwijst naar de grond waarop men leeft en waarmee
men zijn hele leven verbonden blijft. Door te verhuizen zou men dus zijn band met zijn eigen
familie en volk verliezen; andersom kan er niemand van buiten op de eigen grond komen
wonen omdat een buitenstaander geen binding met deze grond heeft. Afwijzing van het
vreemde en nieuwe is dus een centraal punt binnen deze literatuur.
Bijv. Hanns Arens, ‘Karl-Heinrich Waggerl, Brot’. In: Het Duitsche Boek 2 (1931), pp.
23-27.
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overdreven worden. Radio, film en openbare manifestaties hebben een veel grotere
invloed op de massa's gehad.

Van neutraliteit naar nationaal-socialistische propaganda
Na 1935 probeerde de redactie op de ingeslagen weg verder te gaan en dus zo neutraal
mogelijk boeken te blijven bespreken. Reeds in 1936 bleek hoe moeilijk het was om
dat vol te houden. Gerard Ras, een van de drie oprichters van het tijdschrift, kon zich
niet meer in het halfslachtige compromis vinden en stapte uit de redactie. Hij was
van mening dat standpunten, zowel voor als tegen het regime, vrijelijk geventileerd
moesten kunnen worden. In de situatie van toen, en daarin had Ras zeker gelijk, ging
de zogenaamde neutrale houding vooral ten koste van de kritische: de invloed van
de emigrantenliteratuur nam steeds verder af en de welwillende houding tegenover
de stroom aan boeken afkomstig uit het Derde Rijk nam steeds verder toe, waardoor
er van een neutrale houding toch al niet echt sprake meer was. De Nederlandse
germanistiek, in casu de redactie van het tijdschrift, had twee dingen kunnen doen
om te overleven en de toekomst van het tijdschrift te waarborgen: of door de lijn van
neutraliteit consequent te blijven volgen of door Ras' advies over te nemen en dus
ook
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een kritisch geluid over de toenemende invloed van het nationaal-socialistische
ideeëngoed op de literatuur te laten horen. Deze keuzemogelijkheid toont de
problematiek aan waarmee het tijdschrift te maken had. Het consequent volgen van
een neutrale lijn bleek steeds moeilijker. In het laatste geval zou men echter
langzamerhand vervreemd zijn geraakt van Duitsland en zijn toenemend
gleichgeschaltetes universitaire en literaire wereldje, en men zou de banden
noodgedwongen hebben moeten verbreken en vervolgens het tijdschrift hebben
kunnen opdoeken. Voor die vervreemding was de redactie echter bang, omdat zij
ervan uitging dat de situatie in Duitsland op langere termijn toch niet zou veranderen.
Men koos dan ook voor de eerste mogelijkheid - maar niet zo consequent als
aanvankelijk de bedoeling was. De redactieleden wilden immers hun waardevolle
contacten met Duitse uitgevers niet verliezen. De Nederlandse germanistiek stond
daarin niet alleen. Ook bijvoorbeeld de Amerikaanse germanistiek had voor deze
aanpak gekozen.9
Daarnaast echter waren het niet alleen opportunistische redenen die de redactie
deed handelen volgens het beschreven patroon. Zowel in Nederland als in de VS
ging men ervan uit dat Duitse literatuur alleen daar geschreven kon worden waar
men het dichtst bij de Duitse cultuur zat: in Duitsland zelf dus. Inderdaad werd het
voor de emigranten steeds moeilijker om inspiratie op te doen omdat ze niet meer in
Duitsland waren en dus van hun wortels waren afgesneden. Bovendien, zo blijkt
onder andere uit het voorgaande, waren er in het tijdschrift daadwerkelijk
aanwijzingen voor dat delen van de redactie sympathie voor elementen van de
völkische, nationalistische literatuur koesterde: niet voor de racistische elementen
daarvan, maar wel voorzover zij een einde maakten aan, naar hun oordeel,
modernistische uitspattingen.
Om het verhaal enigszins compleet te maken: De Weegschaal had na mei 1940
een culturele propagandafunctie gekregen. Bovendien maakten twee leden van de
redactie zich tijdens de bezetting schuldig aan collaboratie. Jan van Dam werd
secretaris-generaal van onderwijs en kreeg daarvoor na 1945 een forse
gevangenisstraf. Theodor Baader liet als voorzitter van de Nederlands-Duitse
Kultuurgemeenschap, als rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen en in zijn
publicaties voor pro-Duitse organen zijn nationaal-socialistisch gezicht zien. Hij
vluchtte in september 1944 naar Duitsland. Van Stockum probeerde zich verre te
houden van de dagelijkse politiek. Maar ook hij bleef tot het bittere einde lid van de
redactie.
Nadat het tijdschrift in 1943 nogmaals van uitgever was verwisseld, omdat ook
Den Boer het hoofd niet meer boven water kon houden, veranderde het nog sterker
in een propagandaorgaan. Den Boer drukte het blad nog wel, maar de uitgave ervan
kwam in handen van Oceanus terecht. Deze uitgeverij gaf boeken uit die als cultureel
uithangbord voor het nationaal-socialisme in Nederland moesten dienen. Een
tijdschrift als De Weegschaal paste uitstekend in dat beeld. Maar nog steeds wilde
het blad maar niet winstgevend worden. Men kreeg subsidies van de Duitse bezetter
en een nieuwe doelgroep van nationaal-socialistisch gezinde Belgen en Nederlanders
werd aangeboord. Maar omdat oude lezers hun abonnement opzegden, schoot men
9

Zo toont een onderzoek aan over Nazi-Germany and the American Germanists van Magda
Lauwers-Rech, waaruit blijkt dat ook Amerikaanse germanisten voor het werk van schrijvers
kozen die na 1933 in Duitsland waren gebleven.
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daar uiteindelijk ook niet veel mee op. In de zomer van 1944 was het papiertekort
als gevolg van de oorlog bovendien zo nijpend geworden dat er simpelweg geen blad
meer kon worden gedrukt. In augustus 1944 verscheen het laatste nummer. Al een
maand later werd het zuiden van Nederland en ook Middelburg, de plaats waar de
drukkerij stond, bevrijd.
Christiaan Janssen promoveert aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
in de Duitse letterkunde. Het onderwerp van zijn dissertatie is ‘Schone
schijn in donkere tijden? De Nederlandse germanistiek en het beeld van
de Duitse literatuur in de jaren '30’.
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Niet voor de kinderkamer bedoeld
Het glossy tijdschrift Randstad en de jaren zestig
De eerste oplage was vijfduizend exemplaren en een deel kostte f 4,50.
Het had het formaat van een paperback en was excentriek
vormgegeven. Uitgever was De Bezige Bij en de redactie werd gevoerd
door niemand minder dan Hugo Claus, Harry Mulisch, Simon
Vinkenoog en Ivo Michiels: het tijdschrift Randstad. Wat was dat voor
een blad dat de ondertitel ‘driemaandelijks tijdschrift’ droeg en dat
maar twaalf keer verscheen in negen jaar tijd? Welke plaats nam
Randstad in onder de roemruchte sociale woelingen van de jaren
zestig? Was het een conventioneel of juist onconventioneel tijdschrift,
het periodiek waarover Het Vrije Volk in 1962 zei: ‘het modernste en
modieuste tijdschrift van ons taalgebied, aantrekkelijk uitgegeven,
boeiend en lichtelijk sensationeel van inhoud’ en waarover een ander
schreef: ‘Niet voor de kinderkamer bedoeld, al is alles niet even
volwassen’?
Olga Coolen
In 1961 richtten de redacteuren Mulisch, Michiels, Vinkenoog en Claus onder leiding
van Bezige Bij-directeur Geert Lubberhuizen het tijdschrift Randstad op. Met deze
naam wilden zij aanduiden dat het tijdschrift niet alleen voor de (hoofd)stad was
bedoeld, maar ook voor de ‘Stad en Ommelanden’. De redactie streefde naar een
fiftyfifty verhouding tussen fictie enerzijds en anderzijds bijdragen gewijd aan
tijdgenoten en aan fenomenen buiten de literatuur zoals financiën, sociologie en
politiek. Het resultaat was een blad met een zeer gevarieerd aanbod van onderwerpen.
Randstad is al vaak in verband gebracht met het postmodernisme. Zo rekenen
Ruiter en Smulders het tijdschrift in hun boek Literatuur en moderniteit in Nederland
tot de literair-kritische richting van het postmodernisme.1 Naar hun idee bestaat de
postmodernistische literatuur uit twee stromingen: ten eerste de literair-kritische
richting en ten tweede de literaire popart. De eerste groep, de literair-kritische
stroming, legt volgens hen een grote nadruk op de vorm waarvoor zij ook expliciet
aandacht vraagt. Bij deze auteurs wordt geen verhaal meer verteld; hun teksten
kenmerken zich juist door een sterk reflexief karakter waardoor de act van het
schrijven tot het thema van de tekst wordt gemaakt en het moment van interpretatie
en betekenistoekenning wordt uitgesteld. Deze eerste groep teksten, waartoe Randstad
zou behoren, kan tot de intellectueel-literaire stroming van het postmodernisme
worden gerekend.2 De tweede groep teksten die Ruiter en Smulders onderscheiden,
de literaire popart, kenmerkt zich eveneens door een afkeer van interpretatie en
betekenistoekenning, maar bij deze literaire vorm mag geen moment van diepgang
of interpretatie ontstaan. Gebeurt dat toch, dan wordt het ontstane ‘gat’ in de
oppervlakte onmiddellijk gedicht met ironie. Deze literatuur zou volgens hen in
Randstad ontbreken.
Bij deze invulling van het postmodernisme in Randstad wil ik enige vraagtekens
zetten. Randstad bevat inderdaad literair-kritische postmodernistische literatuur maar
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bevat ook literaire popart. Randstad incorporeert beide soorten postmodernistische
teksten, kent zowel experimenteel proza als luchtige, oppervlakkige verhaaltjes. In
het vervolg van dit artikel zal ik dit aantonen door uit Randstad van beide soorten
postmodernistische teksten voorbeelden te geven. Daarna zal ik ingaan op een aantal
aspecten van de verhouding van Randstad tot de sociale ontwikkelingen in de jaren
zestig.
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Aangetast, verpulverd, gesmolten, opgelost
Wie Randstad doorneemt, ontdekt dat de redactie van het tijdschrift van meet af aan
veel ruimte geeft aan buitenlandse auteurs wier werk speciaal voor Randstad in het
Nederlands wordt vertaald.3 Met name de Franse literatuur is prominent aanwezig.
Verder wordt Randstad bevolkt door Amerikanen, Duitsers en bij gelegenheid is er
aandacht voor Griekse, Scandinavische, Italiaanse en Spaanstalige literatuur. Ook
enkele Belgen en Nederlanders - en natuurlijk de vier redacteuren zelf - publiceren
in het blad.
De intellectueel-literaire stroming van het postmodernisme wordt goed zichtbaar
in de interactieve opera van de Franse schrijver Marcel Butor. ‘Uw Faust’, verschenen
in Randstad 4 (1963), lijkt op het eerste gehoor een eigentijdse versie van Faust te
zijn, maar gaat in wezen slechts over de twijfel over het schrijven van deze opera.
Het publiek dat naar deze opera komt kijken, hoopt op een spannend verhaal, een
tragische liefdesgeschiedenis, een drama over een man die zijn ziel aan de duivel
verkoopt, maar wordt daarentegen eerst geconfronteerd met een lezing over het
fenomeen opera. De componist en de auteur worden in de eerste akte als personage
opgevoerd en de directeur van de schouwburg legt hun het verzoek voor om een
opera te schrijven. Wanneer het personage Henri Pousseur bijvoorbeeld wordt
voorgesteld aan het publiek - dat zich inmiddels waarschijnlijk begint af te vragen
of de ‘echte’ opera nog gaat beginnen -, begint deze met een lezing:
Na enkele zinnen bootst Henri het spreken alleen nog maar na. Zijn stem
is opgenomen op een band waarvan de geluidssterkte gelijk afneemt met
het licht. [...] Henri (tegen de achtergrond zijn eigen stem die zacht
voortkabbelt) Wat een leven, een lezing hier, een lezing daar; de trein, het
vliegtuig, soms de boot; nooit op tijd om de plaatsen waar men langs moet
te bekijken... En wat levert het op? Altijd spreken over de problemen van
de hedendaagse muziek, in plaats van ermee bezig te zijn, echt te werken.
Wie komt er met een oplossing? (Butor 1963, p. 98)
Vervolgens krijgt Pousseur ten overstaan van het publiek van de directeur de opdracht
een Faust-opera te schrijven. En over dit schrijfproces gaat ‘Uw Faust’.
Wordt het publiek aan de ene kant in haar verwachtingen gefrustreerd, aan de
andere kant krijgt het publiek in het verloop van het stuk een belangrijke, actieve rol
toebedeeld, waardoor het juist in de opera wordt betrokken. Op bepaalde momenten
kan het publiek kiezen wat er gaat gebeuren. Het theatergezelschap heeft verschillende
versies van het verhaal ingestudeerd, zodat het publiek mag uitmaken in welke
richting de intrige zich ontwikkelt.
Met ‘Uw Faust’ gaan Butor en Pousseur in tegen alle conventies van de opera en
het toneelstuk en maken ze ruim baan voor nieuwe experimentele vormen. Teksten
die normaliter voorafgaan aan het schrijven van een toneelstuk of opera vormen nu
de kern van een stuk. En door dit reflexieve, onconventionele karakter sluit deze
opera aan bij de meest karakteristieke aspecten van de Franse Nouveau Roman van
Robbe-Grillet en Le Clézio, auteurs die eveneens in Randstad hun plaats vonden. In
de traditionele roman ligt de nadruk op de verwijzing naar de werkelijkheid en de
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psychologie van de mens; de Nouveau Roman daarentegen vormt een laboratorium
waarin onderzoek wordt gedaan naar de taal en naar het fenomeen van de roman.
Een tweede voorbeeld van dergelijk experimenteel proza is de bijdrage,
‘Aangekomen in Avignon’ van Daniel Robberechts, die in 1969 in Randstad
verscheen. (Robberechts 1969) Deze Belgische schrijver laat zich in zijn bijdrage
leiden door de vraag ‘wat kan er gekend worden?’ Dit heeft zijn weerslag
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op de opbouw van de tekst en de structuur van het verhaal. De auteur vraagt zich af
hoe men een aankomst in Avignon zou kunnen beschrijven. Het zou, zo denkt hij,
mogelijk moeten zijn zich te baseren op de bekende feiten, maar, zegt hij, ‘niet alle
feiten kunnen gekend worden’, laat staan opgeschreven worden. Deze
vooronderstelling bepaalt de vorm van zijn verhaal. Robberechts beschrijft een
denkbeeldige aankomst in Avignon en exploreert de manieren waarop deze aankomst
beschreven zou kunnen worden. Dit resulteert in een opsomming van mogelijke
beschrijvingen die varieert van concrete, op de reisgids gebaseerde informatie tot
gedachten of associaties die men krijgt bij het denken aan de stad. Een voorbeeld:
Na de twee cafeetjes zal hij dadelijk de Boulevard Etienne d'Orves inslaan
links- of rechtsaf. Links- of rechtsaf? (Vroeg of laat dwingen de woorden
tot een keuze, een versmalling, eens moet de luisterrijke dichtheid van alle
onuitgedrukte mogelijkheden worden aangetast, verpulverd, gesmolten,
opgelost.)
(Robberechts 1969, p. 161)
De auteur refereert hier heel duidelijk aan de daad van het schrijven. Voordat hij iets
op papier zet, is alles nog oningevuld. Er ligt voor hem een woud aan mogelijkheden
open en hij zal zichzelf moeten dwingen een keuze te maken, zoals een wandelaar
in een stad als Avignon een keuze moet maken uit duizenden mogelijke wandelroutes.
Het verhaal dat Robberechts over Avignon schrijft, gaat in werkelijkheid over de
problemen van de schrijver, de schrijver die niet alles kan kennen en die zelfs uit
alles wat kan worden gekend geen keuze durft te maken. Hij laat de lezer delen in
zijn epistemologische twijfel en drijft het moment van keuzes maken op de spits.
Wie vervolgens het toneelwerk in Randstad doorneemt, ontdekt een soortgelijke
ondermijning van de traditionele literaire middelen. Het toneel in Randstad, met
auteurs als Boris Vian, Samuel Beckett en Robert Pinget, concentreert zich op het
belachelijk maken van het rationele discours. In Les Bâtisseurs d'Empire ou Le
Schmürz, te vinden in Randstad 2 (1961), bindt de Vlaming Boris Vian bijvoorbeeld
de strijd aan met ‘Het Woord’. Freddy de Vree vat de bedoelingen van Vian samen:
‘Elke “vaste” uitdrukking wil de auteur verbrijzelen. [...] Waar een woord twee
betekenissen heeft kiest Vian stelselmatig de “verkeerde”, dus de normale betekenis
negerend, terwijl de “verkeerde” betekenis “logisch” wordt uitgewerkt, zodat het
irrationele op absurde wijze gerationaliseerd wordt.’ (De Vree 1961, p. 73) Door
middel van alogische dialogen geeft Vian te kennen dat hij een afkeer heeft van de
logica en dat hij zich verzet tegen de dictatuur van het rationele discours. Woord en
betekenis worden bij Vian, Beckett en Pinget los van elkaar gezien en moeten uit
elkaar worden gehouden. Betekenistoekenning blijft uit.
Kortom, zowel het proza van Robberechts en Butor (en met hen Nouveaux
Romanciers als Robbe-Grillet en Le Clézio) als de toneelstukken van Vian en Pinget
(en de varianten daarop van Boekraad en Becker) zijn in te delen bij de
intellectueel-literaire richting van het postmodernisme. Kenmerkend voor hun werk
is de kritische houding ten opzichte van de traditionele literatuur. Ze tonen een
onderzoekende houding ten opzichte van hun instrument: de taal. Bij de een komt
het reflexieve moment expliciet voor in de tekst waardoor deze metatalig wordt. Bij
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de ander is de tekst het resultaat van het reflexieve moment en kenmerkt hij zich door
een vernieuwing van de vorm.

Op zeer luchte en spontane wijze
Ook de tweede groep postmodernistische teksten, de literaire popart, is te ontdekken
in Randstad. Paul van der Loeff en Ewald Vanvugt bijvoorbeeld beschrijven op zeer
luchtige en spontane wijze de realiteit om hen heen: de werkelijkheid van de jaren
zestig. Duidelijk komt uit hun teksten het levensgevoel naar voren van de eerste
consumptiegeneratie, een generatie die zich vrijheden veroorlooft op het gebied van
seks, drugs en rock-'n-roll.
De bijdrage ‘Een bevrijdingsfeestje’ van Paul van der Loeff uit 1963 is een kort
verhaal dat een begin heeft, een midden en een einde. Maar in dit verhaal gaat het
niet om de plotontwikkeling, maar om de uitdrukking van een bepaalde levenswijze,
een bepaalde levenshouding. Drie jongens zijn op bevrijdingsdag op een feestje. Ze
hebben de hele avond achter de meiden aangezeten en op het moment dat de laatste
meiden naar huis zijn gegaan, beginnen de jongens zich te vervelen. De ikpersoon
komt op het idee om met de auto van zijn moeder naar het strand van Zandvoort te
rijden om daar een groot vuur te maken. Aldus gebeurt. Na de nodige hilariteit op
het strand slaat de verveling echter wederom toe. Een andere jongen komt dan op
het idee de vlaggenstok van een vlakbij gelegen terras te stelen en de vlaggen in het
vuur te verbranden. Maar ook deze lol is slechts van korte duur. Vervolgens moet
een houten vlonder er
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aan geloven en ten slotte worden ook de strandstoelen van het terras aan de vlammen
geofferd. Dit alles gaat niet onopgemerkt voorbij. De café-eigenaar is wakker
geworden van de herrie en stormt naar buiten. Tevergeefs probeert hij de jongens
tot rede te brengen, maar deze maken van de situatie gebruik om de man hardhandig
vast te pakken en hem te vernederen. Ze dwingen hem op de knieën en zetten ieder
een voet op zijn schouder om van dit geheel vervolgens door een van de andere
vrienden een foto te laten maken. (Van der Loeff 1963)
De stijl waarin dit verhaal is geschreven, is uiterst eenvoudig. Er wordt veel gebruik
gemaakt van opsommende elementen als ‘eerst’ en ‘toen’ en inbeddingen of
uitweidingen worden vermeden. Het verhaal wordt in korte verhaallijnen in
chronologische volgorde verteld. Het volgende fragment is typerend voor de eenvoud
van de tekst:
Het was pas drie uur en Guy kwam op het grandioze idee de auto van zijn
moeder te halen, en toen we er in zaten kwam ik op het grandioze idee om
op het strand een enorm vuur te maken. Het leek me ontzettend fijn, maar
zij gingen het pas langzamerhand leuk vinden.
(Van der Loeff 1963, p. 89)
De tekst maakt een nogal pretentieloze indruk. In vergelijking met de teksten van de
vormgerichte schrijvers besteedt Van der Loeff weinig aandacht aan de vorm.
Het verhaal ‘62 romeinse 4 30 62 romeinse 5 22’ van Ewald Vanvugt, in 1963 in
Randstad gepubliceerd, heeft wat dat betreft veel gemeen met de tekst van Van der
Loeff. Dit verhaal bestaat uit de dagboekfragmenten van een negentienjarige die
zichzelf in de tekst ook Ewald Vanvugt noemt. Hij zet zijn voorheen bruisende leven
in lange zinnen met veel komma's en associatieve beelden op papier. De afwezigheid
van punten om een zin te eindigen markeert de afwezigheid van rust en de
aanwezigheid van dynamiek in zijn leven:
Wel is het gemakkelijk met de meisjes, dat zijn dingen waar ik enthousiast
voor blijf, al herhalen zich toch vooral hierbij de omstandigheden,
motieven, standen, gebaren, situaties, gesprekken, handelingen, lichamen,
fouten, momenten, spanningen, geruststellingen, meisjes, moeders, spieren,
houding en streling, ontspannen, shows, reden, huizen, scènes, maar het
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vreemde is: aan de goede vork gestoken blijft het boeien, evenals voor mij
de amerikaanse teenagermuziek boeiend blijft.
(Vanvugt 1963, p. 36)
De jongeren die door Van der Loeff en Vanvugt worden beschreven weten niet wat
ze met hun tijd moeten doen. Ze vermaken zich met vrouwen, seks, drank en het
vernederen van andere mensen. In hun teksten blijft een moment van
betekenistoekenning uit en wordt door de intuïtieve manier van schrijven reflectie
vermeden. Of zoals Ruiter en Smulders het verwoorden: ‘Er mag in de popart geen
moment van diepgang of interpretatie ontstaan, en gebeurt dat toch, dan wordt het
ontstane “gat” in de oppervlakte onmiddellijk afgedicht met ironie.’ (Ruiter en
Smulders 1996, p. 309) Bij deze tweede groep teksten staat niet het reflexieve,
metatalige aspect voorop; het spontane, intuïtieve aspect voert de boventoon. De
teksten van Vanvugt en Van der Loeff en ook van bijvoorbeeld Ivo Michiels
kenmerken zich door een zo spontane vluchtigheid dat er geen ruimte meer wordt
overgelaten voor interpretatie. Maar niet alleen het proza, ook de poëzie in Randstad
sluit aan bij de literaire popart.

Een onderkaak van vitallium
De gedichten van onder anderen Louis Ferron, Cornelis Bastiaan Vaandrager, J.
Bernlef en Hans Magnus Enzenberger die in Randstad verschenen,
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voldoen niet aan de traditionele regels van de poëzie. Geen van allen gebruiken ze
een vaste strofebouw, een rijmschema of een regelmatig aantal lettergrepen. Rijm
komt weliswaar een enkele keer voor, maar nooit op de traditionele wijze: soms
beperkt het rijm zich tot binnenrijm, middenrijm of zelfs alleen assonantie.
Hoogdravende taal wordt doorgaans vermeden.
Enkele van deze dichters wil ik hier nader bekijken, omdat zij voorbijgaan aan
elke vorm van kieskeurigheid bij het bepalen van het onderwerp. Hun gedichten
verwijzen naar een aanwijsbare werkelijkheid en zijn over het algemeen goed te
begrijpen. Hun democratische houding ten opzichte van onderwerp en materiaal is
gemakkelijk te relateren aan het fenomeen popart.
Zo laat het debuut van Louis Ferron in Randstad een voorkeur zien voor de meest
banale onderwerpen. Zijn cyclus ‘Anatomie’ bestaat uit veertien korte gedichten.
(Ferron 1966) In elk van deze gedichten bezingt Ferron een kunstmatig lichaamsdeel
dat is ontworpen om het echte te vervangen. Onder andere komen aan de orde: een
plastic kunstoog, een plastic oorschelp, een onderkaak van vitallium en een nylon
hartklep. Hiermee neemt Ferron de gelegenheid te baat zijn verbazing over de
ontwikkeling van de techniek uit te drukken. Een voorbeeld:
1.
Een schedelplaat van vitallium.
Deze plaat vervangt,
jazeker vervangt
een stuk van de schedel
zo deze beschadigd
mocht zijn
Wist u dat
vitallium een in de verenigde staten
ontwikkelde, bijzonder duurzame
legering is
van chroom en kobalt?
Wist u dat?
(Ferron 1966, p. 124)

Ferron acht bepaalde onderwerpen niet minder geschikt voor poëzie dan andere.
Zelfs zoiets banaals als een ‘neus van zacht plastic’ (ibidem, p. 125) kan het onderwerp
van een gedicht zijn. Ook de taal waarin over dit onderwerp wordt geschreven hoeft
bij Ferron niet hoogdravend te zijn. Zijn gedichten zijn niet moeilijk, ze rijmen niet
en voldoen aan geen van de traditionele eisen voor poëzie. En elementen als
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‘jazeker’ of ‘Wist u dat?’ behoren niet tot het traditionele register van de poëzie,
maar komen veeleer uit het register van de spreektaal.
Eenzelfde democratische houding tot onderwerpen en taalgebruik typeert de
gedichten van Cornelis Bastiaan Vaandrager uit 1963. Hij heeft oog voor dingen
waar de meeste dichters aan voorbij zouden gaan.
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(2)
Het zal je gebeuren:
een pissebed van voor de Eerste Wereldoorlog
wordt meegesleept
in de smeerolie van een brug
en gekraakt,
zo keurig geconserveerd als hij was.
Je moet er oog voor hebben,
als je moet wachten voor de Koninginnebrug.*

In het gedicht wordt de wachttijd voelbaar in de observatie van de geconserveerde
pissebed en de opsomming van de openingstijden. Want hoe lang moet je ergens
staan wachten voordat je een detail als een pissebed opmerkt of voordat je een lijst
met tijden uit het hoofd kunt leren?
‘Alles kan materiaal zijn voor poëzie’ is een slogan die voor een groot deel van
de gedichten in Randstad opgaat. Dit geldt zowel voor de soorten onderwerpen als
de soorten teksten die in de poëzie worden gebruikt. Kortom, literaire popart is wel
degelijk aanwezig in Randstad en het tijdschrift plaatst zichzelf hiermee in een
traditie, een traditie waar men overigens ook oog voor heeft. De redactie brengt
kunststromingen onder de aandacht die zich kenmerken door eenzelfde pretentieloze
houding. Het dubbelnummer 11/12 suggereert een kunsthistorische ontwikkeling
waarvan Randstad zich in het verlengde lijkt te willen plaatsen. Laat ik wat dieper
op deze kunsthistorische achtergrond ingaan.
De herwaardering van het gewone leven die we in Randstad aantreffen in dat deel
van het proza en de poëzie die ik onder de literaire popart schaar, vindt zijn oorsprong
bij een kunstenaar uit de jaren twintig: Marcel Duchamp. Hij is een van de eersten
in een lange rij die de herwaardering van het dagelijks leven propageerde. Achteraf
gezien kan hij worden beschouwd als wegbereider van het nieuwe realisme van de
jaren zestig. In dit dubbelnummer van Randstad komen de kunstvormen aan bod die
vanaf Duchamp met hetzelfde onderwerp bezig waren: de alledaagse werkelijkheid.
Dada, popart, happening,4 alle verwijderen zich van traditionele kunstvormen. Ze
weigeren de grenzen tussen genres te erkennen en hebben een afkeer van hiërarchie.
Omdat contemporaine beeldende kunstvormen die in Randstad aan bod komen
de opvatting dat ‘alles materiaal voor kunst kan zijn’ illustreren en omdat zelfs een
*

Openingstijden Koninginnebrug Werkdagen:
0.40-.56 behalve ma.
0.50-1.06 alleen ma.
2.30-2.44
4.08-4.38
6.00-6.20
7.01-7.21*
9.08-9.23
10.40-11:00*
12:40-13:00*
14.40-15.00*
16.40-16.55
18.43-19.03
20.43-20.59
22.42-22.57
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deel van het literaire aandeel op hetzelfde principe is gebaseerd, sluit Randstad zich
bij deze traditie aan. Het tijdschrift houdt steeds contact met aanverwante stromingen
in de kunsten en biedt contemporaine beeldend kunstenaars als Daniel Spoerri en
Jean Dubuffet ruimte om hun specifieke werkwijze en hun reden om alle soorten
materiaal te gebruiken uiteen te zetten. Wat Duchamp en dada deden met de beeldende
kunst, doen Ferron en Vaandrager in Randstad met de poëzie en Vanvugt en Van
der Loeff met het proza.

Een kosmopolitische houding
Randstad staat natuurlijk midden in de veelbesproken ‘roaring sixties’. In de jaren
zestig veranderen maatschappelijke opvattingen drastisch. Er vinden grote
veranderingen plaats op het gebied van de religie, de seksuele moraal, de opvattingen
over drugs, en ook in de binnenlandse politiek worden grote verschuivingen zichtbaar.
De redacteuren van Randstad hadden het idee dat ze een non-conformistisch blad
maakten. Maar de vraag is of het tijdschrift wel zo baanbrekend was en welke positie
het tijdschrift innam tussen de vele andere Nederlandse tijdschriften. Komt het beeld
dat de redactie van zichzelf schiep overeen met de werkelijkheid?
In politiek opzicht houdt Randstad zich in elk geval niet afzijdig. Het tijdschrift
verkondigt bij monde van verschillende schrijvers een duidelijke politieke mening.
Hoewel de redacteuren van het tijdschrift zich in de jaren zestig in actis veel met
politiek in eigen land bezighielden, werd er in het tijdschrift zelf in poeticis heel
weinig aandacht besteed aan binnenlandse politiek.5 De politieke bijdragen in
Randstad handelen veeleer over de internationale politiek. Zo bekritiseert W.L.
Brugsma in zijn scherpe betogen de daden van de NAVO-leden in de koloniën, het
Oost-Westconflict en de beeldvorming van het Oosten in de westerse wereld.
Bovendien uit hij kritiek op de manier waarop het Westen ontwikkelingshulp biedt.
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Maar een belangrijker punt in dit opzicht is dat de redactie de lezer uitgebreid laat
kennismaken met politieke en politionele wantoestanden door artikelen te plaatsen
van personen die in botsing zijn gekomen met het gezag. Dit is bijvoorbeeld het geval
in twee artikelen die met elkaar gemeen hebben dat de schrijvers ervan een verklaring
willen afleggen van het hun toegedane onrecht. In 1964 verschijnt een brief van
Daniel Persyko aan zijn vriend George Andrews, waarin Persyko de wantoestanden
in de Engelse gevangenis en de Engelse rechtsgang aan de kaak stelt. (Persyko 1964)
In 1969 doet Regis Debray ongeveer hetzelfde. Vanuit de gevangenis in Bolivia geeft
Debray een verklaring aan de krijgsraad die hem er van heeft beschuldigd de
rechterhand van de dan zojuist vermoorde Che Guevara, te zijn geweest. (Debray
1969) Zowel Persyko als Debray schrijven hun verklaring vanuit de gevangenis. In
hun strijd staan ze geheel alleen, ze voeren een zinloos gevecht tegen een gevestigde
orde die rechtvaardigheid alleen maar voor de schijn op het politieke programma
heeft staan. Ze strijden beiden voor een rechtvaardige berechting. Randstad neemt
het hiermee op voor de verschoppeling die in zijn eentje strijdt tegen een
ondoordringbaar systeem.
Ivo Michiels zegt achteraf dat de redactie de ‘binnenlandse politiek vermoedelijk
“te vloeiend”, te tijd- en plaatsgebonden [vond] voor een blad dat om de drie maanden,
later zelfs onregelmatig, verscheen’ (Michiels 1998). ‘Enfin, er zat weinig allure aan
het binnenland’, meent hij. (Ibidem) Ook Simon Vinkenoog geeft aan dat de redactie
niet heel direct bij de politiek betrokken was. ‘Wij waren niet binnenlandse
dorpspolitieke mensen, zeker geen kinderen van Den Uyl, nieuw linksers of
partijgebonden.’ (Vinkenoog 1997) Wie de rol van Vinkenoog en Mulisch in het
Amsterdam van de jaren zestig wil duiden, kan dit beter op maatschappij- en
cultuurkritisch vlak zien dan in politiek opzicht. Het feit dat zij zich niet voor de
binnenlandse politiek interesseerden verraadt een kosmopolitische houding.

Bloed, zweet en sperma
Waren de jaren zestig rumoerig in politiek opzicht, ze vormden ook een ontsnapping
uit de kuisheidsgordels waarin de maatschappij zolang bekneld had gezeten. Vanaf
1963 wordt in Nederland de ‘pil’ op grote schaal geïntroduceerd, waarmee de eerste
stap op weg naar seksuele bevrijding is gezet (hoewel pas in 1969 de verkoop van
de meeste voorbehoedsmiddelen wordt vrijgegeven).6 Randstad publiceert al
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in 1961 een artikel over Wilhelm Reichs ‘seksuele bevrijding’ en zet daarmee een
vroege stap in deze ontwikkeling. Reich zag het orgasme als de kern van het leven.
Als het orgasme gefrustreerd wordt, kan dat volgens hem ernstige klachten en
spanningen opleveren. Zijn psychoanalytische methode hield in dat hij (voornamelijk
bij vrouwen) richtlijnen gaf voor het verkrijgen van een orgasme. Deze werkwijze
en het idee van het orgasme als uitgangspunt van psychisch onderzoek stuitten veel
mensen in de jaren zestig tegen de borst.
Daarnaast besteedt Randstad veel aandacht aan buitenlandse auteurs die in eigen
land ‘pornografisch’ worden genoemd, en dat terwijl pas aan het einde van dit
decennium in Nederland de wetten op pornografie worden aangepast. Ook
homoseksualiteit werd in het begin van de jaren zestig niet geaccepteerd en kon pas
later in het decennium op meer respect rekenen. In 1962 gaf de redactie van Randstad
al ruim baan aan
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de homo-erotische fantasieën van William Burroughs door een vertaald fragment
van On the outskirts of the city op te nemen. In deze tekst geeft Burroughs de
ervaringen weer van een jongen die wordt opgepikt door enkele circusartiesten. Zij
nemen hem mee naar de rand van de stad, naar hun circustent. Onder het genot van
‘een pijpje’ (een of andere drug) ontstaat er een situatie die veel op een orgie lijkt.
De mannen ontkleden zich en begeven zich op de stellages en trapezes van de
circustent.7 Burroughs beschrijft uitgebreid de extatische momenten en de ejaculaties
van de verschillende atletische artiesten. Aflevering negen van Randstad (1965)
brengt een fragment uit het Dagboek van de dief van de Franse schrijver Jean Genet.
Deze is geobsedeerd door de wereld van de misdadigers. In zijn homo-erotische
werken beschrijft hij deze wereld met verve. ‘Hun wereld ruikt naar zweet, sperma
en bloed. Kortom, zij geeft mijn lichaam en mijn dorstige ziel devotie. Omdat het
kwade deze erotische factoren bevat, bijt ik me erin vast.’ Hij doet in zijn
autobiografische werken zijn leven als dief uit de doeken en vertelt over de liefde
die hij door de jaren heen heeft opgevat voor verschillende misdadigers. In Frankrijk,
waar homoseksualiteit een precaire aangelegenheid was, brachten deze
ontboezemingen Genet in een niet ongevaarlijke situatie. Toen de roman Le journal
du voleur verscheen, kreeg het dan ook het gevreesde adjectief ‘pornografisch’. Men
weigerde het als een literaire prestatie te beschouwen.
Wanneer we de jaartallen van wetsveranderingen op het gebied van
voorbehoedsmiddelen en pornografie bekijken, lijkt Randstad dus op het eerste
gezicht een taboedoorbrekende rol te hebben vervuld. Toch hoeft dit niet
noodzakelijkerwijs het geval te zijn geweest. Beleidsmakers lopen altijd achter bij
de maatschappelijke veranderingen. Daarom is het misschien juister om te zeggen
dat Randstad zich te midden van de maatschappelijke veranderingen omtrent de
seksuele moraal bevond. Het tijdschrift was actueel en reflecteerde de veranderende
opvattingen.

De weldaden van wijn en hasjiesj
Ook over een ander aspect van de morele bevrijding van deze jaren laat Randstad
zich niet onbetuigd. Randstad bevindt zich in 1965 in een stadium waarin de
loftuitingen over de effecten van het druggebruik zijn geluwd en hebben plaatsgemaakt
voor een nuchtere benadering. Charles Baudelaire wordt aan het woord gelaten over
de weldaden van wijn en hasjiesj: ‘Hasjiesj verergert de persoonlijkheid’, zegt hij.
(Baudelaire 1965) Hij bedoelt hiermee dat de emotionele toestand waarin de gebruiker
zich bevindt versterkt wordt door de drugs. Hij legt uit welke verschillende fasen de
gebruiker doorloopt bij het gebruik van hasjiesj. Zijn conclusie is dat de lachkick,
de hallucinaties en de kalme onbeweeglijke gelukzaligheid erg prettig kunnen zijn,
maar dat ze niet geschikt zijn voor actie. Het gebruik tast namelijk de wilskracht aan.
Hij geeft daarmee de Egyptische regering gelijk die de verkoop en handel in hasjiesj
heeft verboden. Voor een staat betekent het gebruik een ramp, want het levert geen
actieve soldaten of burgers op: drugs leiden tot verveling.
Deze relativering van het druggebruik die Randstad hier bij monde van Baudelaire
doet houdt in dat de redactie in haar mening een groot gedeelte van de Nederlandse
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bevolking ver vooruit is. In 1969 had namelijk slechts 49 procent van de bevolking
ooit van ‘drugs’ gehoord. (Kennedy 1995, p. 176) Pas vanaf 1965 wordt de term
‘spiegedelies’ een modeverschijnsel en deze wordt veelvuldig geëxploiteerd door
popgroepen als The Beatles, The Rolling Stones en The Jimi Hendrix Experience.8
In het populaire blad Aloha worden vanaf 1969 regelmatig artikelen geplaatst over
de positieve kanten van psychedelische middelen en ervaringen. (Snelders 1994, p.
56) Randstad was echter al in 1965 een genuanceerdere mening toegedaan; drugs
waren niet alleen heel trendy en geestverruimend, maar de redactie zag ook de
problemen omtrent (hard)drugs onder ogen. Terwijl pas in 1969 het drugbeleid in
Nederland wordt aangepast. Het nieuwe beleid deed afstand van de struisvogelpolitiek
en maakte plaats voor afkickklinieken, tolerantie ten opzichte van softdruggebruik
en informatievoorziening voor de jeugd. Bovendien vaardigden de ministers in Den
Haag in 1969 richtlijnen uit die bepaalden dat harddruggebruikers onder medische
en psychiatrische behandeling moesten worden gesteld. (Kennedy 1995, pp. 176-177)
Randstad is baanbrekend in het doorbreken van taboes op maatschappelijke
onderwerpen als drugs, politiek en seksuele moraal. Onderwerpen als striptease en
politiek komen zij aan zij voor in het tijdschrift. Opvattingen over seks, pornografie,
homoseksualiteit en pedofilie worden op allerlei manieren verwerkt in verhalen,
artikelen en tekeningen. De redactie heeft een open mind en verkondigt opvattingen
die zelfs aan het einde van de jaren zestig - toen de wetten omtrent pornografie
veranderden - niet door iedereen werden geaccepteerd. Over drugs heeft Randstad
zelfs een heel vooruitstrevende
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mening. Terwijl velen in de jaren zestig de geneugten van drugs pas ontdekken, komt
de redactie al met een genuanceerd standpunt. Over het algemeen moeten we het
non-conformistische gehalte van Randstad dus inderdaad niet onderschatten, ook al
dienen we dit zeker van enkele kanttekeningen te voorzien.

Striptease en politiek
Als we Randstad vergelijken met andere tijdschriften vallen een aantal dingen op.
Randstad is breed georiënteerd. Het is niet een puur literair tijdschrift. Het behandelt
literatuur, politieke beschouwingen, kunstbeschouwingen en beschouwingen van
maatschappelijkculturele aard. Daarmee wijkt het af van tijdschriften als Barbarber,
Raster en Merlyn. Randstad doorbrak met de variëteit aan teksten een bepaalde
hiërarchie; een hiërarchie van tekstvormen én van onderwerpen. Tijdschriften als
Merlyn en Raster doorbraken deze hiërarchie niet. Merlyn wilde scheppend werk
van hoge kwaliteit brengen en hield daarbij strenge eisen in het oog. Dit tijdschrift
had vooral als doel hoogwaardige literaire kritiek te leveren. Raster wilde naast
creatieve bijdragen de structurele analyses van Merlyn voortzetten en verbreedde
zijn onderwerpen naar film en nieuwe muziek.
Randstad is internationaal georiënteerd. Het houdt zich bezig met internationale
politiek, kunst en literatuur. Politieke wantoestanden in het buitenland en het denken
over Oost en West konden op veel aandacht van de redactie rekenen. Door dit
kosmopolitische karakter onderscheidt het zich van het tijdschrift Podium dat een
grote variatie aan teksten laat zien maar dat met name binnenlands georiënteerd is.
De aard van het scheppend werk in Randstad is divers. Genres als toneel, verhalend
proza en gedichten worden afgewisseld met nieuwe tussenvormen die doen denken
aan prozagedichten, maar die ook daar weer een variatie op zijn. En zoals ik heb
laten zien, zijn deze bijdragen in te delen bij beide soorten postmodernisme die door
Ruiter en Smulders worden onderscheiden en niet, zoals deze auteurs veronderstelden,
slechts bij de intellectuele, literair-kritische variant daarvan. Randstad had aandacht
voor avant-gardekunst: avantgarde was een levend begrip waarover werd
gediscussieerd. Ook het tijdschrift Gard Sivik had zichzelf ten doel gesteld om de
avant-gardekunst te propageren. De redactie van dit periodiek concentreerde zich
echter op jonge en onbekende kunstenaars en schrijvers. Bovendien was dit het enige
doel van Gard Sivik. In Randstad verschenen meer beschouwende artikelen over de
avant-gardekunst. Was Randstad een subversief tijdschrift? Sommige onderwerpen
over seks en drugs lijken, zoals ik liet zien, taboedoorbrekend te zijn. Maar wie op
zoek gaat naar een negatieve recensie over Randstad, krijgt het nogal moeilijk. De
redactie wilde het lezerspubliek graag wakker schudden. Het tijdschrift was
nonconformistisch, maar had geen revolterend karakter. Het riep niet op tot revolutie.
Misschien is het daarom ook beter om te zeggen dat Randstad opereerde in een tijd
waarin subversiviteit al was gemassificeerd en elke literaire poging tot opvallen
gedoemd was op een flegmatisch schouderophalen te worden onthaald.9 Merkte
Willem Brakman bijvoorbeeld niet enigszins flauwtjes op dat Randstad inderdaad
‘licht sensationeel’ was?
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Eindnoten:
1 Ruiter en Smulders 1996. De auteurs noemen Raster als literair-kritisch tijdschrift een
voortzetting van Merlyn en Randstad.
2 Zie ‘De grabbelton van de literaire popart’. In: Ruiter en Smulders 1996. Met name de paragrafen
‘Postmodernisme’ en ‘Terugschrijven’ gaan in op de intellectueel-literaire opvattingen van
Vogelaar en anderen.
3 In de personen van schrijvers als Beckett, Robbe-Grillet, Vian, Michaux, Genet, Pinget en
Butor. Verder wordt Randstad bevolkt door de Amerikanen Heller, Disch, Burroughs, Algren
en de Duitsers Panizza, Becker, Tertz en Jean Paul. Verder is er bij gelegenheid aandacht voor
het Griekse taalgebied (Kazantzakis), het Scandinavische taalgebied (Stig Dagerman), de
Italiaanse literatuur (Thomasso Landolfi) en de Spaanstalige literatuur (Jorge Luis Borges en
Fernando Arrabal). De Belgen en Nederlanders die een plaats wisten te veroveren waren Hugues
C. Pernath, Daniel Robberechts, Chris Ypernian, Wim Meeuis en W.F. Hermans, Paul van der
Loeff, Wijnand van der Burcht, Ewald Vanvugt en C.C. Krijgelmans.
4 Een happening is een theatervorm. Het zijn gebeurtenissen die gewoonweg plaatsvinden. Ze
ontstaan op oude zolders, in kelders, op straat. De omgeving is altijd natuurlijk en het publiek
bestaat uit toevallige voorbijgangers. De rolverdeling bij happenings is allesbehalve traditioneel.
Er zijn zogenaamde happeners die de happening leiden en in gang zetten. Daarnaast krijgt ook
het publiek een rol in de happening. Het wordt opgenomen in de happening. Zo verdwijnt de
scheiding tussen gehoor en spel, tussen toelijken en spelen. Zie Allan Kaprow, Definities van
happenings en omgeving. In: Randstad 11/12 (Manifesten/manifestaties) 1966, p. 270.
5 Vinkenoog bevond zich onder andere in de Leidseplein-scene evenals Harry Mulisch die ook
veel interesse toonde voor Provo en die het rampjaar 1966 in kaart heeft gebracht in Bericht
aan de Rattenkoning. Hugo Claus was pro-Cuba en had zelfs het land bezocht. In eigen land
kon hij zich niet politiek afzijdig houden, omdat een aantal van zijn stukken gecensureerd werd.
De strijd tegen de censuur liep uit op de ‘bezetting’ van het Paleis van Schone Kunsten te
Brussel. (Zie hiervoor Mertens 1993)
6 Bron voor informatie over het beleid omtrent voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit,
pornografie en drugs is Kennedy 1995.
7 Genet 1965. Journal du voleur verscheen in 1949.
8 Snelders 1994 noemt op p. 56 het Beatles-nummer ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, de
psychedelische elpee Theis Satanic Majesties' Request van The Rolling Stones en het nummer
‘Purple Haze’ van Jimi Hendrix dat de naam was van de sterkste illegale LSD.
9 Zie over massificatie van subversiviteit: Ruiter en Smulders 1996, p. 298.
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Een postmodern revisor?
De relatie tussen het Revisor-proza en het postmodernisme
Het proza van de auteurs van het tijdschrift De revisor kreeg in 1977
van Jan Brokken het negatieve etiket ‘academisme’ opgeplakt. Vrij
vertaald: ‘intellectuele moeilijkdoenerij’. Een etiket dat nog altijd
hardnekkig aan het tijdschrift kleeft. Sander Bax laat in zijn artikel
zien dat de verhaaltechnieken en vormexperimenten geen proeven
van loze cerebraliteit inhielden, maar een adequate manier om vorm
te geven aan de specifieke problemen en twijfels van de postmoderne
tijd.
Sander Bax
In 1974 verschijnt het eerste nummer van het literaire tijdschrift De revisor, dat een
belangrijke rol zou gaan spelen in de literaire wereld van de jaren zeventig. In vrijwel
elke literatuurgeschiedenis die deze periode onder de loep neemt, komt het aan bod.
De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het voor het tijdschrift kenmerkende proza
van auteurs als Dirk Ayelt Kooiman, Nicolaas Matsier, Frans Kellendonk, Doeschka
Meijsing en Patrizio Canaponi (pseudoniem van A.F.Th. van der Heijden). Opvallend
daarbij is dat er nauwelijks onderzoek is verricht naar de kenmerken en bijzonderheden
van dit proza. De literatuurhistorici baseren zich voor hun behandeling van het
tijdschrift meestal op uitspraken uit het Haagse Post-interview van 10 september
1977, waarin de vier eerstgenoemde prozaïsten aan het woord komen. Door
interviewer Jan Brokken wordt hen de typering ‘academisme’ in de mond gelegd,
waar de meeste Revisor-medewerkers zich waarschijnlijk niet in hebben kunnen
vinden. De term, geïntroduceerd door Aad Nuis, impliceert dat het in De revisor
voornamelijk gaat om op een overdreven manier intellectueel willen doen. Auteurs
die willen laten zien hoe goed zij zijn opgeleid en daarom hun verhalen doorspekken
met vormexperimenten.
In de literatuurgeschiedenis zijn de vooroordelen die aan de term kleven weliswaar
enigszins genuanceerd, maar is men er niet toe overgegaan te achterhalen wat de
precieze bedoelingen van deze auteurs zijn geweest met hun vormexperimenten. Als
men het Revisor-proza probeert te beschrijven, leidt dat vrijwel altijd tot
onduidelijkheid. Naar dit proza wordt verwezen met uitspraken als: ‘voor deze auteurs
gaat het niet om het wat, maar om het hoe’ (Melissen), ‘zij treden de werkelijkheid
met de verbeelding tegemoet’ (Peeters) of ‘zij willen niet een verhaal vertellen, maar
behandelen’ (Brokken). Deze termen zijn bijzonder vaag, maar worden keer op keer
gebruikt. Deze onduidelijkheid hangt samen met de voorzichtigheid waarmee het
periodebegrip ‘postmodernisme’ in Nederland wordt gehanteerd. Het gebruik daarvan
als zoeklicht voor het werk in De revisor kan veel duidelijk maken over de
vormexperimenten van de auteurs. De enige literatuurgeschiedenis waarin het
postmodernisme structureel wordt gebruikt om de jaren zeventig van de Nederlandse
literatuur te bekijken is Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 van Ruiter
en Smulders (1996). Deze literatuurhistorici richten zich niet op het primaire werk,
maar dichten het tijdschrift in het algemeen enkele postmoderne kenmerken toe. De
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essays in het tijdschrift proberen, volgens hen, ‘smaakvol geleerd’ te zijn. Men wil
in De revisor niet overtuigen, maar ‘verleiden’.
Wie De revisor uitgebreid onderzoekt, zal ontdekken dat het de revisoren er in het
geheel niet om te doen was modernistische grootheden op te poetsen om ze in een
glossy literair tijdschrift ten toon te stellen, zoals Ruiter en Smulders beweren, maar
dat zij op een welbewuste en weldoordachte manier bezig waren met de vraag naar
de aard en status van de literatuur in hun tijd.1 Zij dragen hun poëtica dan wel niet
zo expliciet uit als in Raster gebeurt, dat wil echter niet zeggen dat een poëtica
afwezig is. De belangrijke auteurs uit het tijdschrift komen aan het woord in poëticale
essays en uitgebreide interviews, waarin wordt nagedacht over de manier waarop
taal werkelijkheden construeert en welke consequenties dat heeft voor een literator
in de jaren zeventig.

Vooys. Jaargang 19

25
Mijn bevindingen over De revisor wil ik illustreren aan de hand van een werkinterne
poëticale analyse van het verhaal ‘Niets gebeurt’ van Dirk Ayelt Kooiman, dat
verscheen in het derde nummer van de derde jaargang. Kooiman mag, als oprichter,
redacteur en meest publicerend prozaïst, gelden als de persoon bij uitstek die model
staat voor wat men in De revisor voor ogen heeft. Dat ‘Niets gebeurt’ een belangrijk
verhaal is, blijkt al uit de volgende opmerkingen in een interview in Literama, waar
Kooiman zegt: ‘Het verhaal “Niets gebeurt” is een goed voorbeeld om aan te geven
wat ik eigenlijk met al die dingen die ik zeg bedoel.’ (Käss 1986, p. 363) Met die
analyse wil ik laten zien wat kenmerkend is voor het Revisor-proza. Vanuit de analyse
wil ik ten slotte een relatie leggen met het postmodernisme.

Niets gebeurt
De curieuze titel van het verhaal ‘Niets gebeurt’ verraadt veel van de essentie ervan.
In het verloop van de vertelling zijn er nauwelijks gebeurtenissen. De handelingen
die het verhaal spanning verlenen zijn allemaal voorafgegaan aan het moment dat
de vertelling begint, als ze überhaupt al hebben plaatsgevonden. De lezer zit gevangen
in het beperkte perspectief van de naamloze hoofdpersoon en weet daardoor nooit
zeker wat er precies is gebeurd. De laatste woorden van het verhaal stellen dit
probleem aan de orde. ‘Hij zegt: Ik weet het niet. Ik zeg: Hij weet het niet.’ (Kooiman
1976, p. 8)
In deze uitspraak komen twee verhaalwerelden bij elkaar. Eerst zien we de directe
rede van het hoofdpersonage, dat aangeeft dat hij de gebeur-tenissen niet kan ordenen
en niet kan aangeven wat er gebeurd is. De ‘ik’ in de tweede zin bevindt zich in een
andere verhaalwereld. Hier spreekt namelijk de verteller, die hier voor de tweede
keer sprekend optreedt. De verteller legt de nadruk op de onwetendheid en
fictionaliteit van zijn personage. Het personage kan zeggen dat hij het niet weet, bij
de gratie van de verteller, die immers al zijn uitspraken bepaalt. Dat die verteller zelf
ook allesbehalve alwetend is, blijkt uit een andere uitspraak: ‘Wie is het die daar zit?
Is hij het? - Ben ik het?’ (Ibidem) Er is dus een verwantschap tussen verteller en
personage, die er onder meer uit bestaat dat zij de onwetendheid delen over de
gebeurtenissen, die in het verhaal zo nadrukkelijk ontbreken.
Het verhaal bestaat in principe uit 34, door witregels gescheiden, delen. Sommige
hebben een omvang van anderhalve pagina, andere bestaan uit een of twee regels.
Het grootste deel van het verhaal bestaat uit een constante afwisseling van grotere
delen met kortere stukken. In de langere delen zitten we in de gedachtewereld van
de naamloze hoofdfiguur. Tussen deze delen in zitten korte passages, waarin vragen
worden gesteld over het verloop van het verhaal. Tegen het einde wordt die
afwisseling minder strikt en worden de grotere delen steeds kleiner.
Deze eigenaardige geleding staat in verband met het perspectief. De lange delen
vormen namelijk de tekst die door een verteller die zich buiten de verhaalwereld
bevindt en niet als personage in het verhaal aanwezig is, wordt verteld. Op dit niveau
wordt het verhaal dat ik hierna uiteen zal zetten, verteld. De korte delen ertussen
bestaan uit taaluitingen uit een andere verhaalwereld, namelijk die waarin de narrator
en de narratee, de verteller en de lezer, als personages in het verhaal optreden. Het
lijkt erop dat de vragen, die in de korte gedeelten gesteld worden, ofwel kunnen
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worden toegeschreven aan de verteller die zich verwondert over zijn personage,
ofwel aan de lezer die op het verhaal reageert. Het feit dat de verteller aan het einde
van het verhaal een aantal keer in de ikvorm opduikt, doet mij ertoe neigen vooral
aan de eerste mogelijkheid te denken. De andere mogelijkheid mag volgens mij
echter niet worden uitgesloten. Duidelijk is dat het gaat om reacties op en vragen
naar de overwegingen en handelingen van de hoofdpersoon. Een voorbeeld van zo'n
vraag is ‘Waarom heeft hij geaarzeld?’ (ibidem, p. 4), als de hoofdpersoon zijn huis
binnen-komt. Hoe deze hantering van het perspectief, waarbij twee verhaalwerelden
elkaar afwisselen en becommentariëren, in verband staat met de metafictionaliteit in
dit verhaal zal ik later aan de orde stellen.
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Het interessante van het verhaal ‘Niets gebeurt’ is gelegen in de grote metafictionele
dimensie. Maar hoewel er continu gewezen wordt op de fictionaliteit van het geheel,
wordt er wel een verhaal verteld, of beter gezegd: gesuggereerd. Dat gesuggereerde
verhaal draait om een naamloze hoofdpersoon die zijn vrouw heeft bedrogen. Wanneer
hij naar huis terugkeert, komt hij erachter dat zijn vrouw dood op haar bed ligt. Dit
lijkt de juiste lezing van het verhaal, maar ze is verre van onproblematisch. Voor de
lezer is het moeilijk uit te maken wat er gebeurd is. Sommige dingen lijken alleen
waar te zijn in de geest van het personage en, zoals de titel suggereert, niet echt
gebeurd. De titel kan ook duiden op het gegeven dat alle essentiële dingen niet
gebeuren in het verhaal, maar al gebeurd zijn. De normale verhaallijn roept eigenlijk
twee vragen op: ‘is de hoofdpersoon echt vreemd gegaan, of verzint hij dat maar?’
en ‘wat is er met zijn vrouw aan de hand?’
De eerste vraag lijkt gemakkelijk te beantwoorden. Op verschillende plaatsen in
het verhaal komen flashbacks en herinneringen naar boven, die wijzen op het slippertje
van deze man. Toch is echtbreuk iets dat niet bepaald in de karakterstructuur van dit
personage past. Een van zijn belangrijkste eigenschappen is namelijk zijn gebrek
aan handelingen. Hij doet niets, hij denkt alleen. Dit wordt mooi geïllustreerd in de
scène waarin hij besluit Colette, het meisje waarmee hij zijn avontuur zou hebben
beleefd, op te bellen om
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er samen vandoor te gaan. Typerend daarbij is het volgende: ‘Hij verroert zich niet,
stelt zich voor hoe hij uitstapt, het portier krachtig dichtgooit [...] Hoe hij vervolgens
als een ander met afgemeten pas naar zijn auto terug zou lopen, als een ander in zou
stappen, volgas weg zou rijden, verbluft nagestaard door iemand die hij ooit geweest
is, iemand die het niet voor mogelijk had gehouden en nu met zijn mond vol tanden
in de kou staat.’ (Ibidem, p. 3) Terwijl hij bewegingloos met zijn mond vol tanden
staat, fantaseert hij over een situatie waarin hij wel een handelend, actief persoon is.
Het is duidelijk dat de fictie het in deze scène aflegt tegen de werkelijkheid. De
hoofdpersoon kan zoveel fantaseren als hij wil, uiteindelijk rijdt hij gewoon door
naar huis.

De meest holle en banale termen
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Je kunt je als lezer afvragen of alle gedachten over Colette en het kortstondig en
eenmalig liefdesavontuur niet op een soortgelijke manier totstandkomen en of ze
derhalve weinig meer zijn dan een verzonnen herinnering van de man. Een aantal
elementen uit het verhaal wijst er echter op dat deze gebeurtenis wél echt heeft
plaatsgevonden. In zijn binnenzak zit een papiertje met haar telefoonnummer, dat
de aanleiding is voor de eerste herinneringen. Bovendien wordt er nooit expliciet
gezegd dat hij de gebeurtenissen omtrent Colette fantaseert, zoals dat bij de andere
scène wel het geval is. Hoewel in een verhaal met zo'n beperkt perspectief - waarbij
de verteller niet alwetend is en er veel gebruik wordt gemaakt van vrije indirecte
rede - de grens tussen fantasie en werkelijkheid nooit helemaal helder te krijgen is,
kunnen we aannemen dat deze gebeurtenis echt heeft plaatsgevonden. Wel wordt
herhaaldelijk gewezen op de eenmaligheid ervan.
De inhoud van deze vertelling is, in haar nietszeggendheid, veelzeggend. We lezen
hier niet het verhaal van een subjectieve hoofdpersoon die de gebeurtenissen uit zijn
leven in een zinvol verband probeert te plaatsen, maar we zien een hoofdpersoon die
zich bewust is van de banaliteit van hetgeen hem overkomt. Het lijkt me dan ook dat
Kooiman bewust kiest voor een alledaags gegeven als een getrouwde man die
vreemdgaat en geen mythische, sterk door de verbeelding gekleurde gebeurtenissen
vertelt. De hoofdpersoon zelf snijdt dit probleem ook aan: ‘Mijn vrouw begrijpt mij
niet. Ja ja. - Maar ik vind het niet prettig om er over te praten. Wat valt er namelijk
nog te zeggen wanneer de waarheid alleen in de meest holle en banale termen gevat
kan worden, zo leeg dat
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men zich afvraagt of het wel de waarheid is? Wat, wanneer alles zozeer als een
gemeenplaats klinkt dat men zich afvraagt of het wel een gemeenplaats is?’ (Ibidem,
p. 4) Deze uitspraak zou gelezen kunnen worden als een werkinterne poëticale
uitlating, waarin wordt gereflecteerd op het schrijverschap, waar men toch telkens
probeert met uitgekauwd materiaal (taal) iets bijzonders te maken.
Om de tweede vraag te kunnen beantwoorden zijn we aangewezen op een niet al
te betrouwbare bron. De weinige informatie over de vrouw krijgen we via haar
echtgenoot en deze is dus sterk vervormd. Zo krijgen we te horen dat zij zeker niet
zo mooi is als Colette en dat zij haar man niet begrijpt. Wat er precies met haar
gebeurt blijft het hele verhaal onduidelijk en is ook na herhaaldelijke lezing niet
duidelijk te maken. Slechts één keer in het verhaal vangen we een glimp van haar
op en dat is als haar man een blik werpt in de slaapkamer waar zij op bed ligt:
In feite heeft hij met die ene oogopslag slechts één ding gezien, maar
tegelijk alles, en ook niets. Niets, omdat hij gezien heeft wat hij zeker wist
te zullen zien, tegelijk alles, omdat het beeld zich in weinig onderscheidde
van een al jarenlang bekend beeld, iets waarnaar men niet hoeft te kijken
om het te zien. En dat éne is: dat ze diagonaal, op haar buik, gekleed, met
schoenen aan, op het opgemaakte bed lag, alsof ze zich er voorover op
had laten vallen en in die houding was blijven liggen. Schoenen, been, een
gebloemde jurk, een stukje nek, een pluk haar - niets aan te zien.
(Ibidem, p. 5)
Aan die details is, net als aan de nauwkeurige beschrijving van de kamer, inderdaad
niets te zien. De auteur onthoudt de lezer wat er echt te zien is en creëert hiermee de
belangrijkste open plek in het verhaal. En deze open plek wordt nergens ingevuld.
Verderop in het verhaal wordt gesuggereerd dat er iets ernstigs aan de hand is. De
hoofdpersoon begint zich te verwijten dat hij niet naar de telefoon is gerend en de
handelingen heeft verricht die ‘deze situatie’ vereist. Hij raakt in grote verwarring.
‘Hoe kan ik me nu koncentreren wanneer alles gewoon maar doorgaat, hoe kan ik
orde scheppen in een chaos die voortdurend in beweging blijft? Waarop hij denkt:
ik heb het immers kunnen vermoeden. Je had het dreigement te vaak geuit.’ (Ibidem,
p. 7) Op deze manier wordt de suggestie gewekt dat de vrouw op de een of andere
manier een einde aan haar leven heeft gemaakt. Deze suggestie wordt door drie
hieraan voorafgaande tekstpassages ondersteund, waaruit onder meer blijkt dat zij
in een tehuis heeft gezeten.
Aan het einde van het verhaal komt de hoofdpersoon, na een tijd lang doelloos
rondgelopen te hebben, eindelijk tot handelingen. Hij belt ‘een nummer’ en zegt dat
er iets verschrikkelijks is gebeurd, waarop een reactie volgt uit de verhaalwereld
waarin de verteller figureert. De verteler brengt het probleem van dit verhaal aan de
orde: ‘Maar wat heeft er in de tussentijd plaatsgevonden?’ (Ibidem, p. 8) In de
volgende, laatste scène ziet de hoofdpersoon een man in een pyjama in het huis aan
de overkant water opzetten en het gas aansteken. Deze confrontatie met de gewone
werkelijkheid doet hem zeggen: ‘ik weet het niet’, wat kan gelden als antwoord op
de vraag van de verteller. Deze zojuist genoemde vraag is dé vraag waarmee de lezer
aan het einde van het verhaal blijft zitten. Het antwoord van het personage wordt in
de laatste zin van het verhaal overgenomen door de verteller: ‘hij weet het niet’.
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Verteller, lezer en personage weten niet wat er is gebeurd, waardoor het de vraag
blijft of er überhaupt wel iets is gebeurd, of dat er in dit verhaal inderdaad ‘niets
gebeurt’.

De metafictionele dimensie
Het perspectief is in dit verhaal zo gearrangeerd dat twee verhaalwerelden elkaar
afwisselen. In de ene verhaalwereld bevindt zich de verteller die commentaar levert
op elementen uit de andere verhaalwereld, waarin het hoofdpersonage zich bevindt.
Tegelijk met het verhaal wordt ook het commentaar erop gepresenteerd. Hiermee
legt de auteur de nadruk op de fictionaliteit van het verhaal. Er zijn meer elementen
in dit korte verhaal die het probleem van werkelijkheid en fictie aan de orde stellen.
Mijn interpretatie van dit verhaal hangt daar ten nauwste mee samen. Kooiman
beschrijft een personage dat zich zo nu en dan bewust is van zijn eigen fictionaliteit
en daardoor blijk geeft van twijfels en gebrek aan daadkracht. Er zijn een aantal
tekstpassages die daarop wijzen. Als de slaapkamer, waarin hij zijn vrouw vindt,
wordt beschreven, gebeurt dat op deze wijze: ‘die hele, zorgvuldige, zinloze,
kompositie van wat nèt een echte slaapkamer is, zoals de kamer waarin hij staat nèt
een echte kamer is, en het huis nèt een echt huis waarin mensen leven’ (ibidem, p.
5). Hier wordt aangegeven dat we te maken hebben met een fictioneel geheel. Iets
verder wordt hierover gezegd: ‘Maar toch is dat allemaal van ondergeschikt
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belang, een excuus aan de feiten. Want wat hij in werkelijkheid gezien heeft in die
slaapkamer berust op suggestie.’ (Ibidem) De verteller heeft een uitgebreide
beschrijving gegeven van de slaapkamer, maar niets gezegd over de vrouw die daar
op bed ligt. Door die uitgebreide uiteenzetting heeft hij de aandacht afgeleid van
waar het eigenlijk om gaat en dat blijft daardoor in het suggestieve hangen.
Een van de dingen die gesuggereerd wordt is het volgende: ‘dat ook zij ieder
ogenblik op dezelfde ondenkbare wijze tot leven zou kunnen komen, zich zou kunnen
oprichten, hem aan zou kunnen kijken, zou kunnen glimlachen, en zeggen: dag schat,
er is niets, alles is voorbij hoor’ (ibidem). Dit is een van de meest ingewikkelde
passages, maar ook een van de meest essentiële. Voor nu is het voldoende erop te
wijzen dat de vrouw wordt voorgesteld als dood, en niet ‘op dezelfde manier’ tot
leven is gekomen als de hoofdpersoon. Met dat ‘tot leven komen’ zou dan bedoeld
zijn: het leven in deze fictionele wereld, die zich onderscheidt van de echte wereld.
Het hoofdpersonage is zich ervan bewust dat hij zich in een fictionele wereld bevindt,
waarin zijn vrouw dood is en waarin hij een affaire heeft gehad met een meisje.
Als excuus voor zijn slippertje voert hij het volgende aan: ‘Ik had het gevoel dat
ik niets meer deed of naliet namens mezelf, dat ik uitsluitend een werktuig was van
de omstandigheden en dat ik daarbuiten eenvoudigweg niet meer bestond.’ (Ibidem,
p. 6) Dit lijkt een zwakke poging het geweten te zuiveren, maar het is in feite veel
meer. De hoofdfiguur geeft hier blijk van zijn machteloosheid ten opzichte van de
auteur die in de ‘gedaante’ van implied author de omstandigheden geheel bepaalt.
Dit besef van machteloosheid neemt toe tegen het einde van het verhaal. De
hoofdpersoon voelt zich vernederd door de feiten. Hij zegt dan tegen zichzelf:
Je schiet tekort, je hebt tekort geschoten, je zult altijd en onophoudelijk
tekort schieten. Je bent zo griezelig oppervlakkig dat je je in iedere situatie
afvraagt voor welke houding, voor welke emotie je moet kiezen, alsof je
in een toneelstuk speelt waarin je uit het gedrag van de andere spelers af
moet leiden welke rol de jouwe is. Als ze maar niet merken dat je je rol
niet weet! Zolang je je maar kan hullen in verzwegenheden, zolang je
gedrag maar zo dubbelzinnig is dat iedere interpretatie gerechtvaardigd
lijkt!
(Ibidem)
De hoofdpersoon beseft rond te lopen in een toneelstuk, metafoor voor fictionele
wereld, zonder dat hij een tekstboekje heeft gekregen. Om die reden vraagt hij zich
herhaaldelijk af wat hij moet doen, of zeggen.
De auteur van ‘Niets gebeurt’ maakt het de lezer niet gemakkelijk. Nergens wordt
hem de mogelijkheid geboden zich in te leven in een fictionele wereld, waarin hij
even kan ‘vluchten’ voor de echte werkelijkheid. Op tal van manieren legt Kooiman
de nadruk op het problematische van het schrijven. Dat dit een verhaal over het
schrijfproces is, illustreert hij mooi aan de hand van het begin van het verhaal. Daaruit
blijkt dat dit proza kan worden gelezen op dezelfde manier als men poëzie kan lezen,
die haar eigen ontstaansproces tot onderwerp heeft, zoals bijvoorbeeld die van
Faverey. Het verhaal begint namelijk als volgt: ‘Hij stapt in zijn auto (een nieuwe
auto, qua prijs eigenlijk boven zijn stand), maakt kontakt, start en schakelt, rijdt
langzaam weg.’ (Ibidem, p. 3) Met behulp van de metafoor van de opstartende auto
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wordt hier het begin van het verhaal zelf beschreven. Uit die eerste alinea blijkt ook
al dat het personage een nieuw begin maakt. ‘Iedere handeling verricht hij bewust
en met grote nauwkeurigheid, alsof zijn routine - opgedaan in een vroeger,
gedachteloos bestaan - niet langer bruikbaar is.’ (Ibidem) Als hij met zijn auto deze
fictionele wereld inrijdt, bevindt hij zich in een ‘halve werkelijkheid, tussen het
verleden en nu’. Het personage is bij de ouverture van het verhaal vol zelfvertrouwen
en voelt zich machtig. Dit vertrouwen en machtsgevoel zal hij in de loop van het
verhaal verliezen, om te eindigen als onwetende. Kooimans typering van de couleur
locale is te aardig om niet te citeren: ‘Hij rijdt door een duistere, bevroren stad, die
voor niets anders lijkt te dienen dan zijn feilloze beweging van een achtergrond te
voorzien, zijn gevoel van macht dimensie te verlenen.’ (Ibidem)
In dit verhaal is fictionaliteit een belangrijk thema. De vraag naar wat verbeelding
is en wat werkelijkheid, naar wat de mogelijkheden van de verbeelding zijn, wordt
hier nadrukkelijk aan de orde gesteld. Dit wordt door Kooiman op verschillende
manieren gedaan. Allereerst door de toegevoegde commentaren van een hoger gelegen
vertelniveau, waardoor de lezer niet alleen het verhaal leest, maar ook direct het
commentaar erop. Ook de keuze van het perspectief speelt hierin een rol. Het verhaal
wordt gekleurd door de subjectieve blik van het hoofdpersonage, waardoor de lezer
zich bij elk verhaalelement kan afvragen of het
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werkelijkheid is, of dat het slechts bestaat in zijn verbeelding. Ten slotte maakt
Kooiman deze thematiek nog eens tot hoofdlijn van het actuele verhaal door een
open plek te creëren die aan het einde van het verhaal niet wordt ingevuld.

Met een politiefluit de muren van Jericho omverblazen
Het moeilijke van het begrip postmodernisme is dat het zich op een aantal niveaus
laat beschrijven. Hans Bertens onderscheidt die niveaus in zijn studie The idea of
the postmodern, waarin hij de geschiedenis van het begrip onderzoekt. (Bertens 1995)
Hij stelt dat het postmodernisme zich laat zien op drie verschillende conceptuele
niveaus. In de breedste zin kan het worden gezien als de Weltanschaung die
kenmerkend is voor de westerse wereld van na de jaren zestig. Dit normen- en
waardenpatroon is gebaseerd op de ideeën van de toenmalige counterculture. De
daarbij horende levenshouding bestaat uit eclecticisme, radicaaldemocratie en aversie
tegen exclusiviteit. Andere bijkomende aspecten zijn de ironisering van elite en
leiderschap en de gerichtheid op het individu met verantwoordelijkheid voor zichzelf
in plaats van de hele gemeenschap. Ook kenmerkend voor deze tijd is de steeds
sterker wordende secularisatie en de teloorgang van vrijwel alle politieke ideologieën.
Deze verandering van mentaliteit laat zich ook op een lager conceptueel niveau
zien: de houding ten opzichte van de kunst. Niet alleen religieuze en politieke
autoriteiten raken veel van hun vanzelfsprekende status kwijt. Ook in de benadering
van literatuur en kunst zien we dit verschijnsel terug. Kooiman brengt zichzelf en
verwante auteurs hier direct mee in verband wanneer hij zegt: ‘Stelsels als christendom
en marxisme zijn aan het wegvloeien, het beeld is uitermate diffuus geworden. [...]
Het is onzin van de literatuur een creativiteit te verwachten die elders niet aanwezig
is. Dat is volgens mij de essentie, dat verklaart de belangstelling van sommige
schrijvers voor de methode waarvan de literatuur zich kan bedienen.’ (Brokken 1977,
p. 37) Wanneer autoriteiten als christendom, marxisme en literatuur hun heersende
positie kwijtraken, dan bezint men zich op de grondslagen van de discipline. Omdat
de scheiding tussen massacultuur en elitecultuur diffuser wordt, ontstaan er
mengvormen die invloed hebben op de hoge status van de elitecultuur. Er verandert
dus iets essentieels in de manier waarop literatuur wordt benaderd. Elementen uit de
massacultuur dringen de elitecultuur binnen en de elitecultuur gaat op haar beurt deel
uitmaken van het commerciële systeem waarin de massacultuur zich bevindt.
Wanneer criticus Carel Peeters in het ‘taak van de schrijver’-debat uit 1977 vraagt
om literatuur die dominante culturele en filosofische ontwikkelingen reflecteert, zal
hij bij Kooiman geen gehoor vinden. Kooiman gaat ervan uit dat er in literatuur
ideeën en gevoelens geuit worden die particulier en intiem kunnen zijn, of betrekking
kunnen hebben op een actuele kwestie. Hij beaamt dat veel literatuur geschreven is
naar aanleiding van historische gebeurtenissen en onder invloed van grote denkers,
zoals Darwin, Freud en de Franse existentialisten. Maar zegt hij: ‘En nu? Wat is er
nu? - Misschien is het meest typerende van deze periode - in West Europa, Nederland
-, noemt het de Zeventiger jaren, nu juist dat er geen van dat soort richtingbepalende
impulsen opgeld doet. Ik krijg de indruk dat Peeters de literatuur verwijt iets niet te
reflecteren dat er niet is...’ (Kooiman 1979, p. 48) Peeters wil graag ‘een roman over
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een rationalist in de industriële samenleving’, Kooiman acht het in dit kader zinniger
te roepen om ‘een roman over het leven zonder ideologie’. Volgens hem wil Peeters
van literatuur een reflectie op de verkeerde thema's. Hij wijst erop dat het belangrijkste
thema van de jaren zeventig verband houdt met het verdwijnen van de ideologie uit
het leven. ‘Daar wil ik Peeters wel eens over horen. En dan graag met voorbeelden.
Dat heeft wat mij betreft meer zin dan de literatuur er op uit te sturen om gewapend
met een politiefluit de muren van Jericho omver te blazen.’ (Ibidem, p. 49)
Op een derde conceptueel niveau kijkt Bertens hoe deze mentaliteitsveranderingen
zich in de literatuur zelf manifesteren. In postmoderne literatuur worden over het
algemeen twee varianten onderscheiden. Aan de ene kant treffen we de stroming aan
die wordt aangeduid als het ‘smalle’, of ‘intellectuele’ postmodernisme. In deze tak
wordt op twee verschillende wijzen het idee ondermijnd dat kunst een eenheidgevende,
tijdloze of universele waarde zou kunnen hebben. Op deze manier wordt het
modernisme geattaqueerd, waarin wordt uitgegaan van een verheven functie van
kunst, dat het middel bij uitstek was om, zij het subjectieve, eenheid te creëren. Men
probeert dit idee te ondermijnen door ofwel de nadruk te leggen op het fictionele van
teksten, de onmogelijkheid om te vertellen, ofwel op het vertellen, het afbeelden zelf
(wat vaak leidt tot extreme vormen van realisme). Over deze vorm van
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postmodernisme zegt Bertens het volgende: ‘Depending on the artistic discipline,
then, postmodernism is either a radicalization of the self-reflexive moment within
modernism, a turning away from narrative and representation, or an explicit return
to narrative and representation. And sometimes it's both.’ (Bertens 1995, p. 5)
Naast de intellectuele variant is er nog een andere vorm van postmoderne literatuur.
Er is een groep auteurs die haar scepsis ten opzichte van het instituut literatuur niet
uit door op een verteltechnische manier te laten zien dat het onmogelijk is om een
werkelijkheid te beschrijven, maar die een zo mogelijk nog grotere aanval pleegt op
het bastion van de kunst. Deze schrijversgroep wordt door Ruiter en Smulders
aangeduid met de (niet onproblematische) term literaire popart. Ook Bertens
onderscheidt dit fenomeen:
Those who wish to break more radically with modernism do not only attack
modernist art, but seek to undermine the idea of art itself. For them the
idea of art, that is art-as-institution, is a typically modernist creation, built
upon the principle of arts self-sufficiency, it's special -and seperate- status
within the larger world. But such an autonomy, these artists argue, is
really a selfimposed exile; it means that art willingly accepts it's impotence,
that it accedes to it's own neutralization and depoliticization. (Ibidem)
De auteurs uit deze hoek kiezen ervoor literatuur te maken zonder al te veel pretenties.
Zij zien in literatuur een consumptieartikel als elk ander, dat dan ook dezelfde status
dient te genieten. Het gevolg van deze opvatting is dat de grens tussen de literatuur
van deze auteurs en de massacultuur heel dun wordt. In deze brede variant is dezelfde
nivellering waar te nemen als bij de intellectuele postmodernisten: kunstenaars kennen
zichzelf geen hoge functie meer toe en schrijven verhalen, die ‘zo gewoon mogelijk’
proberen te doen en weinig diepgang vertonen. Het is duidelijk dat dit twee compleet
verschillende fenomenen zijn die worden bijeengehouden door dezelfde basis. Bertens
doet een poging om alle varianten onder een gemeenschappelijke noemer te vangen:
‘If there is a common denominator to all these postmodernisms, it is that of a crisis
of repre-sentation: a deeply feit loss of faith in our ability to represent the real, in the
widest sense.’ (Ibidem, p. 11)

De revisoren het intellectueel postmodernisme
Zoals eerder opgemerkt is de relatie tussen De revisor en het postmodernisme
complex. Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillen tussen de poëzie en het proza
uit het tijdschrift. In dit artikel gaat het echter voornamelijk om het proza. Als we
ons daartoe beperken, dan blijkt dat het Revisor-proza gezien kan worden als een
Nederlandse variant van het intellectuele postmodernisme.
Volgens Bertens komt het postmodernisme gedurende de jaren zeventig in contact
met de poststructuralistische filosofie en krijgt het een intellectuele component.
Accepting Derrida's exposure, and rejection, of the metaphysical premises
-the transcendent signifier- upon which such empiricism is built,
postmodernism gives up on language's representational function and
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follows poststructuralism in the idea that language constitutes, rather than
reflects, the world, and this knowledge is therefore always distorted by
language, that is, by the historical circumstances and the specific
environment in which it arises.
(Ibidem, p. 6)
Namen van filosofen die aan deze vorm van postmodernisme verbonden kunnen
worden zijn die van Barthes, Derrida en Foucault. Ieder op hun eigen manier
beschouwen zij de taal als een ontoereikend instrument om de wereld te beschrijven.
Met taal kan slechts naar taal worden verwezen en het is onmogelijk betekenis te
genereren. In de literatuur vindt dit gedachtegoed als eerste houvast in Noorden
Zuid-Amerika bij schrijvers als Borges, Barth, Marquez, Vonnegut jr., en Pynchon.
Ook in Frankrijk vindt het welluisterende oren in de kring van de nouveau romanciers
rondom Robbe-Grillet.
Taal representeert niet de werkelijkheid, maar creëert ficties over die werkelijkheid.
De postmoderne schrijver wil zijn lezer daarvan bewust maken. In het Haagse
Post-interview doet Kooiman uitspraken die hiermee samenhangen. Kooiman probeert
hierin uit te leggen waarom zijn werk, volgens Aad Nuis, als ‘academistisch’
gekenmerkt wordt. ‘Volgens mij mag de lezer niet de mogelijkheid krijgen zich
uitsluitend te identificeren met een schijnwereld, met de hoofdpersoon uit een boek.
Hij moet in contact komen met de schrijver, voor wie de personages spionnen zijn.
Die link - tussen schrijver en lezer - probeer ik in mijn boeken te leggen.’ (Brokken
1977, p. 37) Het gevaar
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bij dit soort literatuur is de steriliteit of bedachtzaamheid, en niet, zoals Nuis beweerde,
de kunstmatigheid. ‘Dat is juist ons kenmerk. In mijn boeken verkondig ik
voortdurend dat het verhaal bedacht is, ik laat de lezer het kunstmatige zien: de fictie.
Ik streef de kunstmatigheid niet na, ik toon de kunstmatigheid aan. (Ibidem) Dit
verhindert de literatuur niet om emotioneel geladen te zijn. Hoe beter de beheersing
van de vorm is, hoe emotioneler een verhaal kan worden. ‘Schrijven is voor mij een
emotionele aangelegenheid, het is absoluut geen wetenschappelijke bezigheid. Die
emotionaliteit wordt in een bepaalde vorm gegoten en ik probeer de emoties zo
zorgvuldig mogelijk uit te drukken, ontdaan van iedere verwarring. To the point. Dat
laatste is natuurlijk een intellectueel proces.’ (Ibidem, p. 38)
Deze vorm van literatuur die uit dit postmodernisme voortkomt, beschrijft Bertens
als volgt:
postmodernism is the move away from narrative, from representation. For
them, postmodernism is the turn towards self-reflexiveness in the so-called
metafiction of the period, as practised, for instance, by Samuel Beckett,
Vladimir Nabokov John Barth, Donald Barthelme, the Surfictionists, the
nouveau
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romanciers, and a host of other writers. For them this particular form of
postmodernism rediscovers and radicalizes the self-reflexive moment in
an otherwise representational modernism [...]. Seen Erom this perspective,
postmodernism is a move towards radical aesthetic autonomy, towards
pure formalism.
(Bertens 1995, p. 4)
In dit citaat komen tal van elementen samen die kenmerkend kunnen worden genoemd
voor de Revisor-poëtica. De Revisor-auteurs, en dan met name de prozaïsten, geloven
inderdaad niet meer in het gewone vertellen. Zij maken literatuur waarin
zelfreflexiviteit en metafictionaliteit een belangrijke rol spelen. Bovendien noemen
zij onder meer Nabokov als directe voorganger.
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Onmogelijke werelden
Ook in ‘Niets gebeurt’ is er sprake van een belangrijk zelfreflexief en metafictioneel
element, dat tot uiting komt in de structuur van het verhaal. Door tussen de delen
van het gewone verhaal door over dat verhaal te reflecteren laat hij zien dat wat men
leest kunstmatig is. De lezer kan zich inderdaad niet identificeren. Sterker nog,
Kooiman maakt de status van het hoofdverhaal zo twijfelachtig dat je eraan twijfelt
of wat je leest wel waar is, waardoor de aard van het lezen en het gelezene wordt
bekritisiseerd. Het verhaal van Kooiman kan verbonden worden met de uitspraken
van Ibsch over het postmodernisme. Ibsch heeft het over ‘de epistemologische (met
inbegrip van de linguïstische en ethische) twijfel’, waarvan de verwerking in het
modernisme ‘rationeel-reflecterend’ is en in het postmodernisme mimetisch. (Ibsch
1989, p. 351) In het modernisme komen die twijfels aan de orde in reflecties van
verteller of personages, in het postmodernisme wordt die twijfel in de structuur van
het verhaal gebracht, waardoor verschillende vertelniveaus door elkaar gaan lopen,
onmogelijke werelden worden gecreëerd en niet-interpreteerbare verhalen worden
verteld. In het HP-interview licht Kooiman dat als volgt toe: ‘Ik geloof dat wij een
verhaal op een bepaalde manier willen behandelen, waardoor de verteller zelf steeds
voelbaar is en dat dan uiteraard op verschillende niveau's tegelijk. Daardoor doen
sommige constructies ingewikkeld aan, niet als doel, maar als gevolg.’ (Brokken
1977, p. 37)
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Postmoderne auteurs willen hun lezers er tijdens het lezen bewust van maken dat
wat zij lezen fictioneel is. Daartoe gebruiken zij uiteenlopende verteltechnieken, die
onder meer door McHale en Vervaeck zijn onderzocht. (McHale 1987; Vervaeck
1999) Een daarvan is het gebruik van de alwetende, in het verhaal aanwezige verteller
die het verhaal becommentarieert, de lezer aanspreekt en uiteindelijk niet alwetend
blijkt te zijn. Dit negentiende-eeuwse vertelprocédé wordt in het postmodernisme
geïroniseerd. In ‘Niets gebeurt’ zien we dit terug in de korte tussenstukken. Ook in
dit verhaal blijkt de verteller niet alwetend te zijn. Hiervan getuige de eerder geciteerde
slotzin van het verhaal. De ‘niet-alwetendheid’ van de postmoderne verteller hangt
samen met de gedachte dat er niet een centrale instantie is die het verhaal op een
logische manier kan ordenen. De chronologische reconstructie van een geschiedenis
wordt ontmaskerd als een fictie. Eik verhaal dat wordt verteld, alles wat op papier
wordt gezet, is uiteindelijk fictioneel. Dit komt aan het licht bij de interpretatie van
‘Niets gebeurt’: als we de feiten willen achterhalen, stuiten we onvermijdelijk op
onduidelijkheid.
Een ander essentieel aspect van het postmodernisme is de metafictionaliteit. In
‘Niets gebeurt’ wordt gereflecteerd op de fictionaliteit van het verhaal. Dit gebeurt
expliciet in vertellersuitspraken, maar ook in beelden en uitspraken uit de primaire
verhaallijn. Hierbij kan gedacht worden aan de zelfreflecties van de hoofdpersoon,
die zichzelf ziet ‘alsof hij in een toneelstuk speelt’, en aan passages als die waarmee
het verhaal opent ‘als een opstartende auto’. Ook worden in dit verhaal de grenzen
tussen verteller en lezer en die tussen verteller en personage vervaagd. Het eerste
blijkt uit het feit dat het moeilijk uit te maken is of de tussenstukken bestaan uit
vertellertekst, of uit commentaar van een potentiële lezer. Het tweede komt aan de
orde in de laatste zin: ‘Hij zegt: ik weet het niet. Ik zeg: hij weet het niet’, waarin
verteller en personage met elkaar in verband worden gebracht.
Er zijn auteurs die veel verder gaan in het postmoderne spel met de verteltechniek:
zij laten elke hiërarchie in verhaallagen varen en maken hun verhaal tot een
verknoping van beelden. Andere auteurs geven de lineaire tijd op als
ordeningsprincipe, waardoor er in het verhaal labyrintische verplaatsingen in tijd en
ruimte mogelijk worden, zoals het geval is in Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five.
Soms wordt in het postmodernisme gebruikgemaakt van een extreme vorm van
intertekstualiteit, waardoor de tekst tot een netwerk van onachterhaalbare verwijzingen
wordt. De variant van het postmodernisme die we in De revisor vinden, kan gematigd
worden genoemd. Revisor-auteurs gebruiken postmoderne elementen omdat zij alleen
op die manier een verhaal kunnen schrijven. Dat verhaal moet uiteindelijk wel leesbaar
blijven. Het proza van De revisor kan dus worden gezien als een milde variant van
het intellectueel postmodernisme, waarbij de nadruk ligt op het postmoderne
gedachtegoed en de metafictionaliteit en waarbij het extreme vormexperiment
enigszins buiten beeld blijft. Vertegenwoordigers van deze milde variant van het
postmodernisme zijn naast Kooiman ook Nicolaas Matsier (zijn novelle De eeuwige
stad en een verhaal als ‘De Minnema-variaties’ bevatten overduidelijk metafictionele
elementen), Frans Kellendonk (in ‘Buitenlandse dienst’ en Letter en geest wordt
gereflecteerd op de mogelijkheden van het fictionele) en Patrizio Canaponi. Ook zijn
twee oudgedienden, Gerrit Krol en Willem Brakman, die veelvuldig met het
postmodernisme in verband zijn gebracht, regelmatig in het tijdschrift te vinden.
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Uitspraken als ‘de werkelijkheid met de verbeelding tegemoet treden’ en ‘een
verhaal behandelen’, zoals die door verschillende critici zijn gedaan, worden
begrijpelijk als men beseft dat zij doelen op de postmoderne metafictionaliteit: de
neiging om in het verhaal de fictionaliteit ervan voelbaar te maken. Door het
Revisor-proza te verbinden aan het intellectueel postmodernisme worden de
opmerkingen van Ruiter en Smulders genuanceerd en aangevuld. De revisor is niet
een tijdschrift waarin men op een postmoderne manier de intellectueel wil spelen,
maar een tijdschrift waarin wordt geprobeerd om te gaan met de vragen waarmee
het postmoderne culturele klimaat de literator laat zitten.
Sander Bax studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van zijn doctoraalscriptie
over De revisor.
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column
De schijndood van het tijdschrift
Gert den Toom
Punk was dood, maar leefde voort. House was op sterven na vergabberd, maar bestaat
nog steeds. De roman en de poëzie is de dood meerdere malen aangezegd maar
telkens worden zij gereanimeerd. Daarom maakte ik mij in eerste instantie weinig
zorgen toen ik een nieuw tijdschrift thuisgestuurd kreeg met een redactionele
aankondiging die zei: ‘Het literaire tijdschrift is dood’. Volgens de betreffende
redactie was het literaire tijdschrift een twintigste-eeuws fenomeen en was met het
voorbijgaan van die eeuw het einde van het literaire tijdschrift gekomen. Nog los
van de historische onjuistheid van dit argument, was ook het verschijnen van het
blad zelf in tegenspraak met de stelling. Toch was mijn argwaan gewekt.
Het literaire tijdschrift biedt aan schrijvers de gelegenheid gemeenschappelijk van
zich te doen spreken. Het kan een verzamelplaats van verwante ideeën zijn, een
broedplaats voor andere bewegingen, voor andere vormen van literatuur. Redacties
van tijdschriften bestaan zelden uit mensen die het lange tijd en op alle fronten met
elkaar eens zijn, maar de indruk die een tijdschrift geeft, is dat er sprake is van een
duidelijke tendens in de literatuur en onder schrijvers. Zolang als het duurt, trekt de
groep altijd meer aandacht dan het individu en vervult het tijdschrift zijn functie als
reclamezuil.
De bestaande tijdschriften, maar vooral ook de nieuwe, bieden daarnaast een
podium voor nieuw talent. Dat klinkt mooier dan het is. In werkelijkheid zoeken
redacties hun bijdragen vaak in eigen kring en onder gevestigde en gepubliceerde
auteurs. Naast de arrogantie, de verlegenheid of het geldgebrek dat daaraan ten
grondslag ligt, wordt het ook veroorzaakt doordat de kwaliteit van de ongevraagde
inzendingen doorgaans buitengewoon bedroevend is. De enkele parel die ertussen
zit, wordt door pulpmoeheid eenvoudig niet meer opgemerkt. Cynisme verhindert
het geloof in nieuwe ontdekkingen. Bovendien zijn - zeker waar het gevestigde
tijdschriften als De revisor, Raster, De Gids, Tirade en dergelijke betreft - de
tijdschriften voorposten van hun uitgeverij geworden. Daarmee is de vrijblijvende
keuze verloren gegaan; publicatie in een tijdschrift betekent vaak dat de auteur al
een relatie met de verbonden uitgeverij heeft, of die zal aangaan. Met name de
financiële afhankelijkheid van de uitgeverij bedreigt vroeg of laat de onafhankelijkheid
van de redactie.
Ook voor gepubliceerde en gevestigde schrijvers blijft het van belang zichtbaar
te zijn. Het literaire tijdschrift biedt hun de mogelijkheid niet vergeten te worden. In
samenspraak met hun uitgevers gebruiken ook zij de tijdschriften als reclamezuil,
voor werk ‘in statu nascendi’ bijvoorbeeld - wat dat dan ook waard is. Het tijdschrift
fungeert ook als verzekeringspolis.
Ten slotte kunnen literaire tijdschriften thematische bundelingen maken van sterk
uiteenlopende teksten en auteurs. Menig tijdschrift kent themanummers, sommige
tijdschriften brengen alleen maar themanummers uit. Tijdschriften kunnen, ook door
de vormgeving, steeds andere gedaanten aannemen, steeds andere ervaringen bieden;
ze kunnen een roman zijn, of een gedicht.
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De prijzen van productie, maar vooral van vormgeving en reproductie van het
literaire tijdschrift zijn echter dermate hoog dat men niet uit de kosten komt. Ze
kunnen zichzelf niet bedruipen van abonnementen en losse verkoop. Er is dus subsidie
nodig, steun van betrokken derden of sponsoring. Alleen kwalitatief goede tijdschriften
die minstens vier keer per jaar verschijnen, ontvangen subsidie. Komt een tijdschrift
(met hangen en wurgen) vier keer per jaar uit, dan weet u hoe laat het is. Maar de
subsidie volstaat niet. Dus gaan tijdschriften relaties met uitgeverijen aan. Dat levert
complicaties op, want een uitgeverij wil er natuurlijk wel voordeel van hebben.
Sponsoring is een andere bron van inkomsten. Maar sponsoring van literatuur door
niet literair angehauchte ondernemingen is taboe. Een ouderwets taboe in een
ouderwetse branche. Je ziet wel
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advertenties, maar alleen van uitgevers, drukkers en pennenverkopers. Met smart zat
ik op het moment te wachten dat Vrijstaat Austerlitz advertorials zou gaan plaatsen
om geld te genereren maar dat tijdschrift ging, samen met zijn uitgeverij, ten onder
voordat het zover was. Ik geloof niet dat de literatuur eronder geleden zou hebben.
Ook dichteressen rijden tenslotte auto, ook romanciers gebruiken deodorant, ook
essayisten proberen wel eens een mooi overhemd uit te zoeken.
Een enkele uitzondering daargelaten, blijft het in de huidige situatie aanmodderen
in het moeras van fantasieloze, risicoloos samengestelde, armoedig vormgegeven en
gedateerde tijdschriften, die ook vaak nog aan de leiband van uitgeverijen liggen.
Nieuwe, gedrukte tijdschriften zijn eigenlijk dead on arrival.
De introductie van internet opende in theorie spannende vergezichten. Nieuwe,
democratische en goedkope mogelijkheden dienden zich aan voor de literaire
tijdschriften. De startpagina's www.literatuur.pagina.nl en www.meander.nl laten
zien wat er op dit moment gebeurt. Op vwvw.rottendstaal.nl volgt Bart FM Droog
ondertussen tandenknarsend de laatste ontwikkelingen van de Nederlandse literatuur
op internet. Er daar word je niet vrolijk van. De verhouding tot internet toont dan
ook weer eens aan hoe kortzichtig het literatuurbedrijf is. De uitgeverijen hadden
hun digitale verbindingen met de rest van de wereld nog maar net gelegd, of internet
diende zich aan. De verschillende uitgeverssites zijn dan ook ronduit zielig. Men
maakt uiterst beperkt gebruik van de mogelijkheden, beschouwt het net als een
eenzijdig communicatiemedium of is slechts aanwezig met een postadres. De tergend
trage ontwikkelingen op dit terrein leggen een identiteitsvraagstuk in het
literatuurbedrijf bloot. Enerzijds wordt er nog steeds een goddelijke, ongrijpbare
status gecultiveerd (Van Oorschot, ook onvindbaar op internet), anderzijds hypen
hypercommerciële cultuurbarbaren de streekromans van vroeger als de literatuur van
de toekomst (Vassalucci, met een reclamefolder op het net). Daartussenin is men
zoekende.
Natuurlijk is een uitgeverij een bedrijf als elk ander en wil het geld verdienen,
maar internet biedt nu juist de mogelijkheid om aan de verkoop van de boeken nog
een maatschappelijke waarde toe te voegen, iets bij te dragen aan de cultuur - waar
dat in het uitgeefbeleid steeds minder het geval is. Dit is een cruciale betekenis die
internet voor schrijvers, uitgeverijen en het literaire tijdschrift kan hebben.
Een tijdschrift, het woord zegt het al, zou zijn tijd moeten weerspiegelen. Terwijl
juist internet het literaire tijdschrift de gelegenheid biedt om aan haar oorspronkelijke
bedoelingen tegemoet te komen, zijn bij vrijwel alle ingangen de drempels lager.
Het biedt nieuwe kansen door de verminderde betekenis van de factor geld. Bovendien
voegt het een audiovisueel element toe. Maar de bestaande tijdschriften maken er
nauwelijks gebruik van.
Natuurlijk zijn er nadelen. Dezelfde democratie die zoveel mogelijk maakt, levert
een karrenvracht aan amateur- en schrijfclubsites op die ontroerend van enthousiasme
en multimediale huisvlijt zijn, maar zelden enig niveau hebben. De pretenties, de
meligheid en de zelfbevredigende woordspelingen zijn niet van de lucht. De
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie levert niet
noodzakelijkerwijs literatuur op. Meestal niet zelfs.
Een ander nadeel is dat internet een typisch voorbeeld is van de markteconomische
spektakelmaatschappij. Hypes zijn dus aan de orde van de dag en verminderen het
zicht op de waarde van zowel de inhoud als de vorm. Men moet stilstaan bij de
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interactie tussen tekst en beeld, zich afvragen wat een spectaculaire flash-animatie
toevoegt aan een traditioneel sonnet, of banners en buttons de literatuur niet
verdringen.
Ten slotte zie ik ook effecten ontstaan die de literatuur in zijn huidige vorm
bedreigen. Waar
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internet nu misschien de redding van het korte verhaal betekent, kan zij in de toekomst
een onevenredige waarde toekennen aan de korte vorm en de eendimensionale inhoud.
Want het verlangen naar snelheid gaat zelden gepaard met oog voor complexiteit en
tijd voor reflectie.
Toch zou er ook een totaal andere, nieuwe internetliteratuur kunnen ontstaan. Daar
kan ik eigenlijk al niet meer op wachten. Gebruikmakend van alle mogelijkheden
die internet biedt, zou een hyperliterature geschreven kunnen worden, waarmee de
literatuur zijn onlosmakelijke band met de rest van de werkelijkheid weer kan
verstevigen. Te beginnen in de tijdschriften.
De literaire tijdschriften zitten in een overgangsfase, ook de gedrukte exemplaren
leiden nog hun zieltogende bestaan. Overgangsfasen zijn fasen met kansen. Een
tijdschrift als Pa§ionate - zowel in gedrukte vorm als op het net te vinden - laat zien
waar de balans op dit moment stilhoudt. Want hoewel de kwaliteit sterk wisselt en
stichting Pa§ionate zijn initiatieven gepaard doet gaan met volstrekt belachelijke,
politiek correcte verantwoordingen waar Rick van der Ploeg zijn vingers bij moet
aflikken, toont zij aan dat het onafhankelijke literaire tijdschrift op internet - met zijn
toegankelijkheid, interactiviteit en audiovisuele mogelijkheden - in de toekomst een
totaalervaring kan maken van de literatuur.
Ik blijf sceptisch over de literatuur en het literaire tijdschrift op internet. Omdat
alles van waarde weerloos pleegt te zijn. Maar ik geloof dat net als voor punk en
poëzie, voor house en de roman, de aankondiging van de dood van het literaire
tijdschrift juist de voorbode van een nieuw leven is.
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Voorzienigheidje spelen
De Scylla en Charibdis van het Couperus bewerken
Een alcoholist als vader, een hysterische moeder, een zelfmoordenaar
in de familie - er zit genoeg drama in de roman Eline Vere van Louis
Couperus. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat deze roman
twee keer voor het toneel is bewerkt. Dat dat bewerken niet zonder
problemen is, laat Harold Konickx zien in zijn artikel. Hierin laat hij
twee Elines voor het voetlicht treden, twee heel verschillende femmes
fragiles.
Harold Konickx
Tussen 1916 en 1917 schreef Louis Couperus voor de toen net opgerichte Haagsche
Post een serie epigrammen, naar het klassieke voorbeeld van de Latijnse
epigrammatici. In ‘Op toneelspelschrijfkunst’ vertelt Couperus hoe op een dag een
jonge theaterdirecteur bij hem op bezoek komt. Hij biedt de schrijver geld aan zijn
romankunst te laten voor wat die is, en om voortaan alleen nog origineel toneelwerk
te leveren. De reactie van Couperus op het voorstel is als volgt:
‘Meneer,’ antwoordde ik (matte stem); ‘u vergeet, dat mijn talent, als ik
dan nederig mag aannemen dat ik een beetje talent heb, geen weêrhaan
is, die met alle litteraire “richtingen” uit kan waaien, maar stèl eens, dat
ik tooneelspelen zoû kùnnen schrijven... dan blijf ik toch maar liever trouw
aan de epiek, aan de epische roman-tiek. Kijkt u eens meneer; ik ben tot
nog toe altijd zoo heerlijk voorzienigheidje geweest, ik heb
Onze-Lieve-Heertje gespeeld (dat is heusch wel aardig!) over de
personage's, die ik “schiep” en als ik ze in toneelspelen drong, zoû u ze
gaan bedillen. Ik ben tot nog toe mijn eigen regisseur geweest [...] En dat
vind ik zoo heerlijk. Mag ik dus maar romanschrijver blijven, zonder mijn
talent te “stuwen”??’
(Couperus 1987, p. 242)
Het idee dat hij niet alle aspecten van zijn verhaal in eigen hand had, maar veel moest
overlaten aan de vaardigheden van de uitvoerenden, was hem als echt romancier een
gruwel. De vraag om toneelwerk zal hem echter niet voor niets gesteld zijn. Het werk
van Couperus heeft iets uitgesproken theatraals.
Eline Vere is daar niet het minste voorbeeld van, deze roman is tweemaal voor
het toneel bewerkt. Toen Elisabeth Couperus - eega en nicht van de schrijver - en
Hans de Wolf de roman in respectievelijk 1918 en 1987 voor het toneel bewerkten,
hebben beiden zich ongetwijfeld het hoofd gebroken over de problemen die de
bewerking van een roman als Eline Vere met zich meebrengt. Want hoewel deze
roman vol theater is, is hij niet zonder meer geschikt voor een toneelversie. Dat ligt
zeker niet aan de dialogen, Couperus was in staat om voortreffelijke dialogen te
schrijven. In Eline Vere zijn ze op meerdere plaatsen te vinden.
Zelfs de plot is niet het probleem. Die is immers een soapachtig samenraapsel
oprispingen van een hysterische hoofdpersoon die maar geen grip op het leven kan
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krijgen, hoe hard ze ook haar best doet. Vijfhonderd pagina's lang zijn we getuige
van Eline Veres melodramatische wanhoop. We zien hoe ze verliefd wordt op een
dikke operazanger, kibbelt met haar zusje, onder de indruk is van de halfbakken
filosofieën van haar neef, bijna trouwt met een onberispelijke burgerman en hoe ze
na tal van beslommeringen in een Haags pension sterft aan een overdosis morfine.
Daar valt zeker toneel van te maken, zou je zeggen.
Het probleem van een toneelbewerking van die roman schuilt ergens anders in.
Neem een passage als deze:
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Hij gevoelde zich in de laatste dagen zeer uitgeput. Een matheid verlamde
zijn ledematen; het scheen hem, of er lauw water door zijn aderen vloeide
in plaats van bloed; een mist scheen somwijlen over zijn hersenen te
hangen, zoodat hij niet denken of zich iets herinneren kon. Zijn geaderde
oogleden vielen kwijnend over zijn fletsen, lichtblauwen blik; zijn onderlip
scheen als moede neêr te hangen en er groefde zich daardoor een trek om
zijn kleinen mond, die hem iets zeer lijdends gaf.
(Couperus 1987, p. 113)
In een prachtige, meanderende stijl beschrijft Couperus hier de luiheid van Elines
neef Vincent. Een luiheid die tot in elke vezel van het personage lijkt te zijn
doorgedrongen. Couperus beschrijft het innerlijk aan de hand van het uiterlijk en
toont ons hoe mensen verstrikt raken in hun tobberijen, hoe ze vergeten iets van hun
leven te maken. Ze maken schijnbewegingen. Dat is de crux. Die mijmeringen van
Couperus' personages lijken niet bestemd voor het toneel. Op het podium moet er
gehandeld worden, niet gepeinsd. Goed drama roept bovendien de spanning van het
intermenselijke conflict op. Leent een in zichzelf gekeerd personage als Eline Vere
zich daar wel voor? Komt de doorwrochte psychologische laag van de roman op het
toneel wel uit de verf?

Verteltoneel
Elisabeth Couperus schreef de minst spannende bewerking van Eline Vere. Haar stuk
maakt bovendien een rommelige indruk. Ze maakte geen keuze uit de vele personages
die de roman bevolken. Ze gaf ze bijna allemaal een plek, waardoor niemand echt
uit de verf komt.
Veel interessanter is de bewerking van Hans de Wolf. Hij bracht het grote aantal
personages terug tot vier en maakte Eline Vere - in de tekst telkens met ‘Eline’
aangeduid - tot de onbetwiste spil van zijn toneelversie. Meteen aan het begin is het
duidelijk dat het vooral om haar zal gaan. De andere personages introduceren Eline
als volgt:
Otto: Ze is lief, elegant, mooi...
Henk: Maar moeilijk, / ze is mooi maar moeilijk
Otto: Soms een pauw, soms een slang, soms een duif
Henk: Ze heeft een tikje beet / dat hebben ze allemaal / alle Vere's hebben
een tikje beet
Otto: Ze is...
Vincent: Stop! Het is haar verhaal.
(De Wolf 1987, p. 3)
Eline staat centraal, in het hele stuk. De drie andere personages zijn slechts
secondanten die de tekst van de hoofdpersoon van enig reliëf voorzien.
Verder is het opmerkelijk dat De Wolf zijn personages vertellerstekst in de mond
legt. Zijn vier personen spreken observaties over zichzelf en anderen letterlijk uit.
Elisabeth Couperus daarentegen verstopte de bespiegelingen over personages in de
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regieaanwijzingen van haar stuk. Regieaanwijzingen zijn normaal gesproken bedoeld
om de acteurs in hun acteerspel te helpen, maar zij hebben in Couperus' toneelstuk
een tegengesteld effect bewerkstelligd, lijkt me. Het was bijvoorbeeld de bedoeling
dat de tegenspeler van Eline haar ‘bewonderend’ opnam en dat de actrice die Eline
speelde (Else Mauhs) hem daarna als volgt toeknikte: ‘steeds kwijnend en een beetje
treurig’. Henk zou dan vragen wat er scheelde, waarop Eline ‘met een verren
starenden blik’ nee schudde, waarop ze ‘behaagziek’ moest kreunen. Elders zette ze
in haar tekst dat de actrice die Eline moest vertolken ‘het angstzweet’ diende te laten
uitbreken. Daarbij moest ze haar hoofd ‘dof’ moest laten worden. (Couperus 1918,
pp. 4, 5, 61)
Elisabeth Couperus' bewerking van de debuutroman werd door critici niet
gewaardeerd. ‘Wie kent het boek niet? En Elisabeth Couperus heeft ervan
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gemaakt: een toneelstuk’ zegt een criticaster van het periodiek Stad en Land op
balorige toon. Hij vervolgt: ‘Ik moet althans aannemen dat het een toneelstuk is, al
heb ik er niet veel van gemerkt. Den vorm van een toneelstuk heeft het, maar het
wèzen? Het is een verzameling toneeltjes, waaronder enkele van kleur en verven,
zonder veel verband, het rammelt en het verveelt’. De conclusie kan in zijn ogen
alleen maar zijn dat het stuk hem ‘niet nader [...] tot Couperus en Eline Vere’ heeft
gebracht. (Hans 1918)
Ook uit andere recensies blijkt dat Elisabeth Couperus er niet in slaagde een
deugdelijk toneelstuk uit de roman te ‘trekken’. Haar werd verweten dat ze op twee
paarden wedde. Enerzijds poogde zij de roman tot in het onmogelijke na te volgen,
hem al te letterlijk naar het toneel te vertalen, door bijna alle personages over te
nemen. Anderzijds deed ze de roman schromelijk tekort door de verfijnde
bespiegelingen over de personages in de regieaanwijzingen te verstoppen.
Als gezegd liet Hans de Wolf bij zijn bewerking van Eline Vere deze reflecties
letterlijk intact. Ging hij daardoor eigenlijk niet veel verder in het al te letterlijk
navolgen van de romancier? Over de voorstelling naar deze tekst - een productie van
de Haagsche Comedie onder regie van Aram Adriaanse - merkte theatercriticus Hans
van den Bergh in elk geval op dat het letterlijk verwerken van Couperus' verteltechniek
toneel oplevert dat eerder literair dan dramatisch is: ‘Er ontstaat dus weer een vorm
van vertellend toneel, waarbij je je kunt afvragen of het publiek dàn niet beter het
hele verhaal in Couperus bewoordingen kan worden voorgelezen, terwijl ook het
zelf thuis stilletjes lezen bij het haardvuur onmiskenbare voordelen biedt.’ (Van den
Bergh 1990)
De kwintessens van Eline Vere is het hele spectrum aan hersenspinsels waarin de
lezer mag verdrinken. Wie dat letterlijk op het podium zet, maakt blijkbaar een
niet-dramatisch toneelstuk. Wie het weglaat uit de gesproken tekst, krijgt het verwijt
dat - hoe hard hij of zij het ongetwijfeld ook geprobeerd heeft - de toneelversie niets
meer met Couperus te maken heeft. Ziehier: de Scylla en Charibdis van het Couperus
bewerken.
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Vitaliteit
Hoewel ook De Wolf trouw probeerde te blijven aan de roman, wist hij zich Eline
Vere toch veel meer toe te eigenen dan Couperus' vrouw. Dat blijkt vooral uit de
gedurfde wijze waarop hij de hoofdpersoon heeft neergezet. Hans de Wolf maakte
haar daadkrachtig en zelfbewust. Ze lijkt daardoor meer op Carry van Bruggens Eva,
dan op Couperus' Eline Vere.
De manier waarop Eline Vere door Hans de Wolf van een eigentijds stempel werd
voorzien, was voor de meeste recensenten een reden om de voorstelling te prijzen.
Misschien wekte ik door het citaat van Hans van den Bergh de verkeerde indruk,
maar de reacties op De Wolfs Eline waren overwegend positief:
De bewerking toont in een secuur afgewogen wisseling van dialogen en
uitgesproken gedachten een boeiend portret van een jonge vrouw, die het
een eeuw geleden net zo moeilijk had met de angst en verwarring van het
leven als velen van haar hedendaagse leeftijdsgenoten. De entourage van
het deftige Den Haag van toen dient duidelijk een universeel kernthema.
(Geerlings 1987)
Een ander merkt op dat de toneelschrijver ‘een merkwaardige kracht’ aan het verhaal
gaf. Dat het leek alsof De Wolf ‘de vitaliteit die de vrouwelijke hoofdpersoon bezit
ondanks haar zucht naar languissant gedrag, wilde laten domineren’ (Freriks 1987).
In de roman komt die vitaliteit veel minder sterk tot uiting. Eline Vere is de
vleesgeworden verveling die sterft aan het nietsdoen. Zonder ooit ergens echt voor
te kiezen.
Het meest sprekende voorbeeld van de vitaliteit van De Wolfs Eline is te vinden
in het derde bedrijf van het stuk. Eline neemt daar een pistool in haar mond. De
parallelle passage is in de roman pas op het einde te vinden. Eline bevindt zich in de
zitkamer van haar zwager Henk en bekijkt diens wapenrek. Ze mijmert dan over een
zelfmoord:
Stel eens voor, dat ze zichzelve van kant wilde maken, hoe zoû ze het dan
doen? Een kris in haar borst? Een kogel door haar mond? O, neen, neen,
ze zoû er nooit den moed toe hebben en daarbij ze zoû nooit een kris of
een pistool weten te hanteeren. Misschien zoû zij zich slechts verwonden,
verminken en... blijven leven. (Couperus 1987, p. 551)
Hans de Wolf heeft Elines mijmering vervangen door een echte daad. In een
regieaanwijzing staat: ‘(Eline ziet het pistool en steekt dat in haar mond, maar legt
het dan weer weg)’ (De Wolf 1987, p. 60). Eline spreekt vervolgens dezelfde
gedachten uit die in de roman volgen op een mijmering over zelfmoord: ‘Daarbij ...
de dood is nog verschrikkelijker dan het leven / iets zwarts en leegs / iets onzegbaars’
(ibidem).
De Wolf transformeerde een hersenspinsel van Eline naar een markante actie die
een verrassende draai geeft aan het personage. Couperus' Eline Vere zou nooit een
pistool in haar mond gestoken hebben. In de roman zegt ze letterlijk dat ze dat niet
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durft: ‘Maar aanstonds volgde een schok: het was als viel zij duizelingwekkend snel,
als draaide alles en zij zag alleen... dat wapenrek! Neen, neen, nooit een pistool, nooit
een dolk!’ (Couperus 1987, p. 552) Eline is zo bang om voor de dood te kiezen, dat
ze nooit een pistool in haar mond zou nemen.
Die angst voor beslissingen is in meerdere passages in de roman terug te vinden.
Tegen het einde van de roman wordt de rust van water verbonden aan de rust die de
dood zou kunnen bieden:
Zoo zij zich verdronk? [...] Maar die dood was zalig, naar men zeide. Men
zag in het water, dat zich boven de stervende sloot, de schoonste
kleurenprisma's in blinkend coloriet omwentelen, en men sliep in, steeds
dieper en dieper zinkend als in deinende kussens. [...] o, dat nooit! De
waterpartij in de Boschjes, de zee te Scheveningen? Neen, neen, ze was
zoo bang en zwak; ze zou zoû zich nooit tot zulke heldhaftigheid [mijn
cursivering, HK] kunnen opschroeven. (Couperus 1987, p. 552)
Eline heeft zo'n ontzag voor een bewuste daad dat ze blijft hangen aan een leven dat
haar niet gelukkig maakt.
Aan het slot van de roman overlijdt ze desondanks in een chique Haags pension
aan een overdosis morfine. Ze lijkt zelfmoord te plegen, een daad te stellen, maar
doet eigenlijk iets anders. Naar mijn mening kiest ze niet bewust, alweer niet. Ze
pleegt een ‘zelfmoord’. In de laatste paragrafen van hoofdstuk zesendertig neemt ze
steeds meer druppels, zodat het haar op een gegeven moment echt niet meer uitmaakt
of ze leeft of sterft. Ze is er onverschillig over. Eline heeft net de fatale dosis tot zich
genomen:
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- O mijn God! dacht ze. Mijn God! Mijn God! Zoû het ... te veel zijn
geweest? Neen, neen, dat zoû te verschrikkelijk zijn! De dood was zoo
zwart, zoo leêg, zoo onzegbaar! Maar toch, áls het zoo was? En eensklaps
versmolt hare vrees in een onmetelijke rust. Nu als het zoo was, dan was
het goed...
(Couperus 1987, p. 562)
Haar definitieve einde wordt als volgt beschreven: ‘Toen vloeide het bewustzijn, als
druppel na druppel, uit haar weg en zij sliep in den dood in.’ (Couperus 1987, p. 563)
De vitaliteit van De Wolfs Eline is in de roman niet zo sterk terug te vinden. Het
gelijknamige personage uit de roman leidt een sluimerbestaan tussen leven en dood
en kiest noch voor het een, noch voor het ander. Couperus laat Eline tot in het extreme
weifelen, schijnbewegingen maken. Zo erg dat je als lezer soms denkt: ‘mens, houd
op met zeuren en kies eens ergens voor’, vooral omdat dit tot het einde wordt
volgehouden. Zelfs in haar zelfmoord is ze halfslachtig.
Hoe beeld je dit op het toneel uit? Ook al laat je je personages de gedachten
uitspreken die in de roman zijn beschreven, dan nog is een mijmering over zelfmoord
wellicht het beste op het podium te brengen door een duidelijke actie, want drama
eist handeling. Een bewerker moet durven te gehoorzamen aan die eis door soms
een andere weg in te slaan dan de romancier voor ogen had, door zelf
‘Onze-lieve-heertje’ over de roman te durven spelen. Elisabeth Couperus zal het daar
moeilijk mee gehad hebben. Hans de Wolf veel minder. Dat maakt zijn bewerking
tot een meer geslaagde dan die van haar.
Is het nu erg dat een roman bij een adequate en dus eigenzinnige toneelvertaling
uit het oog verdwijnt? Met andere woorden: moet een lezer van Hans de Wolfs
dramawerk er rouwig om zijn dat Eline Vere in zijn versie een klein beetje een
moderne vrouw uit de twintigste eeuw is geworden, in ruil voor het hulpeloze
negentiende-eeuwse gansje dat ze in de roman is? Voegt een toneelbewerking van
een roman iets toe aan het origineel? Ik neig naar de opvatting dat een psychologisch
doortimmerd juweeltje als Eline Vere in de luie stoel het best tot zijn recht komt. Al
lezend geniet je denk ik het meest van Elines ondergang. Desalniettemin kan zo'n
toneelbewerking nooit overbodig zijn. Al was het maar omdat een toneelversie van
een roman - in tekstuele vorm - ook een vorm van interpreteren is.
Het lezen van zo'n bewerking zet je onherroepelijk aan het denken over het
origineel. Eline Vere in dit geval. Door Hans de Wolfs bewerking ervan ging ik me
afvragen wat ik zo goed vind aan het boek. Omdat het lankmoedige karakter van
Eline Vere in de toneelversie noodgedwongen veranderde, ontdekte ik dat het nu
juist dit is wat me aanspreekt in de roman: haar schijnbewegingen. Hoe tragisch ook,
het is heerlijk om te lezen hoe iemand worstelt, ploetert, en voorgoed knakt. Als ik
lees ben ik meedogenloos en gaat me niets boven het ongeluk van een ander.
Harold Konickx studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Bovenstaand artikel is een bewerking van zijn
doctoraalscriptie Moderne Nederlandse Letterkunde
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interview
Nooit aap geweest
Interview met Moses Isegawa
Het thema van de afgelopen boekenweek: Het land van herkomst;
schrijven tussen twee culturen. Een onderwerp dat de auteur Moses
Isegawa, gezien zijn Oegandese achtergrond, op het lijf lijkt
geschreven. In 1998 verscheen zijn debuut Abessijnse kronieken. Een
jaar later kwam zijn tweede boek uit, Slangenkuil, en binnenkort
verschijnt Twee chimpansees, zijn derde boek. Een ‘boekenweekboekje’
zoals hij het zelf noemt, want hij schreef dit in opdracht van zijn
uitgever, over zijn persoonlijke ervaringen met twee culturen. lsegawa
over pratende apen, dode vrienden en Jackie Collins; een verteller
aan het woord.
Fedor Hagenaar en Anna Rademakers
Toen Moses Isegawa in 1990 uit Oeganda vertrok, had hij zichzelf één doel gesteld.
Hij wilde een boek schrijven. Een boek dat hem en Oeganda in een klap op de literaire
kaart zou zetten. En omdat zijn thuisland niet de juiste omstandigheden kende om
schrijver te worden, moest hij naar een land dat hem die mogelijkheid wel zou bieden.
Nadat hij in Engeland en Zweden moeilijkheden had ondervonden bij het verkrijgen
van een visum, belandde hij uiteindelijk in Nederland. Het maakte hem allemaal niet
uit. Isegawa had een ‘agenda’ en die agenda was net zo goed in Nederland toepasbaar
als in Engeland. Hij had enkel een uitgever nodig, en plaatsen waar hij boeken kon
kopen en lezen. De rest, zo vond hij, was kinderspel.

All in the mix
Zijn eerste boek kwam acht jaar na zijn aankomst in Nederland uit. Het bleek een
daverend succes. Abessijnse kronieken werd vertaald in twaalf talen en er vlogen
ruim honderdduizend exemplaren over de toonbank. Het jongensboekachtige verhaal
over het opgroeien van een jongetje in Oeganda ten tijde van de Amin-dictatuur, trok
de aandacht van het grote publiek. De suggestie van een autobiografie gaf het boek
nog wat extra charme en het succes van Abessijnse kronieken was een feit.
Isegawa wil er echter voor waken dat mensen zijn leven gelijkstellen aan dat van
de hoofdfiguren uit zijn boeken, iets wat hem al vaak overkomen is. ‘Mensen vergeten
dat je voor het schrijven van een boek enkel een basis nodig hebt, een ontwerp, een
carrosserie. Deze komt bijvoor-beeld uit Nederland. Daarop kun je dan alle andere
delen plakken en aan het eind van de dag heb je een auto, maar wel met banden uit
Japan, een motor uit Duitsland en deuren uit Hongarije of zelfs Oeganda. Toch zien
de mensen het eindproduct wel als een Nederlandse auto. Maar uitein-delijk is het
“all in the mix”.’
De gelijkenis tussen het leven van de hoofdpersoon uit Abessijnse kronieken,
Moegezi, en Isegawa's eigen leven is echter in veel opzichten treffend. Hij kan het
dan ook wel begrijpen dat lezers de vergissing maken om schrijver en hoofdpersoon
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als een en dezelfde te zien. ‘Desondanks zijn we niet dezelfde persoon. Moegezi
heeft een veel spannender leven gehad dan ik. Dat is ook zo mooi aan mijn vak, je
kunt het aankleden zoals je wilt en het hangt er maar van af wat je het wilt laten
aantrekken. In Twee chimpansees bijvoorbeeld gebruik ik de ikvorm voor de aap
Paulo, die kan praten omdat er in een laboratorium experimenten met hem zijn gedaan.
Maar ik ben nooit aap geweest! Toch kan ik jou overtuigen dat er een aap is die dit
zo heeft meegemaakt, al is het maar binnen de
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grenzen van het verhaal. En juist dat is prachtig. We maken dingen mee, we verdraaien
dit en manipuleren dat, we zoomen er wat op in, of juist wat op uit en het is prachtig,
maar ik heb dat niet meegemaakt. Mensen zeggen ook vaak: maar jij en Moegezi
zijn allebei naar Nederland gekomen. Natuurlijk ben ik naar Nederland gekomen,
maar ik ben niet in de Bijlmer gebleven en Moegezi wel. Dat moest ook, het is
logischer dat Moegezi daar blijft, omdat voor mijn gevoel het verhaal zo moest lopen.’

In Wassenaar gebeurt nooit wat
Toen Isegawa in Nederland ging wonen kwam hij inderdaad voor een tijd in de
Bijlmermeer terecht. Deze stond in Nederland ook toen al bekend om zijn vele
druggebruik, geweld en criminaliteit, maar Isegawa was aanvankelijk erg verbaasd
dat een stad als Amsterdam zo'n achterstandswijk kende. ‘In Oeganda denk je niet
dat er in Europa zoiets bestaat als een Bijlmermeer. Dan denk je dat een stad als
Londen of Amsterdam geen achterstandsbuurten heeft. Maar het blijkt toch anders
te zijn dan je denkt. Ach, je denkt het een en het is het ander, maar uiteindelijk ging
het toch om het schrijven van dat boek.’ En hoewel de Bijlmer voor menigeen niet
de ideale omgeving zou zijn om te kunnen werken, vond Isegawa uiteindelijk toch
hier de inspiratie om zijn boek te schrijven. Ook over de Bijlmer. Als waarschuwing
voor andere immigranten die naar Nederland of het Westen wilden komen, dat niet
alles hier zo mooi is als het daar lijkt, en omdat het nu eenmaal goed schrijven is
over de zelfkant van de samenleving. ‘Er gebeuren meer spannende dingen in
Amsterdam. Ik kon Moegezi toch niet in Wassenaar laten eindigen? Daar gebeurt
nooit wat!’ Isegawa is een rasverteller. Als hij vertelt, doet hij dat groots en schijnbaar
moeiteloos. Zo is ook zijn schrijfstijl. Zijn boeken zijn doordrenkt met avonturen,
grappen en shockerende anekdotes. De gebeurtenissen volgen elkaar in zo'n rap
tempo op dat je niet eens tijd hebt om je te bezinnen op het verhaal. Het overkomt
je en als je klaar bent, sta je jezelf versuft en verdwaasd af te vragen wat er ook al
weer gebeurd is. Toch wil Isegawa wel een boodschap uitdragen in zijn boeken. Niet
alles is enkel leuk bedoeld, en hij is zeker iemand die betrokken is bij de dagelijkse
gebeurtenissen. Mensen wakker schudden is niet zijn uiteindelijke doel, maar wanneer
mensen tijdens of na het lezen van zijn boeken ook maar heel even nadenken over
een onderwerp dat hij heeft aangesneden en als ze daar dan misschien iets meer over
willen weten, zou hij dat prachtig vinden. ‘Ik denk dat iedere schrijver hoopt dat
mensen over zijn boek nadenken, zelfs commerciële auteurs zoals Danielle Steel of
Jackie Collins. Een boek van mij moet je niet als een pamflet lezen, maar ik wil toch
wel graag iets zeggen en kritiek kunnen geven op situaties die ik onjuist vind. In
principe heeft iedereen de taak om kritisch te staan tegenover de maatschappij.
Iedereen heeft de taak om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de wereld, zijn
wereld. Ik heb de mogelijkheid dit wat harder te verkondigen dan anderen, maar zo
veel verschillende stemmen hoor ik nu ook weer niet en natuurlijk is niemand verplicht
naar mij te luisteren.’
In tegenstelling tot de hoofdpersoon van Abessijnse kronieken vertrok Isegawa uit
de Bijlmer. Hij verhuisde naar Beverwijk, omdat hij weg wilde van de drugs en de
criminaliteit. Achteraf was hij daar, ondanks het feit dat deze locatie hem een goed
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decor aanreikte voor zijn boek, erg blij om. Hij begon aan zijn tweede boek, dat hij
al een tijd in zijn hoofd had zitten. Wilde Isegawa bewijzen dat hij geen eendagsvlieg,
maar een echte schrijver was, dan kon het niet bij één boek blijven. In 1999, een jaar
na zijn debuut, kwam Slangenkuil uit. Deze roman vertelt eveneens over het militaire
regime van Amin, ditmaal vanuit het perspectief van een minister onder Amin. Aan
de hand van deze persoon wordt de vergankelijkheid van succes en liefde tegen de
achtergrond van het dictatoriale bewind geschetst. Er werden al 35.000 exemplaren
verkocht en buiten Nederland hebben Italië en Duitsland de rechten voor de vertaling
gekocht.

Terug naar Oeganda
De schrijver Isegawa begon zich intussen op zijn gemak te voelen in Nederland,
maar wilde graag eens terug naar Oeganda. Met twee boeken op zijn naam en de
nodige dosis zelfvertrouwen ging hij voor het eerst terug om op verzoek van Vrij
Nederland een artikel te schrijven over zijn ‘thuis’. Het bezoek aan zijn geboorteland
bleek in vele opzichten een vreemde gewaarwording. Aan de ene kant was er de
herkenning van vroeger, maar aan de andere kant was Oeganda ook niet meer echt
zijn thuis. Hij was zelf veranderd en zijn omgeving ook. ‘Toen ik terugkeerde naar
Oeganda werd ik heen en weer geslingerd tussen blijdschap en droefenis. Ik merkte
dat mijn betrokkenheid veel heviger was geworden in de tien jaar dat ik in Nederland
woonde, omdat ik het
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beeld van twee kanten heb leren bekijken. Maar ik zie ook wat politici in Oeganda
doen. Veel officiële verklaringen berusten helemaal niet op waarheid. Ze vertellen
de mensen maar wat en dat kan, want niemand kan het onderzoeken. Die paradox
zie ik, en het is onprettig om dat mee te maken. Ik had per slot van rekening zelf een
van deze mensen kunnen zijn.’
Isegawa wist dat hij naar een oorlogsgebied ging en hij wist ook dat wat hij daar
aan kon treffen niet zo mooi zou zijn als hij misschien wel hoopte. ‘Dit was iets heel
anders dan bijvoorbeeld mijn reis naar Amerika om mijn boek te promoten. De toon
was heel anders. I was there just for business and for fun. Toen ik naar Oeganda
vertrok, had ik een lijstje bij me met: de buurman hier is dood en die tante daar is
overleden en die en die kinderen zijn wees geworden. Dat is vreemd. Tien jaar is in
de wereldgeschiedenis een heel korte periode, maar voor Oeganda was deze tien jaar
een schijnbaar eindeloze periode. Het is vreselijk wat er allemaal in Afrika gebeurt.
Stel dat je op reis gaat naar Amerika voor tien jaar, en je komt terug en de helft van
je vrienden is overleden. Dat is vreemd. Dan zou je wellicht vragen: “Waar is
Catherine, of waar is Joop?”, en dan moeten mensen je vertellen dat ze dood zijn.
En niet alleen zij, maar ook hun tantes, broertjes, neven, enzovoort. Dat is een bizar
beeld.’
Isegawa is uiteindelijk blij dat hij naar Nederland is vertrokken. ‘Als ik in Oeganda
was gebleven, hadden mijn boeken niet bestaan, of maar in een heel kleine oplage.
Mijn bekendheid daar is heel bescheiden, vooral door de nasleep van de problemen
met de import van boeken in de jaren zeventig en tachtig. Er is in Oeganda weinig
geld beschikbaar voor literatuur.’

Eerst eten op tafel
Isegawa is maatschappelijk nog altijd erg betrokken bij zijn vaderland Oeganda.
Maar sinds zijn terugkeer na zijn reis naar Nederland is dat anders geworden. Hij
bekijkt het nu groter. Daar kwam hij echter pas achter toen hij uit Oeganda
terugkeerde. Zijn vaderland was niet langer Oeganda, maar heel Afrika. Hij werd
dan ook pas in Nederland Afrikaan. ‘Toen ik nog in Oeganda woonde was ik zo
bezig met mijn eigen wereldje dat ik het grote geheel niet kon overzien. En waarom
zou ik dat ook willen? Er diende toch eerst eten op tafel te komen en dan is het
moeilijk om je bezig te houden met de ver-houdingen tussen Afrika en Europa of
Amerika. Dat is echt niet van belang als je alleen maar wilt eten.’
Nu houdt Isegawa zich wel bezig met de problematiek tussen Europa en Afrika.
Volgens hem heeft Europa een enorme schuld uitstaan bij Afrika. Niet enkel in
financieel opzicht, maar zeker ook op moreel gebied. Europa heeft veel van zijn
welvaart te danken aan Afrika, maar daar wordt te weinig naar gekeken, zo vindt hij.
Europa wordt liever niet herinnerd aan tijden dat het afhankelijk was van alle
grondstoffen die Afrika leverde, maar waar niks voor terugkwam. ‘Europa is vreselijk
rijk geworden dankzij Afrika. En Afrika heeft vervolgens met de problemen te
kampen. Maar acht uur vliegen hier vandaan sterven dagelijks vele mensen aan AIDS.
Er zijn medicijnen die het proces kunnen remmen en verlichten, maar de heren van
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de farmaceutische industrie weigeren die te verstrekken, omdat dit tegen hun patenten
in zou gaan. Nou dat vind ik pas immoreel, en dat kan ik niet aanvaarden.’
Isegawa kan zich vreselijk ergeren aan ongenuanceerde uitingen van mensen over
Afrika, maar hij moet er soms ook om lachen. ‘Ik kom in Nederland vaak mensen
tegen die in Afrika zijn geweest en die zeggen dan tegen mij: ‘Goh, ik wist niet dat
Afrikanen hun kinderen ook gewoon naar school brengen.’ En Afrikanen zeggen
bijvoorbeeld: ‘Oh, ik wist niet dat Europeanen zich soms ook niet iedere dag wassen.’
Isegawa pleit ervoor dat meer Europeanen eens een kijkje in Afrika nemen en meer
Afrikanen in Europa, zodat ze beide werelden kunnen aanschouwen. Pas wanneer
je allebei de kanten hebt bekeken, kun je tot een objectief beeld komen en juist het
gebrek aan objectiviteit vindt Isegawa schrijnend. ‘Logisch handelen, dat is belangrijk.
Het is niet logisch dat mensen dingen beweren zonder dat ze goed alle kanten van
het verhaal hebben bekeken. Mensen zijn lui, ze zien wat de westerse kranten en de
westerse televisie produceren, en als ze dat vaak genoeg horen, dan is dat volgens
hen ook maar meteen waar. Terwijl er zeker nu, met het internet, ook bronnen zijn
die andere verhalen te vertellen hebben. Maar daar moet je moeite voor doen en dan
moet je gaan nadenken over wat nu precies waar is en wat niet. En daar hebben
weinigen zin in, want dat is “brain-belastend”.’
‘Het is grappig om te zien dat wanneer de mens naar zichzelf kijkt, en naar de
machines die hij heeft gemaakt en de raketten die hij naar Mars heeft gestuurd, hij
zichzelf zo makkelijk overschat. Maar wanneer iets heel triviaals, zoals vragen stellen
en nadenken, liever opzij wordt geschoven dan heb ik toch mijn twijfels. In onze
arrogantie zijn we gewoon verbaasd, zodra blijkt dat we qua
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genoomstructuur slechts ongeveer twintig procent verschillen van een muis. Dat is
toch opmerkelijk.’

Conspiracy theory
Inmiddels is Isegawa al weer een tijdje terug in Nederland en is zijn derde werk,
getiteld Twee chimpansees uit. Het boek is onderverdeeld in twee delen. Het tweede
deel gaat over de laatste tien jaar, nadat hij uit Oeganda naar Nederland verhuisde,
het eerste deel vertelt over globalere zaken die hem erg bezig houden, zoals
wetenschap en politiek. Vooral politieke conflicten interesseren hem mateloos,
evenals de gevolgen voor de machtsverhoudingen. ‘Die knakkers in Somalië, Kongo
en Angola, zijn allemaal aan het vechten. Maar dat komt wel omdat Amerika allerlei
foute regeringen in het zadel heeft geholpen en gestabiliseerd. Die machthebbers
zijn persoonlijk rijk geworden, omdat ze grote leningen afsloten bij Amerika, en
deze rechtstreeks naar hun privé-rekeningen in Zwitserland doorsluisden. Het gewone
volk heeft niets van dit geld gezien, maar kampt nu wel met de financiële problemen,
die dus eigenlijk zijn veroorzaakt door

Moses Isegawa (foto Chris van Houts)

de regering die Amerika beschermde! En terwijl de hele westerse wereld geschokt
is over twee Libiërs die tweehonderd mensen vermoorden, kan het niemand schelen
dat Amerika indirect verantwoordelijk is voor de dood van honderdduizenden mensen.
En niet alleen indirect is de westerse wereld schuldig aan de dood van velen. Kijk
nu eens naar het Ebola-virus, dat zou uit Afrika komen, maar het is wel ontwikkeld
in westerse laboratoria. Dat willen mensen echter niet zien en als je daarover praat
dan noemen ze het een “conspiracy theory”, maar het zijn gewoon feiten, het is echt
gebeurd.’
Wat Isegawa graag zou willen zien is dat mensen zich openstellen voor nieuwe
ideeën. Literatuur kan hierin volgens hem een grote rol spelen. Hij vindt het dan ook
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jammer dat mensen steeds minder lezen. Boeken zijn uitermate geschikt om je eigen
intelligentie uit te dagen. ‘Al word je bij het lezen van een boek, slechts gegrepen
door een of twee zinnen, en je denkt daar over na, dan is dat genoeg, dat opent al
hele nieuwe werelden. Enkel twee zinnen kunnen je levenshouding veranderen. En
dat is prachtig!
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De ongespeelde Strindberg
August Strindberg werd als toneelschrijver door Eugene O'Neill als
een van de ‘great modern ones’ bestempeld, ‘the precursor of all
modernity in our present theatre’. Zijn toneelstukken worden
tegenwoordig echter niet of nauwelijks meer opgevoerd. Egil Törnqvist
onderzoekt in zijn bijdrage het hoe en waarom hiervan en betoogt dat
Strindbergs stukken nog altijd actueel en levensvatbaar zijn.
Egil Törnqvist
Van 's werelds literaire genieën is de Zweed August Strindberg (1849-1912)
ongetwijfeld internationaal een van de meest onderschatte. Schrijven in een voor de
meesten ontoegankelijke taal valt niet mee. Je behoort dan tot de kleine letteren, hoe
groot je ook bent. Met alle consequenties van dien. Het wordt er niet makkelijker op
als je een controversiële schrijver bent die inopportune ideeën verkondigt. Tijdens
zijn rumoerige leven, waarvan lange tijden in vrijwillig exil, werd Strindberg vooral
in eigen land miskend. Vroeg bestempeld als een verleider van de jeugd, werd hem
de Nobelprijs nooit gegund.
In deze waardering is langzamerhand verandering gekomen. Strindberg is nu de
onbetwiste hoofdfiguur van de Zweedse literatuur, aan wie een museum, een
terugkerend festival, een gezelschap en een jaarboek gewijd zijn. De nieuwe nationale
editie van Strindbergs werk, binnenkort voltooid, zal ongeveer 75 delen tellen. Hierbij
komen zijn verzamelde brieven die, binnenkort, uit 22 delen zullen bestaan. Het
spreekt vanzelf dat zo'n oeuvre - hoewel gigantisch van omvang - buiten Zweden
grotendeels onbekend zal zijn.
Vele uitingen van deze ware homo universalis verdienen onze aandacht. In zijn
vier zogenaamde Blauwe boeken (1907-1912) bijvoorbeeld, komen de volgende
gebieden aan bod: filosofie, religie, psychologie, kunst, literatuur, geschiedenis,
filologie, wiskunde, astronomie, plantkunde, dierkunde, meteorologie, scheikunde,
natuurkunde, geologie, geneeskunde en occultisme. Als schilder en fotograaf wordt
Strindberg bovendien tegenwoordig algemeen erkend als een pionier. Zijn
internationale roem is echter gebaseerd op zijn toneelwerk. Strindberg is min of meer
de uitvinder van de moderne eenakter, van het zogenaamde droomspel en van het
kamerspel. Hij is de meest vitale vertegenwoordiger van het naturalistisch drama ook al is hij niet altijd trouw geweest aan de principes ervan. Met zijn speciale vormen
van dramatisch conflict - ‘de strijd der geslachten’ en ‘de strijd der breinen’ - is hij
pionier geweest en heeft hij zijn actualiteit weten te behouden. Met zijn dominante
protagonisten, zijn eerder thematisch dan op grond van intrige aaneengeschakeld
handelingsverloop en het zweverige werkelijkheidsgevoel dat in zijn stukken vaak
tot uiting komt, heeft hij het drama vernieuwd. Dit geldt met name voor zijn
zogenaamde post-Inferno periode (zo genoemd naar zijn autobiografische roman
van 1897), waarin zijn subjectieve vorm van toneel, of wat de Duitsers het Ich Drama
noemen, het duidelijkst naar voren komt. Met een tiental stukken over Zweedse
regenten van de Middeleeuwen tot eind achttiende eeuw is hij in deze periode
bovendien de enige toneelschrijver sinds Shakespeare die zo'n gigantische reeks
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nationale koningsdrama's heeft aangedurfd. Het lijdt geen twijfel dat Strindberg nog
steeds, om met O'Neill te spreken, tot ‘the most modern of moderns’ behoort.1

Verbale vechtpartijen
Gezien dit enorm gevarieerde, vaak baanbrekende en zeer omvangrijke dramatische
oeuvre - het gaat om ongeveer zestig stukken - is het beklagenswaardig dat buiten
Scandinavië slechts zo'n tien procent van de stukken regelmatig wordt opgevoerd,
met name De Vader Freule Julie, De sterkste, Dodendans I en De Pelikaan. Ter
vergelijking: van Ibsens vijfentwintig
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Strindberg kijkend naar een repetitie in 1908 van zijn kamerspel Het verbrande huis in zijn eigen
Intieme Theater in Stockholm

stukken wordt de helft met een zekere regelmaat ten tonele gebracht. En terwijl Ibsen
meestal gespeeld wordt door de grote, gevestigde gezelschappen,2 worden de
genoemde Strindbergstukken gespeeld door kleine, vaak semi-professionele groepen.
Hoe komt dat?
De meest voor de hand liggende reden is triviaal. De genoemde Strindbergstukken
zijn kort, bevatten weinig personages en beperken zich tot één ruimte, één decor. Ze
zijn met andere woorden goedkoop om te ensceneren, zeker als je gebruikmaakt van
een oude vertaling die niets kost of zelf een nieuwe maakt. Als gevolg hiervan zijn
de genoemde stukken populair bij niet-gesubsidieerde groepen, bij acteurs-in-opleiding
(theaterscholen) en bij amateurs. Het probleem hiervan is niet zozeer dat het decor
er vaak wat armzalig uit komt te zien; Strindberg pleitte zelf voor een eenvoudig
decor. Het probleem is eerder dat de thematiek en de psychologie te moeilijk is voor
jonge acteurs met weinig levenservaring, nog afgezien van de moeilijkheid voor
jonge mensen om personages van hoge leeftijd te spelen. Studentenuitvoeringen van
Strindbergs kamerspelen die ik een aantal jaren geleden meemaakte aan de University
of Minnesota, bewezen dat nog maar eens. Dit zijn overigens problemen waarmee
Strindberg zelf ook had te kampen als regisseur van een heel jong ensemble,
verbonden aan zijn intieme Theater in Stockholm 1907-1910.
Men kan zich ook afvragen of Ibsens grotere populariteit niet te maken heeft met
een zekere maatschappelijke structuur. Ook al kun je Ibsen niet in diepere zin als
burgerlijk beschouwen, hij is ongetwijfeld beter te aanvaarden, te plaatsen door het
nog steeds overwegend burgerlijke publiek van de grote schouwburgen dan de uiterst
controversiële Strindberg. Als voorstander van de vrouwenbeweging en als schepper
van een reeks indrukwekkende vrouwenrollen is Ibsen ook in ons feministische
tijdperk duidelijk meer salonfähig dan Strindberg-de-vrouwenhater, om deze
simplificerende maar nog altijd gangbare karakteristiek te gebruiken.
Een andere reden waarom Ibsen populairder is bij het grote publiek is dat hij
makkelijker te begrijpen is. Zijn symboliek is tastbaarder, zijn geleidelijk onthullende
dialoog logischer. Strindbergs verbale vechtpartijen en snelle thematische overgangen,
rijk aan beeldspraak en subtext, hebben hun eigen associatieve ‘psychologica’,
suggestieve gedachtesprongen, stiltes en lacunes, boeiend voer voor regisseurs en
acteurs dat vraagt om een zinvolle theatrale invulling. Als deze ontbreekt, worden
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de stukken onsamenhangend en onbegrijpelijk voor het publiek. De onderhuidse
emotionele lading gaat verloren.
Neem bijvoorbeeld een in Nederland weinig gespeeld stuk als de komedie De
eerste waarschuwing, in vele opzichten een pièce bien faite, waarin Strindberg
niettemin steeds een adder onder het groene gras weet te verstoppen. Het stuk begint
zo:
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illustratie Raymond Reinewald

MEVROUW (zit te schrijven aan de tafel, waarop een bos bloemen en
een paar handschoenen liggen.)
MIJNHEER (komt binnen.) Goeiemorgen, ook al is het al middag. Hoe
heb je geslapen?
MEVROUW. Naar omstandigheden uitstekend!
MIJNHEER. Ja we hadden het gezelschap gisteravond wel iets eerder
kunnen verlaten...
MEVROUW. Ik meen me te herinneren, dat je dit vannacht ook al heel
wat keren gezegd hebt...
MIJNHEER (prutst aan de bloemen.) Hoe is het mogelijk dat je dat nog
weet!
Als dit wordt gespeeld als een en al vrolijkheid, alsof er weinig aan de hand zou zijn
tussen de echtgenoten, slaat men de plank aardig mis. Als men daarentegen inziet
dat we te maken hebben met een zogenaamde comédie rosse, een tragikomisch,
ietwat cynisch beeld uit het leven - dat de man vervuld is van jaloezie, terwijl de
vrouw uiterst tevreden is met de attentie van een andere man (de bloemen); dat de
strijd tussen man en vrouw al begonnen is, zij het sluipend (men is elkaar nog aan
het aftasten) en dat de schertsende toon wordt ondermijnd door wederzijdse verwijten
- kan men de beladenheid van de dialoog ten volle uitbuiten.

Hercules op de tweesprong
Nog veel raadselachtiger dan het begin van De eerste waarschuwing is dat van Naar
Damaskus I, waarin de veronderstellingen van de toeschouwer keer op keer worden
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gecorrigeerd. De protagonist van het stuk, De Onbekende, staat op een straathoek,
tussen drie schijn baar realistische, maar retrospectief gezien allegorische, gebouwen:
een kerk, een café en een postkantoor. Men hoort een treurmars. ‘De Dame op, ze
groet De Onbekende, wil doorlopen maar blijft staan.’ De twee kennen elkaar
blijkbaar maar hebben geen ontmoeting afgesproken. Onze eerste indruk is dus dat
deze toevallig is, een indruk die echter meteen gewijzigd wordt. De Onbekende:
‘Daar bent u. Ik wist bijna dat u zou komen.’ Het lijkt nu op een telepathi-sche
ontmoeting. Dit wordt bevestigd in de volgende repliek: De dame: ‘U riep mij dus;
ja, ik voelde het.’ Dan krijgen we te horen dat de twee elkaar slechts één keer eerder
hebben ontmoet, de dag daarvoor. Gaat het misschien minder om telepathie dan om
een regeling van bovennatuurlijke machten? De dialoog neemt nu een andere wending;
de Dame vraagt: ‘Maar waarom staat u hier op de hoek van de straat?’ De Onbekende
geeft hierop een verrassend antwoord: ‘Weet ik niet. Ik moet ergens staan terwijl ik
wacht.’ Op de vervolgvraag van de Dame - ‘Waar wacht u op?’ - geeft de Onbekende
weer een verrassend antwoord: ‘Wist ik dat maar - Veertig jaar heb ik ergens op
gewacht, ik denk op wat ze het geluk noemen, al was het maar een eind aan het
ongeluk -’. In slechts vijf replieken zijn we
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verplaatst van een enigszins realistische situatie - een man die wacht op een vrouw
- naar een existentiële situatie. Toch kunnen we ons niet losmaken van wat onze ogen
zien: de Onbekende die staat te wachten op een straathoek. De indruk van wat we
zien wordt vermengd met wat we hem horen zeggen. Het resultaat is een
concretisering - visualisering - van zijn veertigjarig wachten. Daarmee verandert de
straathoek van karakter en wordt deze een punt waarvandaan men verschillende
richtingen uit kan gaan, waar een keuze moet worden gemaakt. De Onbekende wordt
een Hercules op de tweesprong, wachtende op ‘het geluk’ zoals de Officier in Een
droomspel of op het ‘eind aan het ongeluk’ zoals Vladimir en Estragon in Becketts
En attendant Godot.

Een onaangename madman
Er zijn wel landelijke verschillen. In Engeland is Henrik Ibsen zo ingeburgerd dat
hij een inheemse toneelschrijver lijkt te zijn, genaamd Henry Gibson (Ewbank 1980,
p. 31)- met alle gevolgen van dien in de vorm van vereffende cultuurverschillen. Met
Strindberg zit het heel anders. Hij wordt nog steeds met argwaan gezien als een
onaangename ‘madman’. Strindberg op zijn beurt minachtte de Engelse
‘sjacheraarsnatie’. Typerend is dat Michael Meyer, die veel toneel van beide schrijvers
in het Engels vertaald heeft en die aan beiden een dikke biografie heeft gewijd, zeer
enthousiast is over Ibsens werk terwijl hij zelden begrip toont voor dat van Strindberg.
Kortom, Strindberg heeft nooit echt het Kanaal overgestoken. Iets beter is de situatie
in de Verenigde Staten, mede dankzij de vele Zweedse immigranten daar.
Een veel positiever beeld vinden we in Duitsland, waar Strindbergs werk in 46
delen al in het begin van de twintigste eeuw verscheen en waar bijna al zijn stukken
zijn opgevoerd.3 In het begin van de jaren twintig was hij daar zelfs op Shakespeare
na de meest opgevoerde toneelschrijver. Zowel de vorm als de thematiek van
Strindbergs stukken paste bij het chaotische naoorlogse Duitse culturele klimaat.
Ook in Frankrijk is er bij vlagen veel belangstelling voor Strindbergs oeuvre geweest;
zijn toneel is daar integraal in vijf delen verschenen. Dat Strindberg in beide landen
langere tijd vertoefde en beide talen goed kende - hij heeft zelfs enkele van zijn
werken in het Frans geschreven - heeft hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld. Wat
Duitsland betreft kan men ook wijzen op het hechte cultuurverband tussen dit land
en Zweden; zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Koninklijke Schouwburg
in Stockholm op uitnodiging van Duitsland een gastuitvoering van Strindbergs Gustav
Vasa in Berlijn verzorgd. Het gaat hier om een in eigen land succesvol stuk over de
koning die Zweden in de zestiende eeuw wist te consolideren en onafhankelijk te
maken van Lübecks (Joods) geld; voor de nazi's liet de parallel met Hitler zich
makkelijk raden. Een schrijnend voorbeeld van hoe een Strindberg stuk misbruikt
kan worden!
Als relatief klein taalgebied met een versnipperde uitgeverspolicy en een niet al
te geprononceerde toneeltraditie heeft Nederland Strindberg maar stukje bij beetje
aanvaard.4 Een verzamelde uitgave van zijn belangrijkste werken is nooit van de
grond gekomen. Van de toneelstukken heeft slechts een derde de weg naar de drukkerij
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gevonden; geen enkele van de historische stukken is in het Nederlands verschenen.5
En de vertalingen van de stukken laten soms wat te wensen over.
Wat de opvoeringen betreft zijn er af en toe pogingen geweest om buiten de
bovengenoemde bekende stukken te treden. Zo werd Een droomspel al in 1921 in
gespeeld, met Frans Royaards als vertaler/regisseur en de Deen Svend Gade als
decor-ontwerper. Veel later, in een voorstelling van Globe in 1976, waagde Ger Thijs
zich aan een bewerking van hetzelfde stuk. De baanbrekende trilogie Naar Damascus
werd (in ingekorte vorm) pas in 1982 voor het eerst in Nederland gespeeld, door het
Amsterdamse Publiekstheater in regie van Hans Croiset en met decor van Paul Gallis
- een lovenswaardig maar weinig succesvol initiatief. Meer geslaagd waren de
eenakters die enkele jaren later werden gepresenteerd als scènes uit huwelijken door
de feministische groep Persona in Amsterdam, een voorzover ik weet tot nu toe
unieke vorm van presentatie van deze stukken. De nadruk werd, zoals men kan
vermoeden, verschoven van de mannelijke naar de vrouwelijke personages.
Een recent voorbeeld van hoe men een zelfs in Zweden haast nooit gespeeld stuk
boeiend kan maken, was de uitvoering afgelopen jaar van ‘Het Schouwspel’ door
leerlingen van de Amsterdamse Theaterschool. Dit stuk maakt deel uit van de
onvoltooide ‘Epiloog’ van Strindbergs eerste dramatische meesterwerk, het historische
drama Meester Olof. Door de realistische entourage - het op het toneel toeschouwend
publiek - weg te laten kon men de nadruk leggen op de allegorische, op een
zestiende-eeuws stuk gebaseerde strijd tussen God en Lucifer en de consequenties
hiervan voor de mensen: Adam en Eva. Zoals men bij Strindberg kon verwachten,
draait hij de rollen van het oude, bijbelse
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‘Het Schouwspel’. Theaterschool, Amsterdam, 2000. De kwade God (Karina Smulders) versus de
goede lucifer (Jorrit Ruys). Regie en foto Angelina Kroft.

drama om en stelt een kwade God tegenover een goede, Prometheusachtige Lucifer.
Anders dan bij Strindberg, maar wel in zijn geest, werd de egoïstische God gespeeld
door een verleidelijke vrouw. Een verfrissende voorstelling die de toeschouwers
ervan kon overtuigen dat zelfs een uitgekleed minor Strindbergstuk, wanneer goed
geregisseerd en gespeeld, nog altijd kracht kan putten uit de fundamentele vragen
die worden gesteld, de tragikomische uitwerking ervan en de sprankelende dialoog.

Chaos is buurman van God
Het initiatief stemt tot nadenken. Als men zo'n stuk voor een hedendaags publiek
springlevend weet te maken, wat zou men dan niet kunnen doen met een aantal van
Strindbergs meer bevlogen, maar tot nu toe in Neder-land nooit of zelden gespeelde
stuk-ken. Ik denk hierbij niet zozeer aan de historische drama's die er altijd onder
zullen lijden dat een buitenlands publiek, dat onbekend is met de Zweedse
geschiedenis, moeite zal hebben om de personages te identificeren en in een context
te plaatsen. Dat is jammer, want uiteindelijk is de historische aankleding natuurlijk
slechts een spiegel waarin de toeschouwers hun eigen situatie en hun eigen problemen
min of meer zouden moeten herkennen. Net als in de late contemporaine stukken
gaat het hier in wezen om een strijd die zich vooral binnenin de mens afspeelt, een
strijd die vaak wordt beleefd als een strijd tussen hem/haar en wat Strindberg de
Machten noemde. Wanneer de historische stukken eens in het buitenland worden
gespeeld is de reden echter vaak dat men, zoals al aangeduid met het voorbeeld van
Gustav Vasa, een parallel ziet in de politieke of sociale tegenstelling in deze stukken
en tegenstellingen in de eigen maatschappij. Zo heeft bijvoorbeeld Eugenij
Vachtangov in een beroemde opvoering van Erik XIV in Moskou in 1921 het conflict
tussen de koning en het volk enerzijds en de adel anderzijds veranderd in het onttronen
van de koning (lees: de tsaar) door het zegevierende volk. Toen het stuk veertig jaar
later in Polen werd gespeeld was de uitbeelding van de krankzinnige en eigenmachtige
Erik XIV, die niet in contact kan komen met zijn volk, een bedekte aanklacht tegen
het Stalinregime. Geworteld in een inheemse cultu-rele traditie blijken ook de
sprookjesdrama's moeilijk aan het buitenland verkoopbaar te zijn. Een aartsromantisch

Vooys. Jaargang 19

stuk als Zwanewit, vrij populair in Duitsland in de jaren twintig, is nauwelijks meer
te verteren. Anderzijds zouden, lijkt mij, stukken als De reis van Gelukkige Per - in
vele landen vooral succesvol als jeugdtoneel - en De kroonbruid, waarvan Ingmar
Bergman een indrukwekkende opvoering heeft gemaakt, door een bevlogen
toneelgroep en met de nodige middelen wel een kans maken.
De eenakters vormen een ander soort probleem. Om een avond te vullen zou men
er twee van moeten opvoeren, waarvan de ene niet noodzakelijkerwijze van Strindberg
hoeft te zijn. Maar theatermakers lijken op het ogenblik weinig belangstelling te
hebben voor dergelijke tweeluiken. De andere voor de hand liggende mogelijkheid
is om deze stukken als televisiedrama te presenteren. In het ‘Voorwoord’ van Freule
Julie heeft Strindberg het over ‘de fijnste bewegingen van de ziel [die] op het gezicht
af te lezen moeten zijn’ - een nauwkeurige beschrijving van de close-up op doek of
scherm. In de jaren zestig waren nog enkele van de eenakters op de Nederlandse buis
te zien,6 maar aangezien serieus toneel op televisie tegenwoordig zelden in dit land
wordt uitgezonden, biedt dit geen oplossing. Strind-berg wordt klemgezet tussen
presentatievormen die op het ogenblik niet in de mode en/of niet rendabel zijn.
Resteert nog de mogelijkheid om televisieproducties van Strindbergs stukken uit
het buitenland te halen en van ondertiteling te voorzien - veel van zijn toneel is in
Zweden rechtstreeks voor televisie bewerkt7 - een mogelijkheid waarvan te zelden
gebruik wordt gemaakt. Toch hebben we Zweedse producties van Lars Noréns stukken
op de Neder-
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landse scherm mogen zien: Natten är dagen mor (De nacht, de moeder van de dag),
Kaos är granne med Gud (Chaos is buurman van God). Waarom zou dat niet met
zijn leermeester Strindberg kunnen? Een begin zou kunnen worden gemaakt met de
televisieopera die gebaseerd is op het stuk van Strindberg dat bij mijn weten nooit
in Nederland is opgevoerd. Het stuk, zinspelend op de vliegende Hollander, heet
nota bene Holländaren!
Egil Törnqvist is professor emeritus in de Skandinavistiek aan de
Universiteit van Amsterdam. Zijn publicaties over drama, toneel en film
bevatten boeken over Ibsen, Strindberg, O'Neill en Ingmar Bergman. Zijn
meest recente werken zijn Ibsen, Strindberg and the Intimate Theatre:
Studies in TV Presentation (1999), en Strindberg's The Ghost Sonata:
From Text to Performance (2000).
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1 Deze bekende uitspraak werd in 1924 gedaan in verband met een uitvoering van Strindbergs
kamerspel De spooksonate door de Amerikaanse Provincetown Players.
2 Voor Ibsen in Nederland, zie Van der Zalm 1999.
3 Voor Duitse opvoeringen in de periode 1899-1933, zie Bayerdörfer 1983, pp. 13-15 en 339-341.
4 Voor oudere Strindbergopvoeringen, zie Claes 1980, pp. 75-133; idem, 1981, pp. 47-66; idem,
1982, pp. 5-31; idem, 1983, pp. 31-47.
5 Alweer een contrast met Ibsen, van wie al in 1928 een Nederlandse vertaling van vijftien van
zijn drama's is verschenen.
6 ‘Hoe treurig het met de televisiekritiek [in die tijd] was gesteld’, constateert Amy van Marken,
blijkt uit het feit dat na het uitzenden van Freule Julie, Strindbergs meest bekende stuk, ‘een
niet gering aantal recensenten zich erover verwonderde dat de moederrol was geschrapt. De
verklaring: men had zich blijkbaar de Zweedse filmversie herinnerd en niet de moeite genomen
het stuk zelf te raadplegen.’ (Van Marken 1985, p. 23)
7 Enkele hiervan worden in Törnqvist 1999 besproken.
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Moord door onverschilligheid
Over de actuele waarde van een brief van Hermann Broch
Hermann Broch heeft zijn leven gewijd aan het schrijven van brieven.
Brieven waarin hij de tijd waarin hij leefde aan een kritische analyse
onderwierp. Maar niet alleen toen ze geschreven werden hadden zijn
brieven waarde, Gert den Toom laat zien dat Broch ook iets heeft te
zeggen over de tijd nu.
Gert den Toom
De televisie is op zijn retour, internet doordringt ons bestaan. Achter de beeldschermen
vinden we een wereld die ons bevalt. We klikken naar wat we leuk en lekker vinden
en waar we het mee eens zijn. We hebben de illusie dat de wereld klopt, iedereen
heeft altijd gelijk. Alles is overzichtelijk opgedeeld in enen en nullen. Toch lijkt de
chaos compleet, want de wereld schijnt ineens vol onafhankelijke denkers te zijn.
Maar de fascinerende feiten van nu zijn slechts virtuele waarheden. We zijn wat
we zoeken en ons zoekgedrag bepaalt wat we verder nog te zien krijgen. Steeds vaker
blijven we binnen, in onze eigen droomwereld. Als we al op straat komen, is dat
nooit meer zonder reden. Duidelijk geprofileerd werken we onze kwaliteitstijd af in
de Nieuwe Nederlandse Hokjesgeest. De radiogolven behoren tot de verleden tijd;
surfen is niet meer wat het geweest is. We zijn nu allemaal eenzame surfers geworden.
Maar onafhankelijke denkers?

Slaapwandelaars
Het is 9 augustus 1945. Na Hiroshima is ook op Nagasaki een atoombom gevallen.
Een verschrikkelijke explosie, een verwoestende schokgolf en honderdduizenden
doden zijn het gevolg. Enkele uren later, op de eerste verdieping van One Evelyn
Place, Princeton, USA schrijft de Oostenrijkse schrijver Hermann Broch een brief.
Hij schrijft er duizenden in zijn leven, in die dagen zo'n zeven à acht per dag. Deze
ochtend begint hij met een brief aan Volkmar von Zühlsdorff, vriend en medewerker
van een Duitse culturele instelling in Amerika. Beiden in ballingschap, schrijven ze
elkaar over de toekomst van Duitsland. Von Zühlsdorff wil terug om aan de
wederopbouw van het land te werken. Broch, sinds 1938 in Exil in Amerika, denkt
daar anders over: ‘Ik ben Hitler voor mijn uitzetting (ja zelfs voor de opsluiting die
daaraan voorafging) zeer dankbaar, want het betekent nogal wat om op mijn leeftijd
in de waarste zin van het woord een “nieuw” leven te mogen beginnen. Ik zou er
persoonlijk niets van willen missen.’1
Hermann Broch is in 1886 in Wenen geboren. Zijn vader is groothandelaar in
textiel en vindt het logisch dat de jonge Broch een opleiding voor de textielindustrie
volgt. In 1907 wordt Hermann assistent-directeur in de spinnerij van zijn vader en
in 1915 wordt hij directeur van de fabriek. Maar Broch wil zijn tijd besteden aan de
filosofie en het schrijven. En ondanks het feit dat de naderende economische crisis
zijn schaduw al vooruitwerpt en de prijzen dalen, verkoopt hij in 1927 het
familiebedrijf.
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In de Weense cafés mengt hij zich onder schrijvers en intellectuelen als Franz
Blei, Robert Musil, Alma Mahler, Daniel Brody en Elias Canetti, maar opvallen doet
hij niet. Miljonairsvrouw en mecenas van de kring rond Blei, Gina Kaus, beschrijft
hem als de ‘hintergründigste Mensch’ die ze ooit gekend heeft.2
Tussen 1931 en 1932 verschijnt Brochs romantrilogie Die Schlafwändler. De
romans zijn geen commercieel succes, maar oogsten nationaal en internationaal veel
waardering van critici en intellectuelen. In de drie delen beschrijft Broch de drie
geestesgesteldheden in de Europese mentaliteit van voor en na de Eerste
Wereldoorlog. Centraal staat de vraag of er nog wel
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waarden kunnen bestaan in een wereld die wordt gekenmerkt door zinloos geweld.
Hij ontleedt de beschavingsgeschiedenis in een patroon van waardenverval. Na de
Grote Oorlog is er in zijn ogen sprake van parallel lopende waardesystemen die geen
geheel meer vormen. Er zijn geen grote, bindende verhalen meer, maar in plaats
daarvan zijn er geestesgesteldheden die elkaar kunnen gaan domineren.
De mentaliteit die Broch als de dominerende ziet na 1918 is die van de zakelijkheid.
Huguenau, het belangrijkste personage in Huguenau of de zakelijkheid, het derde
deel van Die Schlafwändler, is geen Mann ohne Eigenschaften, maar een Mann ohne
Moral. Hij vergeet de moord die hij gepleegd heeft, herinnert zich alleen zijn zakelijke
successen. De versplintering in parallelle waardesystemen is onoverzichtelijk en
beangstigend voor de mensen en roept de vraag op naar een nieuw, bindend element.
Op de laatste bladzijden van Huguenau of de zakelijkheid kondigt die zich aan.
Groot is de angst van de mens die zich van zijn eenzaamheid bewust wordt
en zijn eigen herinnering ontvlucht; een overwonnene en een uitgestotene
is hij, teruggeworpen in de diepste angst van het geschapene, in de angst
van degene die geweld ondergaat en geweld pleegt, en teruggeworpen in
een overweldigende eenzaamheid kunnen zijn vlucht en zijn vertwijfeling
en zijn afstomping zulke proporties aannemen, dat hij wel op de gedachte
moet komen zichzelf geweld aan te doen om aan de ijzeren wet van het
gebeuren te ontsnappen. En in de vrees voor de stem van het Oordeel, die
uit het duister dreigt op te klinken, ontwaakt in hem met verdubbelde kracht
het verlangen naar de Leider die hem licht en mild bij de hand neemt, orde
schept en de weg wijst, de Leider die zelf niemands volgeling is en die
voorop gaat op het onbetreden pad van de gesloten kring, om op te stijgen
naar steeds hogere niveaus, op te stijgen tot een steeds stralender
toenadering, hij die het huis opnieuw zal bouwen, opdat uit de dood weer
leven zal ontstaan, hijzelf opgestaan uit de massa der doden, de
heilbrengende die door zijn eigen handelen betekenis zal geven aan het
onbegrijpelijke gebeuren van deze tijd, opdat de tijd opnieuw geteld zal
worden. Dat is het verlangen.3
Na Die Schlafwändler zet Broch de kritische analyse van zijn tijd voort. Zijn
filosofische bespiegelingen en zijn romankunst blijven communicerende vaten. De
Europese cultuur bevindt zich in een crisis en de personages zijn slaapwandelaars
of ‘onschuldigen’. Ze bevinden zich in wat Broch ‘de schemertoestand’ noemt. Daarin
kunnen volksmenners, demagogen en machtswellustelingen eenvoudig de macht
over de massa naar zich toe trekken. Zo treft in Der Versucher een eenvoudige
boerengemeenschap in haar midden ineens een leider aan, die richting geeft aan
onvermoede verlangens.
De analyse van de schemertoestand en wat erop volgt, had idealiter moeten
uitmonden in een psychologie van de massawaan. In de jaren veertig werkt Broch
daar intensief aan, maar hij heeft zijn werk niet kunnen afmaken. Uit zijn nalatenschap
blijkt dat de kritische theorie verder ging dan louter een beschrijving van het fenomeen
van de massa, zoals we die vinden bij beroemde tijdgenoten als LeBon, Ortega Y
Gasset, Freud en Canetti.
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Brandspiegel van de tijdgeest
In de jaren dat Broch in Princeton woont, begint hij zijn dagen met het onderhouden
van zijn gigantische correspondentie. Zijn brieven zijn geen opgeblazen zichtkaartjes,
maar zijn een bevlogen aanzet tot veelomvattender bespiegelingen. Brievenschrijver
Broch denkt hardop. Hij spreekt zich uit in de hoop dat de anderen meekneden aan
zijn gedachten. Hij toont zich van zijn betrokken, emotionele en kwetsbare zijde. De
brief aan Von Zühlsdorff is daarop geen uitzondering.
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Het joodse probleem openbaart [...] de ‘schuld’ van het Duitse volk: twintig
jaar lang heeft de Duitser de krankzinnigste jodenhetze met totale
onverschilligheid aangezien, en door deze beestachtige onverschilligheid
is hij medeplichtig geworden aan een beestachtig systematische
massamoord. U ziet, ik spreek niet over politiek [...], ik spreek van gewone
misdaad, namelijk degene die in de getto's begaan is. Iedere Duitser, die
niet in de concentratiekampen geweest is - en zelfs menig ingezetene van
de kampen - is op zijn minst verdacht van medeplichtigheid aan moord
door onverschilligheid. Dat mag de rest van de wereld niet schoonwassen.
Onverschilligheid (en in het bijzonder tegenover joden) is een algemeen
menselijke eigenschap. Maar het Duitse volk - en hier denk ik met nadruk
in onderscheiden rassen - het zowel in het goede als in het kwade meest
extreme volk van het avondland, heeft zich opnieuw de brandspiegel van
de tijdgeest betoond: het heeft, zoals ik op een nazistische radiozender
gehoord heb, de andere volkeren de ‘adelaarsvlucht geleerd’. Ook in de
oorlogvoering heeft Duitsland de andere volkeren de ‘adelaarsvlucht’
geleerd. Duitsland was bewapend, het Westen niet; dat was misschien een
slordigheid van de democratie, op dit moment is het haar sterkste
argument. Dat de Engelse steden in mindere mate verwoest zijn dan de
Duitse, is geen bewijs van Duitse edelmoedigheid, maar een gevolg van
de verrassende inhaalmanoeuvre in de bewapening van het Westen. Als
Duitsland het Westen ingehaald zou hebben bij de vervaardiging van een
atoombom, dan zou New York nu het lot van Nagasaki delen. Je zou het
als een geniale zet van Hitler kunnen uitleggen dat hij, door zijn inzicht
in technische mogelijkheden en noodzakelijkheden, de gehele mensheid
ertoe gedwongen heeft hem na te volgen.
Von Zühlsdorff is verbijsterd door de brief van Broch. Met name Brochs
beschuldiging van ‘medeplichtigheid door onverschilligheid’ van de Duitsers stuit
hem tegen de borst. In zijn antwoordbrief vraagt hij Broch dan ook naar diens mening
over de Amerikanen, die op hun beurt de berichten hebben aangehoord over het
bombar-dement op Nagasaki. Wat te denken van hun medeplichtigheid aan de
tweehonderd-duizend doden in één klap, in een land dat de oorlog allang verloren
had? De atoombom stelde Broch inderdaad voor een uiterst pijnlijk probleem. Zijn
pleidooi voor de democratie en de humaniserende invloed daarvan stond ineens op
gespannen voet met de realiteit dat ook een vrije, democratische natie kan besluiten
met één druk op de knop tot massale vernietiging over te gaan.
Volkmar von Zühlsdorff was in Berlijn een straatvechter tegen het opkomend
fascisme. In ballingschap in de Verenigde Staten richtte hij samen met prins Hubertus
zu Löwenstein in 1936 het American Guild for German Cultural Freedom alsmede
de German Academy of Arts and Sciences in Exile op. Fonds en academie waren
beide gevestigd in New York en nauw verbonden. Het Fonds verstrekte werkbeurzen
aan Duitse en Oostenrijkse schrijvers die waren gevlucht voor vervolging door het
nazi-regime. In 1946 keerden Zu Löwenstein en Von Zühlsdorff terug naar Duitsland.
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De mythische samenhang tussen schuld en boete
Op dat moment is de briefwisseling tussen Von Zühlsdorff en Broch al behoorlijk
intensief en scherp. Beiden zijn uitgesproken tegenstanders van een regime als dat
van Hitler en in hun brieven reflecteren zij intensief op de toekomst van Duitsland
en Europa. Von Zühlsdorff is dertig jaar jonger dan Broch, en hoopvol gestemd over
de wederopbouw. Broch, hoe betrokken ook, is sceptischer. Hij is bovendien een
man van geschiedfilosofie en van poëzie. Zijn engagement zit in zijn schrijverschap.
Al mijn werk en al mijn denken is nu al vele jaren met dit ene probleem
bezig: hoe kan de mens (dus geenszins alleen de Duitse) weer naar de weg
van toenemende menselijkheid worden geleid? De uiteindelijke, praktische
oplossing zal - en daarvan ben ik zelfs overtuigd - uit Duitsland komen,
omdat daar de schuld het nadrukkelijkst gelegen heeft en omdat daar de
mythische samenhang tussen schuld en boete zo tastbaar aanwezig is. Bij
de wedergeboorte van de wereld zal Duitsland de leidende rol spelen,
zodra de Duitser begrepen heeft wat schuld door onverschilligheid
betekent. In die zin heeft u doorgaans gelijk, als u zegt dat ik voor Duitsland
schrijf. En daarom ben ik ook van mening dat iedereen die van goede wil
is, naar Duitsland terug kan
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en moet gaan, iedereen maar geen jood: want de dader verstijft bij de
aanblik van het slachtoffer en bovendien zouden niet de doden, maar de
levenden terugkeren en zij zouden zich om die reden vaak als
‘overwinnaars’ gedragen en daarmee de Hitlergeest opnieuw aanwakkeren.
Persoonlijk wil ik overigens niet terugkeren, omdat ik niet opnieuw
gedwongen wil worden te verachten. Van alles wat ik in Hitler-Duitsland
meegemaakt heb, was de walging van de mens en zijn halsstarrigheid het
verschrikkelijkste; niets is meer waar dan het beeld van de wurgende
weerzin en niets is weerzinwekkender dan de aanblik van menselijke
laagheid. Wat ik persoonlijk aan laagheid (op de universiteit en dergelijke)
meegemaakt heb, wil ik niet opnieuw meemaken; men mag het
kleinzerigheid noemen, maar ik wil die mensen niet meer terugzien. Hier
werd ik tenminste nog niet tot een dergelijke verachting gedwongen.
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Deze passage in de brief, waarin Broch zegt dat de joden beter niet terug kunnen
keren naar Duitsland, lijkt bijzonder ongepast unzeitgemäss. Paradoxaal genoeg wijst
Von Zühlsdorff er in zijn brief dan ook op, dat als je dan toch een scheiding wil
aanbrengen tussen joden en Duitsers, je dat dan net zo goed meteen volgens de wetten
van Neurenberg kan doen.
Von Zühlsdorff gelooft nog in de maakbaarheid. Hij ziet vooral een taak weggelegd
in de praktische wederopbouw ter plaatse. Zodra het mogelijk is, gaat hij terug. Hij
dringt er bij Broch op aan dit ook te doen, maar Broch geeft er echter meerdere malen
blijk van dat hij dat niet ziet zitten. Toch zal hij uiteindelijk nog wel een reis
voorbereiden.
Brochs betrokkenheid achter de schrijftafel lijkt geen grenzen te kennen; werkdagen
van achttien uur zijn geen uitzondering. De vrees niet alles te kunnen zeggen wat hij
moet zeggen, houdt hem uit zijn slaap. In 1951 is hij volkomen uitgeput en hij sterft
na een hartaanval. Hij zal Europa niet meer terugzien.
In Brochs optiek betekent onverschilligheid voor de politiek eigenlijk ethische
onverschilligheid en hij vecht daar tegen. Vijftig jaar na zijn dood werkt in Europa
het om zich heen grijpende liberalisme de politieke onverschilligheid in de hand. Er
gaapt een steeds grotere kloof tussen politiek en maatschappij. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam de Koude Oorlog. Ook die oorlog is een bindend, want
polariserend verschijnsel geweest. Maar hij is voorbij en het waardenverval zet zich
voort. In een deel van de nieuwe, naoorlogse wereld desintegreren gemeenschappen
langs etnische lijnen - wat in enkele gevallen inderdaad het beste is. In andere delen
zaait het individualisme uit. Nieuwe samenhangen zijn over het algemeen slechts
economische samenhangen.
Terwijl begrippen uit de markteconomie het vocabulaire van de massa domineren,
is het engagement gereduceerd tot stille tochten tegen zinloos geweld, volksgerichten
tegen pedofielen en onverholen vreemdelingenhaat aan de poorten van
asielzoekerscentra. Er lijkt alleen nog ‘voor’ of ‘tegen’ te bestaan in de staat die geen
gemeenschap meer kent. De kaalste vorm van democratie, het individualisme, heeft
tot redeloze angst en eenzaamheid geleid. In de verte klinkt de strijdkreet alweer.
Het wachten is eigenlijk alleen nog op de Verlosser, of de moord.
Gert den Toom is schrijver en essayist. Daarnaast is hij verbonden aan
de Utrecht School of Governance.

Eindnoten:
1 Ik citeer in dit artikel fragmenten uit Hermann Broch, Briefe über Deutschland 1945-1949. Die
Korrespondenz mit Volkmar von Zühlsdorff. Frankfurt am Main 1986, pp. 25-27. De vertaling
is van mijn hand.
2 Een klassieke, uitstekende levensbeschrijving van Broch is van Paul Michael Lützeler, Hermann
Broch. Eine Biographie. Frankfurt am Main 1986.
3 Hermann Broch, Hugunau of de zakelijkheid. Baarn 1988, pp. 357-358.
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Living on a poem
Ingmar Heytze
We schrijven 21 november 2000. In de Volkskrant staat een stukje van Peter Swanborn
over een zes weken eerder verschenen Bzzlletin. Volgens Swanborns artikel beweert
de dichter Ilja Pfeijffer dat ik, evenals een aantal generatiegenoten, voorstander ben
van ‘maximale verstaanbaarheid’. Verderop lees ik dat wij ons ‘niet voor niets
gebeurende dichters noemen’. Nu heeft zelfs een tapir meer verstand van hedendaagse
Nederlandse poëzie dan Peter Swanborn, maar hij splitst mij wel een geuzennaam
in de maag waar ik nooit om heb gevraagd.
Ik besluit mijn collega's in te lichten en het Bzzlletin te gaan lezen in de
universiteitsbibliotheek. Daarin staat inderdaad een artikel van Ilja Pfeijffer met de
titel ‘De mythe van de verstaanbaarheid’. De inzet van het stuk is te bewijzen dat
onbegrijpelijke poëzie altijd beter is dan makkelijke, in het bijzonder waarom
Pfeijffers eigen poëzie beter is dan die van mij en van een aantal met naam en toenaam
genoemde generatiegenoten. Om de lezer te overtuigen wordt allereerst een
argumentatief even onnodige als onzinnige scheiding aangebracht tussen de poëtica
van Ruben van Gogh, Bart FM Droog, Ramsey Nasr, Serge van Duijnhoven, Hagar
Peeters en Arjan Witte enerzijds, en die van Erik Menkveld, René Puthaar, Mustafa
Stitou en Menno Wigman anderzijds (Pfeijffer noemt er meer, maar ik beperk me
hier graag tot de dichters wier werk ik van harte kan aanbevelen). Het is een scheiding
waar in ieder geval René Puthaar zich al openlijk tegen heeft verzet, en ik vermoed
dat Menno Wigman er ook niet al te blij mee is. Ruw samengevat stelt Pfeijffer dat
veel dichters uit het eerste kamp zijn geboren op het podium en daarom dus louter
poëzie schrijven die geschikt is voor op de planken. Hij doopt dit verstaanbare poëzie:
‘waar een lezer er zo lang over kan doen als hij wil om een hechte tekst te
doorgronden, moet een publiek dat luistert het allemaal in één keer in het tempo van
de voordracht kunnen snappen.[...] Wat het beste werkt op het podium zijn gedichten
die een origineel idee uitwerken, bij voorkeur met een verrassende clou, in verzorgde
maar toegankelijke taal, met aandacht voor klank en ritme, maar verder zo dicht
mogelijk bij de taal van alledag’, aldus Pfeijffer. In de rest van het vijfduizend
woorden tellende artikel werkt hij uit waarom moeilijke poëzie beter is dan
verstaanbare. Er wordt betoogd dat ontoegankelijke poëzie vanzelf verstaanbaar
wordt als je haar anders leert lezen. Met rugdekking van Longinus stelt Pfeijffer dat
waarlijk grote dichters (waaronder hijzelf) niet op het veilige terrein van
verstaanbaarheid blijven. Het is een aanstekelijk, prikkelend en goed geschreven
stuk, dat slechts in lichte mate wordt ontsierd door een roffelende borstkloppartij op
het einde: het artikel sluit af met het programmatische gedicht ‘Vuurvogel’, dat vriend
en vijand slechts zal doen volharden in zijn mening over dichter en werk.
Afgezien van een wat al te gezond literair zelfbeeld maakt Pfeijffer slechts één
essentiële denkfout, waardoor het fundament van zijn redenering drijfzand wordt:
dat dichters dichten om begrepen te worden.
Laat ik allereerst de handschoen oppakken en duidelijk stellen dat ik geen
podiumdichter ben. Dat wil zeggen, het is niet mijn hoofdvak. Een dichter die toevallig
niet optreedt voelt zich ook geen papierdichter. Je bent dichter, punt uit. En op het
moment dat je voorleest aan een publiek ben je - voor de duur van je voordracht -

Vooys. Jaargang 19

podiumdichter, of je nu Ilja Pfeijffer heet of Ingmar Heytze. Dat mijn werk het
mogelijk beter doet op het podium en zijn werk op papier wellicht meer tot de
verbeelding spreekt, zegt ongetwijfeld iets over onze verschillende werkwijzen en
aandachtspunten bij het schrijven van poëzie, maar niets over de literaire waarde van
onze gedichten. Er is niets makkelijks aan mijn toegankelijkheid en niets moeilijks
aan Pfeijffers hermetisme. Ik ben ervan overtuigd dat wij allebei een gedicht zouden
kunnen schrijven in de stijl van de ander en het onder elkaars naam zouden kunnen
publiceren zonder dat het iemand opviel. Toevallig schrijf ik graag heldere gedichten,
maar welk soort poëzie het beste werkt op een podium, interesseert me geen donder.
Ik ben Jon Bon Jovi niet. En ik wil niet dat mijn publiek de betekenis van mijn
gedichten met een keer luisteren
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meekrijgt, maar dat bezoekers van mijn optredens door mijn manier van voordragen
genoeg interesse krijgen om mijn werk nog eens te willen horen, lezen en herlezen.
Daarbij is begrip wat mij betreft ondergeschikt aan herkenning. Ik heb het al vaker
gezegd: geen schilder die vindt dat de aanwezigen op een expositie zijn werk thuis
moeten kunnen natekenen, geen dirigent die verwacht dat concertgangers na afloop
een partituur van het gespeelde kunnen schrijven - waarom zou ik er als dichter dan
naar streven dat mijn toehoorders mijn gedichten in het bestek van één voordracht
begrijpen?
De grootste denkfout die Pfeijffer in ‘De mythe van de verstaanbaarheid’ maakt,
is dat dichters van transparante gedichten schrijven voor begrip en schrijvers van
moeilijke poëzie niet. Ik waag het om van beide kampen, als ze al zo zwart-wit
zouden bestaan, zowel de zucht naar begrip als de afkeer van eenduidigheid in twijfel
te trekken. Sowieso lijkt elke intentie met poëzie me een rijkelijk fictief gegeven.
Iedere bedoeling van een gedicht is een bedoeling achteraf, laat staan dat de ene
bedoeling belangwekkender poëzie oplevert dan de andere. Ik heb nooit onder stoelen
of banken gestoken dat ik poëzie zie als entertainment en dat ik liever toegankelijk
schrijf dan experimenteel - maar je zult mij nooit horen beweren dat experimentele,
cryptische of a-muzikale gedichten minder voorstellen dan inhoudelijke, verstaanbare
of beluisterbare poëzie. Sterker nog, het ophemelen van het ene genre ten koste van
het andere beschouw ik als antiek gedachtegoed. Het getuigt van een geestelijke
benauwdheid die tegenwoordig nog slechts wordt gevonden in kringen van critici,
academici en commissieleden van het Fonds voor de Letteren.
Als een dichter zo nodig iets moet bedoelen met een gedicht, zou het enige
acceptabele doel zijn: het maken van gedichten die een handvol mensen weten te
raken. De vraag hoe je dat voor elkaar krijgt, beantwoorden goede dichters en goede
lezers/luisteraars samen, met hun eigen, onvervreemdbare stijl van
schrijven/voordragen en lezen/luisteren. Algemene kwaliteitsvoorschriften werken
niet - anything goes. Een echte dichter volgt geen regels, maar schrijft zijn
hoogstpersoonlijke leerboek in verzen. En ik weet van geen leerboek waarin staat
dat ‘begrijpen’ gelijk moet staan aan ‘geraakt zijn’. Pfeijffers mythe van de
verstaanbaarheid is een zelfgeschapen mythe.
‘De mythe van de verstaanbaarheid’ is to vinden in Bzzlletin nummer 274, jaargang
30. Bijna alle reacties van de betrokken dichters zijn te vinden op de site van de
Dichters uit Epibreren: http://www.epebreren.com/pages/reacties.htm.
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recensie
Steven Pinker, Words and Rules, Basic Books (New York) 1999. 348
blz. prijs f 37,95. ISBN 0753810255

Regels en patronen
‘Kijk dit is een blop’, zegt de onderzoeker tegen het kleutertje dat tegenover hem in
een plaatjesboek kijkt. ‘Sla de bladzijde maar om. Kijk nu zien we er twee. Dit zijn
twee...?’ De stem van de onderzoeker gaat bij het woordje ‘twee’ flink omhoog om
aan te geven dat van de kleuter een antwoord wordt verwacht. Braaf zegt het kind:
‘bloppen’. Deze test (die bekend staat als de ‘wug’-test) laat zien dat kinderen vanaf
een jaar of vier in staat zijn om het meervoud van een onbekend woord te construeren
uit het enkelvoud. Dit simpele en elegante experiment (uit: Berko, ‘The Child's
Learning of English Morphology’ (1958), Word 14, pp. 150-177) wordt vaak
aangehaald om te laten zien dat taalwetenschap-pelijke regels van het type ‘voeg en
toe aan een zelfstandig naamwoord om het meervoud te verkrijgen’ psychologisch
reëel zijn. Het kind maakt blijkens het experiment daadwerkelijk gebruik van zo'n
regel in zijn hoofd om die nieuwe meervoudsvorm te construeren. Immers, hij kan
de vorm blop met het bijbehorende meervoud nooit onthouden hebben, want dat
woord bestaat helemaal niet en het kind kan het dus nooit eerder gehoord hebben.
Hij moet de vorm hebben berekend.
Neem een bouwtekening van een huis. Elk onderdeel op de tekening correspondeert
met een onderdeel in het (te bouwen) huis. De verhoudingen van de verschillende
ruimtes en de ligging van die ruimtes ten opzichte van elkaar zijn weergegeven; elk
stopcontact, elke leiding, elke muur, elke deur, elk raamkozijn, alles staat erop. En
omgekeerd: er staat niets op de tekening dat ook niet in het huis aanwezig is. Een
dergelijke tekening zouden we bouwkundig reëel kunnen noemen.
Neem nu (in gedachten) de Ideale Grammatica. Die Grammatica is een beschrijving
van een taal die je (op je broekzak) kent. Laten we zeggen het Nederlands. Alles wat
je van het Nederlands weet, kun je ook in de IG vinden. Een grammatica die nu
precies op elk onderdeel correspondeert met de grammatica in ons hoofd, en
omgekeerd niets bevat dat niet ook in ons hoofd zit, noemen we psychologisch reëel.
Maar wat zit er in ons hoofd? De bouwkundige realiteit van een tekening laat zich
eenvoudig controleren als het huis er eenmaal is. Maar de psychologische realiteit
van een grammatica is heel wat lastiger toetsbaar. We hebben immers geen directe
toegang tot de organisatie van onze geest (mind). We zijn aangewezen op
psycholinguïstische listen en lagen, dat wil zeggen, experimenten die stukje bij beetje
proberen bloot te leggen wat we doen als we naar een zin luisteren, een woord
herkennen, of, zoals in het hierboven gegeven voorbeeld, een meervoud construeren.
Wijst het bovenstaande experiment nu daadwerkelijk op de psychologische realiteit
van taalkundige regels? Zou een geheel andere mentale architectuur niet in staat zijn
om hetzelfde resultaat te leveren? Hebben we daadwerkelijk (zij het op een bepaald
niveau van abstractie) regels in ons hoofd of hebben we iets anders in ons hoofd dat
soms (maar niet altijd) hetzelfde gedrag vertoont als regels?
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Dit is de centrale vraag in Pinkers Words and Rules. Pinker bouwt aan de hand
van op het oog onbeduidende gegevens over de vorming van de verleden tijd van
onregelmatige werkwoorden een sprankelend betoog op dat een antwoord suggereert
op deze voor cognitiewetenschappers belangrijke vraag. En hij doet dat op een manier
die geen enkele voorkennis omtrent taalwetenschap of taalpsychologie vereist. Als
je eenmaal door de betoogtrant gegrepen bent, leg je het boek niet meer weg.
We zijn allemaal vertrouwd met een model van taal dat twee centrale middelen
heeft: een woordenboek en een verzameling regels, meestal aangeduid als grammatica.
In het (mentale) woordenboek liggen woorden opgeslagen met hun betekenissen én
hun eventuele ‘onregelmatigheden’, zoals bijvoorbeeld de onregelmatige
werkwoordsvervoegingen. De regels dragen zorg voor het combineren van die
woorden tot grotere gehelen, variërend van ‘grotere’ woorden tot hele zinnen. Regels
werken ongevoelig voor mogelijke subtiele afwijkingen in de input. De regel voor
de vorming van de verledentijdsvorm van een werkwoord is ‘voeg de of te toe aan
de stam’, ongeacht nadere specificaties van die stam.
Pinker wijst erop dat dit vertrouwde model van opslag en regels toch een aantal
belangrijke eigenschappen van taal onverklaard laat. Eigenschappen die we
bijvoorbeeld tegenkomen als we kijken naar onregelmatige werkwoorden. Kern van
de observatie die Pinker doet, is dat de werkwoordsvormen allemaal delen van de
oorspronkelijke stam van het werkwoord behouden:
lijd

loog

gelogen

blijk

schoot

geschoten

drijf

bood

geboden
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lieg

leed

geleden

schiet

bleek

gebleken

bied

dreef

gedreven

zing

zong

gezongen

dwing

dwong

gedwongen

lig

lag

gelegen

schenk

schonk

geschonken

vecht

vocht

gevochten

breng

bracht

gebracht

zuip

zoop

gezopen

kruip

kroop

gekropen

stuit

stiet

gestoten

waai

woei

gewaaid

jaag

joeg

gejaagd

slaan

sloeg

geslagen

stoot

stiet

gestoten

loop

liep

gelopen

koop

kocht

gekocht

steel

stal

gestolen

meet

mat

gemeten

weet

wist

geweten

val

viel

gevallen

kun

kon

gekund

Anders dan bijvoorbeeld bij werkwoorden zoals zijn (en al in iets mindere mate
hebben) waar de vormen zoals was, waren en wees helemaal niets gemeen hebben
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met ben, is of zijn, hebben de vormen van bovenstaande onregelmatige werkwoorden
wel degelijk een gemeenschappelijke noemer. Deze simpele observatie leidt Pinker
ertoe om te twijfelen aan de veronderstelling dat zulke onregelmatigheden in het
woordenboek liggen opgeslagen. Immers, als ze daar zo liggen opgeslagen waarom
wijken ze onderling dan niet veel meer af? En, doorredenerend langs deze lijn,
waarom zijn er zulke duidelijke patronen zichtbaar in de verschillende vervoegingen?
Werkwoorden met ij hebben allemaal een verleden tijdsvorm en een verleden
deelwoord met ee. Een werkwoord op ing ‘gaat’ verder als Xong - geXongen. Als je
een onregelmatig werkwoord hebt met een ui is de kans zeer groot dat de verleden
tijd een oo heeft. Enzovoorts. Niet echt onregelmatig, dus.
Maar zéker ook niet regelmatig. Kijk bijvoorbeeld naar de cursief weergegeven
werkwoorden. Die zijn niet alleen onregelmatig (ze krijgen geen -de of -te), maar
wijken bovendien weer af van het patroon dat je verwacht gegeven de klinker die ze
hebben in de stam. We kunnen misschien al dit soort onregelmatigheden wel in regels
‘vangen’, maar de regels worden er niet beter op: uiteindelijk zullen we ons
gedwongen zien om regels te schrijven voor slechts één of enkele gevallen. Niet iets
waar een grammaticus trots op is en wat hij graag in zijn IG opneemt.
We kunnen een heel scala van dit soort halve regelmatigheden in het lexicon
opschrijven maar verklaren doen we daarmee niks: iets dat in zijn geheel in het
lexicon zit, wordt ook in zijn geheel onthouden en kan dus ook in zijn geheel afwijken
van al het andere. Er lijkt behoefte aan iets dat het midden houdt tussen een
woordenboek en een regel.
Een dergelijk alternatief voor regels zijn neurale netwerken. Zo'n netwerk is een
patroon-associator. Bij een bepaald ‘input-patroon’, bijvoorbeeld het enkelvoud van
een zelfstandig naamwoord, levert het netwerk een ‘output-patroon’, bijvoorbeeld
het meervoud. Het netwerk is opgebouwd uit een verzameling knopen en verbindingen
tussen die knopen. Voor een typisch netwerk geldt dat elke knoop in de output-laag
verbonden is met elke knoop in de input-laag en omgekeerd. In een figuurtje:

Figuur 1: Eenvoudig neuraal netwerk met verbindingen tussen input- en output-laag. (De meeste
interessante netwerken hebben overigens een iets complexere structuur waarbij er zich tussen de input
en outputlaag een derde ‘hidden’ laag bevindt. We abstraheren hier van deze complicatie.)

Een knoop kan ‘aan’ of ‘uit’ staan. Een input wordt nu gerepresenteerd in het netwerk
doordat elke knoop een apart kenmerk van de input representeert (denk voor het
gemak even aan fonologische kenmerken). Dus een woord als ‘blop’ zal in het netwerk
bijna dezelfde knopen ‘aan’ zetten als de input ‘plop’ (ze lijken fonologisch gesproken
erg op elkaar). De output wordt nu niet opgeleverd door een regel, maar door
associaties tussen het input- en output-niveau. De verbindingen tussen het input-niveau
en het output-niveau kunnen variëren van sterk positief tot sterk negatief. Een bepaald
kenmerk in de input kan er dus voor zorgen dat een zeker kenmerk in de output sterk
wordt onderdrukt, en omgekeerd kan een kenmerk in de input de aanwezigheid van
een bepaald kenmerk in de output erg versterken. Een netwerk dat ont-
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worpen is om bijvoorbeeld de verleden tijdsvormen van Nederlandse werkwoorden
te maken zou bij de verschijning van een ‘ij’ in de input een sterke associatie maken
met het optreden van een ‘e’ in de output (blijk - bleek; rijd - reed; vermijd - vermeed,
etcetera).
Neurale netwerken kunnen ‘leren’. Dat wil zeggen: de sterkte van de verbindingen
tussen de knopen uit de input-laag en de output-laag kunnen worden aangepast
gedurende ‘trainings-sessies’ waar het netwerk aan wordt onderworpen. In zo'n
trainings-sessie krijgt het netwerk inputs met hun bijbehorende (correcte) outputs
aangeboden. Het krijgt bijvoorbeeld honderd regelmatige werkwoorden aangeboden
en honderd onregelmatige werkwoorden. Op basis van die tweehonderd woorden
worden de gewichten tussen de knopen van de input-laag en de output-laag op een
bepaalde manier bijgesteld. Uiteindelijk heeft het netwerk de verledentijdsvormen
en de deelwoorden van deze tweehonderd werkwoorden ‘geleerd’. Dat betekent dat
bepaalde patronen uit de input ‘verbonden’ zijn met bepaalde patronen in de output.
De gewichten op de verbindingen tussen de verschilllende knopen zullen zodanig
zijn geworden dat een ‘ij’ in de input leidt tot een ‘ee’ in de output. Het netwerk heeft
na de trainingssessie dit patroon (als er tenminste voldoende onregelmatige
werkwoorden met een ‘ij’ in de trainingsset zaten) op de een of andere manier
gecodeerd in de gewichten tussen de verschillende knopen van het netwerk. Let op:
het netwerk onthoudt dus geen woorden-met-hun-meervoud of iets dergelijks. Het
‘onthoudt’ slechts correlaties tussen delen van de in- en output. Dat betekent ook

illustratie Jaap Smit

dat een netwerk soms met geheel onverwachte uitkomsten tevoorschijn komt. Een
bepaalde input kan patronen oproepen die oorspronkelijk geleerd zijn op basis van
andere werkwoorden en niet van toepassing zijn op dit specifieke werkwoord. Om
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een simpel voorbeeld te geven: niet altijd is een werkwoord met een ‘ij’ in de stam
onregelmatig (rijm-rijmde-gerijmd). Als een netwerk een zeker aantal onregelmatige
werkwoorden met ij in de trainingssessie heeft aangeboden gekregen, is het patroon
‘ij’-‘ee’-‘ee’ ‘aangeleerd’ en zullen de verledentijdsvorm en het deelwoord van rijmen
opgeleverd worden als reem-geremen.

Vooys. Jaargang 19

64
Kenmerkend voor de associa-tieve verbindingen in een netwerk is dus dat ze, in
tegenstelling tot ‘blinde’ regels, juist erg gevoelig zijn voor kleine afwijkingen in de
input. Daarnaast is een netwerk in staat om patronen te mengen. En dat zijn juist de
dingen die een lexicon noch regels voor je kunnen opknappen.
Een neuraal netwerk kan gegeven een bepaalde input bepaalde associaties ‘aan’
hebben staan, maar andere juist onderdrukken, waardoor gemengde patronen kunnen
ontstaan. Zoals gezegd slaat het netwerk geen woorden op: het ‘onthoudt’ slechts
associaties tussen (onderdelen van de) input en (onderdelen van de) output. Op die
manier is een netwerk in staat om ‘subregelmatigheden’ die we bij de sterke
werkwoorden tegenkomen te beschrijven. De subregelmatigheden worden geactiveerd
als er voldoende elementen in de input daartoe aanleiding geven.
In een aantal gevallen zal de input ook meerdere patronen activeren. Dat kan
verklaren dat we bij bepaalde verledentijdsvormen geneigd zijn te aarzelen of ‘fouten’
te maken; we begunstigen bepaalde patronen ten opzichte van andere. Stel dat we
een soort ‘wug’-test doen met werkwoorden en we vragen naar de verleden tijd van
het werkwoord flingen. Pinker voorspelt dat een deel van de proefpersonen zal zeggen
flingde, maar een vergelijkbaar groot aandeel van de proefpersonen zal flong zeggen.
Een woordenboek-met-regels benadering kan dergelijk gedrag niet verklaren. Immers,
de regel is dat je -de of -te toevoegt aan de stam als de stam niet voorkomt in je lijstje
van onregelmatige werkwoorden. Flingen staat in geen enkel lijstje dus een
woordenboek-met-regels-benadering voorspelt dat alle proefpersonen flingde zullen
zeggen. Een dergelijke test is voor het Engels uitgevoerd door Prasada en Pinker
(1993). Het zal u niet verbazen dat ze inderdaad vonden dat grote aantallen
proefpersonen flingen als een onregelmatig werkwoord vervoegen. Vormen als flung
and flong kwamen veel voor. Dat laat overtuigend zien dat er dus méér is in onze
geest dan een vast lijstje onregelmatig werkwoorden dat je ooit geleerd hebt.
Op de vraag of we patroonherkenners zijn of wandelende regelgestuurde
grammatica's geeft Pinker uiteindelijk een tweeledig antwoord. In zijn overtuiging
hebben we de beschikking over beide mechanismen. Pinker laat overtuigend zien
dat ons taalsysteem naast de flexibiliteit van de netwerkaanpak (nodig voor de
patronen in de onregelmatigheden) ook gebruik maakt van de rigiditeit van regels.
Dat een werkwoord als rijmen niet onregelmatig vervoegd wordt, laat zich verklaren
uit de taalkundige (i.c. morfologische) structuur van dat woord. Het punt van de
netwerkaanpak is dat ze geen gebruik maakt van abstracties als structuren, maar zich
veel meer laat leiden door ‘oppervlakkige’ tastbare eigenschappen van taalvormen.
Sommige voorstanders van die netwerk-benadering lijken dan ook een strijd te voeren
tegen de hele veronderstelde apparatuur die door cognitieve wetenschappers met een
rationalistische inslag de afgelopen decennia is bedacht. Er zijn veel taalkundige en
taalpsychologische redenen om aan te nemen dat de abstracte structuren en categorieën
die ons zo vertrouwd zijn uit bijvoorbeeld de Chomskiaanse onderzoekstraditie wel
degelijk aanspraak kunnen maken op psychologische realiteit, náást de
patroon-herkennende apparatuur die we gebruiken voor subregelmatige ‘patronen’
die zo kenmerkend zijn voor onze onregelmatige werkwoorden.
Regels én patronen dus. Ik begrijp dan ook niet waarom dat niet de titel is van dit
prachtige boek.
Jan Don
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[Nummer 2]

illustratie Wouter Gresnigt

redactioneel
‘De ideologie is de wereld van het uitgeschakelde denken en de volautomatische
moraal. Er zijn maar twee partijen: wij, die goed zijn, en de anderen, die niet deugen.
Het is een wild-westwereld, bevolkt door rechtse cowboys en linkse Indianen, waar
het prettig overzichtelijk is, zolang je tenminste niet vraagt wat die tweedeling precies
inhoudt.’ Frans Kellendonk verklaart in zijn lezing ‘Ons wilde Westen’ ideologie
tot vijand van kunst. Ideologie is in zijn ogen het domein van de onvrijheid, van de
‘ingesleten denkgroeven’ en de publieke opinie.
In de negentiende eeuw werd er gedroomd van gemeenschapskunst, een kunst
waar iedereen beter van zou worden. Nu, ruim een eeuw en vele desillusies later
weten we wel beter. We hoeven van de grote ideologieën en verhalen geen heil meer
to verwachten. De ene na de andere heeft in de afgelopen honderd jaar het onderspit
gedolven, de mooie beloften konden niet worden waargemaakt. De kunst heeft zeker
haar steentje bijgedragen aan de ondermijning van ‘de waarheid’ die de grote
ideologieën verkondingen.
Diepenbrock zag in de schilderkunst van Antoon Derkinderen de verwezenlijking
van zijn katholiek-mystieke gemeenschapskunst, maar zag zijn ideaal uiteindelijk
jammerlijk stranden. In de roman Disgrace van Coetzee is geen ruimte voor welk
groot verhaal dan ook, het wereldbeeld blijkt niet zo zwart-wit to zijn als sommigen
willen geloven. Isaak Babel toonde het schrille contrast tussen de prachtige leuzen
van de Russische Revolutie en de bloederige werkelijkheid. De andere Rus Platonov
liet in zijn roman Tsjevengoer zien dat het ene geloof zonder enige moeite inwisselbaar
is voor het andere. ‘In de kunst kan vrijheid wél bestaan, zolang ze zich tenminste
niet inlaat met de macht.’ En de bijdragen aan deze Vooys tonen dat eens temeer.
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Ik-genieting met Wij-glazuur
De tweede Bossche wand van Antoon Derkinderen: meningen over
gemeenschapskunst
‘Gecultiveerde barbaren’, zo noemde de componist Alphons
Diepenbrock (1862-1921) zijn tijdgenoten. Met de kunst die hij
voorstond, het ideaal van de generatie van Negentig,
gemeenschapskunst, hoopte hij de verloren glans van vroeger tijden
te laten herleven. Als in november 1896 de overdraging van de tweede
Bossche wand van schilder en geestverwant Antoon Derkinderen
(1859-1925) plaatsheeft, is dit de eerste gelegenheid waarop
Diepenbrocks idealen aan de praktijk getoetst kunnen worden. Martijn
Vermast en Patrick Rooijackers laten in hun artikel zien hoe ideaal
en ontgoocheling in een leven hand in hand kunnen gaan.
Martijn Vermast en Patrick Rooijackers
Als correspondent voor het weekblad De Kroniek is de schilder Marius Bauer naar
Rusland gereisd om de kroning van tsaar Nicolaas II op 26 mei 1896 te verslaan.
Wekelijks houdt hij de lezers van het tijdschrift op de hoogte van de kroningsfeesten
in zijn met tekeningen verluchte reisimpressies. Betoverd door de overdadige
schittering van de uitgebreide festiviteiten tekent hij de wemelende menigte,
pronkende stoeten met paarden, ruiters en vaandels. En bij de plechtige intocht van
de tsaar in Moskou wordt hij overvallen door ‘een gevoel van dankbaarheid en
eerbied’: hij heeft ‘gejuicht voor den man die de wereld zoo'n schouwspel biedt!’
(Bauer 1896, p. 179) Dit jubelende relaas bleek het startschot voor het Kroniekdebat,
dat een definitief einde betekende van de eensgezindheid die het forum der
Negentigers tot dan toe uitstraalde.
In 1895 was De Kroniek opgericht, in veel opzichten de opvolger van De Nieuwe
Gids. Met frisse kracht en eensgezinde strijdlust namen de reactieleden en
medewerkers (onder anderen P.L. Tak, Jan Veth, André Jolles, Frans Coenen en
Alphons Diepenbrock) elke kans waar om elke verstarring in het culturele leven
tegen te gaan. Voor het ideaal van de Tachtigers, het gedicht als gestolde emotie van
de dichter, verscheen het ideaal van de gemeenschapskunst: kunst voor en door de
gemeenschap, kunst waarin alle kunstgebieden in harmonie samenwerken. Maar met
de bijdrage van Bauer kwam aan deze eendracht in De Kroniek abrupt een einde.
Het onbezonnen enthousiasme van Bauer raakt bij de naar het socialisme neigende
hoofdredacteur P.L. Tak namelijk een gevoelige snaar. Weliswaar, schrijft Tak in
het redactionele commentaar voorafgaand aan Bauers bijdrage, moet er begrip zijn
voor het kunstenaarsoog van de schilder dat is ‘getroffen door de pracht en schittering
der kleuren van al den kostbaren toestel die de uiterlijke glans is van het Czarendom’,
echter, achter dit ‘prachtvertoon ligt al de ellende van een verwaarloosd volk, dat
men nu nog met slagen regeert’. Tak spreekt de hoop uit dat de tsaar de wil zal
bezitten om ‘wat te doen voor zijn volk’, opdat de grove sociale misstanden in Rusland
zullen verdwijnen. (Tak 1896, p. 173)
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De polemiek der polemieken
Niet iedereen in de redactie is het eens met Tak. Een tweede medewerker van De
Kroniek, de componerende classicus en essayist Alphons Diepenbrock, werpt Tak
in het volgende
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nummer van De Kroniek furieus toe: ‘mij ware liever als een gek opgesloten, dan
met u omtrent deze zaken van gelijke meening geacht te worden’. In een open brief
- op de hem gebruikelijke zware toon - zegt Diepenbrock de ‘materialistische
levensbeschouwing’ te verfoeien ‘met hare kenmerken van oppervlakkigheid en
gemis aan philosophisch historiebegrip’ die de socialist Tak verkondigt. De
kroningsfeesten van de tsaar vormen juist een van de laatste ‘manifestatiën van
levensmagnificentie’. Aangezien de mensheid niet leeft ‘van brood alleen’, maar
ook de ziel behoefte heeft aan ‘gestadige voeding’, kan de ‘in den dynastischen luister
zich manifesteerende Idee’ een ‘bronwel’ betekenen ‘waaraan, in de kille
avondschemering na den ondergang der groote eenheid des levens, de volksziel haar
dorst naar de groote emotie kan lesschen’. Niet een uit ‘kinderlijkheid’ ontstane
bewondering voor een ‘mascarade’, zoals Tak het volgens Diepenbrock doet
voorkomen, maar natuurlijke behoeften doen ‘den lijdenden en zwoegenden mensch’
zich wenden tot ‘al wat ooit als teeken der godheid in sprakelooze schittering gestraald
heeft door de duistere nachten’ (Diepenbrock 1950, pp. 151-152).
Met de reactie van Diepenbrock is de doos van Pandora geopend. In de volgende
aflevering van De Kroniek staan drie bijdragen tegen hem gericht: allereerst is er
Tak die Diepenbrocks heftige taal kalm en met haast cynische vriendelijkheid
beantwoordt, daarnaast de romancière Cornélie Huygens die een emotioneel, met
bijbelcitaten gelardeerd betoog houdt. En afsluitend reageert een heetgebakerde
Frederik van Eeden uiterst venijnig en persoonlijk: Diepenbrock, ‘een vreemdeling
in zijn tijd’, heeft een ‘dwaas’ stuk

Een fragment van de tweede Bossche wand

Vooys. Jaargang 19

70
geschreven, waarachter ‘de diepste ontaarding, de echt satanische begoocheling, de
gevaarlijkste waan’ schuilt, omdat hij behoort tot hen die ‘voor den somberen glans
van het middeneeuwsch katholicisme’ buigen, hen die ‘prevelen van vroomheid en
gemeenschapszin, en ons leeren [...] alles te verachten wat van de menigte is, en het
onrecht, de blindheid en de verdrukking te gedoogen ter wille van uiterlijken praal’
(Van Eeden 1896, p. 191).
De belangrijkste standpunten zijn dan in het debat naar voren gekomen. In de
volgende afleveringen van De Kroniek zullen onder anderen nog de wijsgeer J.D.
Bierens de Haan en Lodewijk van Deyssel volgen die zich, de laatste enigszins
verwrongen, geheel bij Diepenbrock aansluiten; de schilder Jan Veth en de jonge
toneel- en kunstcriticus Jan Kalff nemen de reactie van Van Eeden op de korrel en
Frank van der Goes wijdt ten slotte nog enige socialistisch-theoretische geschriften
aan de kwestie.1
Het zogeheten Kroniekdebat wordt vaak als een politieke discussie gezien - in
socialistische kringen spreekt men wel van ‘de polemiek der polemieken’. De
medewerkers aan De Kroniek trekken naar aanleiding van deze discussie hun
conclusie: ‘Onmogelijk in dezen strijd niet te kiezen’, zei Diepenbrock al.
(Diepenbrock 1950, p. 151) De Kroniek, voorheen verenigd door het gezamelijke
ideaal van gemeenschapskunst, splitst zich nu in twee kampen. De gemeenschapskunst
blijft uitgangspunt maar vindt zijn grondslag in twee radicaal verschillende
grondslagen: Walter Thys spreekt van de tegenstelling ‘mystiek contra socialisme’
(Thys 1955, p. 157) en Verwey spreekt in zijn gelijknamige essay van de keuze
tussen ‘Volk en katholicisme’ (Verwey 1896). Nog in 1896 meldt Cornélie Huygens
zich aan bij de dan nog onbeduidende Sociaal-democratische Arbeiderspartij
(S.D.A.P), waarvan Van der Goes in 1894 als partijtheoreticus tot de oprichters
behoorde. De dichters Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk en Herman Gorter
treden in 1897 toe. In 1898 gaat Van Eeden met coöperatie ‘Walden’ zijn
ethisch-communistische avontuur aan en uiteindelijk treedt een jaar later ook Tak
toe tot de sociaal-democraten. De Kroniek begint steeds meer zijn socialistische
gezicht te tonen totdat het vanaf 1900 een platform wordt voor socialisten zoals F.M.
Wibaut.
Ook de gemeenschapskunst van Diepenbrock cum suis is na het debat niet
verdwenen. Op 26 november 1896 vindt in het stadhuis van 's-Hertogenbosch de
overdraging van de tweede Bossche wandschildering van Antoon Derkinderen plaats:
eerder al, op 1 augustus dat jaar, was ze in het Amsterdamse Arti voor de eerste maal
aan het publiek getoond. Het werk is te beschouwen als de eerste belangrijke
manifestatie van het katholiek-mystieke ideaal dat Diepenbrock in De Kroniek zo
vurig had verdedigd. De Bossche katholiek Derkinderen, goede vriend van
Diepenbrock, probeerde in dit werk naar eigen zeggen ‘een bevestiging’ te geven
‘van een geestelijk goed, dat [...] tot het onvergankelijkste zal behooren van wat
menschen zich verwierven’ (geciteerd in Hoekstra 1980, p. 47). Voor de eerste keer
- de in 1892 voltooide eerste Bossche wand van Derkinderen trok in zijn gematigde
beeldentaal nog niet de uiterste consequentie uit de ideeën die aan dit werk ten
grondslag lagen - werd cultuurminnend Nederland geconfronteerd met de uitwerking
van de denkbeelden die Diepenbrock propageerde.
1

Voor een meer uitgebreide beschouwing over het Kroniekdebat vgl. Rietbergen 1997, pp.
33-43; nog steeds bijzonder scherp is Brandt Corstius 1947, pp. 263-275
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Door Derkinderens toenmalige leerling P.H. van Moerkerken werd de tweede
Bossche wand later treffend omschreven als afbeeldend ‘de figuren van Heiligen,
streng en voornaam, onder de spitsbogen eener Gothische kathedraal, niet als levende
wezens met kloppend bloed, maar als verzinnelijkte zielstoestanden’ (Dumaar [1911],
p. 7). De schildering wordt gekenmerkt door scherpe lijnen en felle kleuren, de figuren
door een stijf- en strakheid; perspectief ontbreekt; de afbeeldingen zijn allegorisch
en abstract. Het werk heeft als overkoepelende thema's de kathedraal en de harmonie
van de arbeid. Er zijn sterke gelijkenissen met middeleeuwse miniaturen en
Byzantijnse mozaïeken.

Gecultiveerde barbaren
Diepenbrock schreef naar aanleiding van de tweede Bossche wand een artikel in De
Kroniek van 6 september 1896 om de bedoelingen van Derkinderen te verwoorden
en het belang van
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diens streven te benadrukken. Derkinderen zelf noemde de opmerkingen van
Diepenbrock over de stand van de Nederlandse schilderkunst ‘raak’ en was met het
stuk ‘heel blij’ (Diepenbrock 1967, p. 454). Het gaat dan ook geenszins te ver om in
het artikel van Diepenbrock de programmatische begeleiding van het kunstwerk van
Derkinderen te zien. Om een goed beeld te krijgen van de katholieke tak van de
gemeenschapskunst, neemt deze tekst een cruciale positie in, die deze voor
Diepenbrock heldere en kernachtige tekst overigens onterecht nauwelijks in de
secundaire literatuur over de gemeenschapskunst toebedeeld gekregen heeft.2
In ‘De nieuwe wandschildering van Derkinderen’ kijkt Diepenbrock met
bewondering naar de ‘schoone’ wijze waarop Derkinderen hulde aan 's-Hertogenbosch
heeft gebracht door de kwaliteit van diens oeuvre in het algemeen en door het ontwerp
van dit nieuwe werk in het bijzonder, ‘door de gedachte en de liefde’ die de kunstenaar
erin heeft uitgesproken. Volgens Diepenbrock kan de nieuwe wand op twee manieren
worden vergeleken met de oude wand: ten eerste met betrekking tot de Nederlandse
schilderkunst van dat moment en ten tweede in relatie tot de ontwikkeling die de
Europese kunst in de negentiende eeuw heeft doorgemaakt. (Diepenbrock 1950, p.
157)
De ‘moderne Hollandse landschapschilderkunst’, zo gaat Diepenbrock op zijn
eerste punt in, vindt haar oorsprong enerzijds in de zeventiende-eeuwse Nederlandse
pictura en anderzijds, en dit is de grootste invloed, in de moderne Franse kunst.
Diepenbrock noemt dit ‘een verbinding van Germaansche gemoeds-eenzaamheid en
Gallisch modernisme’. De eerste van deze factoren bezat weliswaar een zekere
‘afgeronde klaarheid en bucolische liefelijkheid’, maar nu is er nog slechts sprake
van een ‘absoluut-individualistisch karakter’: ‘Het lyrische pathos nu is hier de
bewegende kracht, het is de triomf van het uiterst individualisme, het is de absolute
souvereiniteit van het individu, van het subject, tegenover het object, tegenover de
natuur.’ (Ibidem, p. 159) En de Franse schilderkunst, de tweede factor in het ontstaan
van de moderne Nederlandse kunst, is als erfgenaam van de romantiek een reactie
op het classicisme en dus niet minder individualistisch.
Al zegt Diepenbrock het niet met zoveel woorden; achter deze ‘moderne
Hollandsche landschapschilderkunst’ gaat ongetwijfeld de Haagse School schuil.
Later in het artikel worden nog de namen van Bosboom en Maris genoemd. Johannes
Bosboom was inderdaad een vroege vertegenwoordiger van de Nederlandse variant
op het impressionisme. En welke van de gebroeders Maris Diepenbrock ook heeft
bedoeld, zij waren alledrie op zijn minst verwant aan deze stroming. Wat de Tachtigers
waren voor de literatuur, was de Haagse School voor de schilderkunst. Vijftien jaar
eerder dan de literaire beweging ging zij al uit van het expressief-poëticale principe:
de toeschouwer diende te worden meegesleept in de schoonheidsbeweging van de
kunstenaar. Het resultaat hiervan was dan ook de stemmingskunst bij uitstek, waar
kleurgebruik, met name in het weergeven van lucht en licht, het juis te
uitdrukkingsmiddel leverde. Het was volgens Diepenbrock een toentertijd juiste
kunstopvatting, omdat het lange tijd nodig was om ‘tegenover de afzichtelijkheid
van het alles hier te lande beheersende utilitarisme’, van het liberale, sciëntistische
rationalisme, ‘de leer van de kunst om de kunst te prediken’ (ibidem, pp. 159-160),
maar deze visie zou uiteindelijk een fictie blijken: ‘want wat anders is het
2

De nadruk wordt doorgaans sterk gelegd op de Nieuwe Gids-artikelen van Diepenbrock. Vgl.
Krul 1999, pp. 164-182; Van Veggel 1999; Custers 2000, pp. 238-271.
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ontwijfelbare symptoom der décadence dan in de schilderkunst de materie om de
materie, het woord om het woord in de litteratuur, het timbre om het timbre in de
muziek?’ (Ibidem, p. 160) In dit citaat bestempelt Diepenbrock expliciet de kunst
van de Haagse School en de Tachtigers tot decadente kunst, tot l'art pour l'art, tot
kunst om de kunst. Van Halsema heeft uitgebreid laten zien hoe het principe van de
decadentie een radioactieve tennisbal was die de literatoren van Negentig, en met
name Diepenbrock, elkaar beurtelings toesloegen. (Zie Van Halsema 1994, passim)
Voor Diepenbrock is van een decadente uitgangspositie absoluut geen sprake bij
Derkinderen. Weliswaar zijn in vroegere werken van Derkinderen als De Processie
in de Amsterdamse Begijnhofkerk (1888) en de eerste Bossche wand nog elementen
van de
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moderne Nederlandse schilderkunst herkenbaar - en dus van de decadentie -, maar
toch is hier al duidelijk, aldus Diepenbrock, ‘het streven zichtbaar om het pittoreske
aan het monumentale, het detail aan het geheel, de kleur aan de idee ten offer te
brengen’ (Diepenbrock 1950, p. 159). Weer schermt Diepenbrock hier met de
terminologie der décadence door te zinspelen op een bekend citaat van de Franse
literator Paul Bourget, een van de bekendste decadenten.3
De ontwikkeling die Derkinderen in de vier jaar tussen de eerste en de tweede
Bossche wand heeft doorgemaakt, is volgens Diepenbrock de volgende: ‘de wending
uit de pathos naar den ritus, uit de emotie naar de contemplatie, van het lyrische naar
het liturgische, uit de muziek der kleuren naar de muziek der geometrale
verhoudingen’ (ibidem, p. 157). De lyriek, het pathos van de Tachtigers, de
‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ van Kloos is
Derkinderen ontstegen; hij kiest niet voor het ontbindende van de decadentie, maar
voor de contemplatie, het geometrale, kortom: het synthetiserende, opbouwende, het
gezonde.
De uitkomst van dit streven van Derkinderen is nu te zien in de tweede Bossche
wand. Vandaar dat men hierin tevergeefs zal zoeken naar de bekoring der kleuren,
die het publiek in de impressionistische schilderwerken zo waardeert. Bovendien,
vervolgt Diepenbrock, staat de moderne schilderkunst in Nederland, die, evenals de
zeventiende-eeuwse schilderkunst, een product is van de Renaissance (en van de

‘Die oogen der heiligen doen mij denken b.v. aan Roodkapje's grootmoeder of eigenlijk den wolf:
‘Grootmoeder, wat heb je groote oogen!’.....
Waarom moeten al die maagden zoo precies eender worden voorgesteld, vlak achter elkaar, of naast
elkaar? 't Is als het kinderspellettje met dubbel genomen speelkaarten; valt er een om, dan vallen ze
allen......
‘Maar...... dat ik den lezer bidden mag, bij vorme zijn oordeel vooral niet naar mijn persoonlijk
oordeel.’
A.C. LOFFELT in het Niews r.d. Dag.
3

Bourget schreef dat ‘de eenheid van het boek wordt opgeofferd aan de onafhankelijkheid
der bladzijde, [...] de eenheid der bladzijde aan de onafhankelijkheid van de zinsnede en de
eenheid der zinsnede aan de onafhankelijkheid van het op zichzelf staande woord’ (geciteerd
in Van Halsema 1994, pp. 6-7).
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reformatie4), vijandig tegenover de theologie en mystiek die de basis vormen van
Derkinderens werk.
Met deze twee grondslagen - theologie en mystiek - staat Derkinderen volgens
Diepenbrock misschien niet in de ontwikkelingen van de Nederlandse schilderkunst
maar wel volledig in de ontwikkeling die de Europese cultuur op dat moment
doormaakt, namelijk de herleving van het middeleeuws gedachtegoed. De invloed
die de schilder heeft ondergaan is die van de ‘Gallo-Germaansche schare van
archeologen, architecten en dichters, waartoe Lassus, Viollet-le-Duc, Didron, Dom
Guéranger en nog vele anderen behoorden en die bij ons langen tijd slechts door
Cuypers en Alberdingk Thijm gerepresenteerd werd’ (ibidem, p. 160). Door enerzijds
het negatieve verband tussen de tweede wand en de moderne Nederlandse
schilderkunst en anderzijds de beïnvloeding van Derkinderen door de middeleeuwse
cultuur zijn de critici volgens Diepenbrock van mening dat de kunstenaar ‘buiten het
leven’ staat en zijn werk niet de ‘ideën van dezen tijd’ weergeeft. Diepenbrock noemt
deze kritiek een dwaling:
omdat het ons zelfs nog ontbreekt aan het eerste besef dat wij lederen
schijn van opbouwende, opvoedende en levenkweekende ideën missen, dat
wij, met andere woorden, meer of minder op enkele punten gecultiveerde
barbaren zijn en decadenten van onze bloeiende voorouders, omdat onze
voorvaderen sinds bijna tweehonderd jaar voor winzucht, zoowel materieel
als spiritueel, de diepere beginselen eener aesthetisch-moreel-wijsgerige
beschaving hebben prijsgegeven voor rijkdom en geleerdheid, en - om een
Wagneriaansch symbool te gebruiken - de Liefde verzaakt voor het Goud.
(Ibidem, p. 158)
Diepenbrock is van mening dat zijn tijd een achterliggende idee of gedachte mist.
Als erfenis van de Middeleeuwen waren deze wel aanwezig, maar ze zijn rond 1700
(het begin van de Verlichting) opgeofferd aan de vooruitgang. Hier herkennen we
de idealen van J.A. Alberdingk Thijm en John Ruskin die in de Renaissance en de
Verlichting de teloorgang van de eenheidsgedachte zagen die de Middeleeuwen zo
bezielde. En wat in deze tijd ontbreekt kan onmogelijk door Derkinderen in zijn
kunst worden uitgedrukt. Wat niets is, kan niets worden.
Daartegenover herkent Diepenbrock in de tweede wand een ‘mogelijke
wedergeboorte van het monumentale leven’, zoals dat de middeleeuwse samenleving
van ‘onze bloeiende voorouders’ kenmerkte. Daarom is het werk gemeenschapskunst:
kunst ‘niet slechts voor maar ook door de gemeenschap’ (ibidem, p. 158) en
Derkinderen die als kunstenaar ‘door de hand der gemeenschap kan spreken tot de
geest der gemeenschap’. Voor Diepenbrock is het doel van de tweede Bossche wand
‘sacra secernere profanis’, de scheiding van het gewijde en het ongewijde. Dit is niet
alleen in religieuze betekenis bedoeld, maar ook in meer algemene zin, als het
verlangen ‘naar regeneratie en regeling der machten van het stoffelijke en geestelijke
leven, die niet enkel op de veredeling der ambachten van zegenbrengende invloed
zal zijn, maar ook de “welgeordenden arbeid” voorbereiden zal waarin het “geloof
der gemeente” zich kan openbaren’ (ibidem, p. 160).
4

Diepenbrock beschouwde de coalitie van jodendom en protestantisme als de vijand van het
katholicisme. Vgl. Rooijackers 2000, pp. 16-26, aldaar p. 21.
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Een verdediging van Derkinderens streven betekende voor Diepenbrock een
stellingname tegen de in zijn tijd alom aanwezige decadentie. Kunstenaars als
Derkinderen (en hijzelf) trachtten de maatschappij weer terug te brengen naar haar
grondslag, ‘het Christendom wat voor Europa altijd de eenige bron der ethiek zal
kunnen zijn’ (Diepenbrock 1970, p. 259-260). Maar hoe waren de reacties, nu de
culturele gelederen na het louter theoretische Kroniekdebat gepolariseerd waren, op
de nieuwe schildering van Derkinderen? Was de concrete realisatie van de abstracte
ideeën van Derkinderen en Diepenbrock in staat om dat te bereiken wat ze zich ten
doel gesteld had, namelijk: spreekt de wandschildering tot de gemeenschap en,
misschien wel belangrijker, komt zij ook voort uit de gemeenschap?
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Symbolieke attributen van Roodkapje
Voordat het artikel van Diepenbrock was verschenen, leverde de kunstcriticus A.C.
Loffelt in Het Nieuws van de Dag van 3 augustus 1896 al ongezouten commentaar
op Derkinderens werk. Loffelt vindt het werk eenvoudigweg ‘leelijk’: ‘Waarom al
dat onhandige peuterwerk zonder geest of bloed, waarvan Raphaël en de Renaissance
ons gelukkig verlost hebben, weer van de kloostervlieringen voor den dag gehaald?’
De zeven heiligen die het grootste deel van de wandschildering in beslag nemen,
zijn volgens hem dermate uitdrukkingsloos en onhandig afgebeeld dat zelfs de
tekeningen op speelkaarten van meer artisticiteit getuigen. Hun starende, holle blikken
doen hem denken aan het sprookje van Roodkapje: ‘“Grootmoeder, wat heb je groote
oogen!”’ (Een tekenaar van De Amsterdammer wees er twee weken later overigens
op dat Loffelt zich bij zijn vergelijkingen wel bijzonder sterk had laten leiden door
reminiscenties aan zijn kinderkamer. (Zie afbeelding))5 Daarnaast heeft Loffelt kritiek
op het feit dat hij als een ‘niet-ingewijde in de symboliek of de mystiek’ niet kan
aanvoelen wat met het werk wordt bedoeld. Toekomstige bezoekers van de
tentoonstelling raadt hij aan om zich eerst te verdiepen in ‘oude kloostergeschriften
en gothieke dierbaarheden’, opdat de betekenis van bepaalde figuren en hun attributen
ook hun niet vreemd blijft. (Loffelt 1896a)
In het bouwkundig weekblad De Opmerker verschijnt op 15 augustus een anoniem
hoofdartikel waarvan alle schijn uitgaat dat het eveneens van de hand van Loffelt is6
en waarin hij nogmaals zijn kritiek benadrukt en deze op aanmerkelijk ernstigere
toon uitdiept. De schrijver zegt niet te willen ontkennen dat er aan het ontstaan van
de schildering een enorme voorbereiding is voorafgegaan, maar dit alles leidt niet
onvermijdelijk tot iets ‘schoons’. Bovendien constateert Loffelt dat Derkinderens
grote hoeveelheid studie en denkwerk reeds in Alberdingk Thijms Heilige Linie terug
te vinden is. Het werk van Derkinderen dat in Arti werd gepresenteerd als hoge kunst,
is al decennia te zien in door Cuypers gebouwde of gerestaureerde katholieke kerken
en oogst daar behalve onder enige katholieken weinig waardering. ([Loffelt] 1896b,
p. 259) Wat te zeggen, aldus Loffelt, van een negentiende-eeuws kunstproduct,
dat niet genoten kan worden, zonder zich in de 13e eeuw terug te denken?
Ieder waar kunstwerk moet de uiting zijn van den geest des tijds, die het
zag ontstaan; de schildering van den heer Derkinderen voldoet niet aan
dit vereischte en daarom zal het nageslacht er niets in zien dan een
archeologische aardigheid, een mislukte poging om in 1896 te willen
denken en voelen als in 1200. (Ibidem, p. 261)
Kern van het verwijt van Loffelt is dus dat deze kunst slechts voor ingewijden is een ernstig verwijt aan kunst die pretendeert dóór en vóór de gemeenschap te zijn en verder hamert hij in zijn beide kritieken op de al te archaïsche neigingen die het
werk kenmerken en die elke modernisering achter zich hebben gelaten.

5

6

Ook Jan Veth belangrijk medewerker van De Kroniek en trouw verdediger van
Gemeenschapskuns t, klimt in de pen om te ageren tegen de vorm waarin deze kritiek gegoten
is . Zee Veth 1896a, p. 255.
Vergelijk X. 1896, p. 271.
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Loffelt krijgt naar aanleiding van zijn stuk in De Opmerker wel enige kritiek te
verduren. De Opmerker plaatst een week later een ingezonden stuk van ene ‘X.’ die
meent: ‘Wie den schilder naar de hoogvlakte [der verledene eeuwen] niet volgen kan
of wil, blijve liever thuis dan dat hij, in de vlakte der alledaagschheid staande, zou
spreken en oordeelen over dingen, die hem verborgen zijn.’7 (X. 1896, p. 271) Maar
Loffelt krijgt eveneens bijval. In een reactie op het artikel van Diepenbrock over de
wandschildering in De Kroniek, wijst een anonieme commentator in De Opmerker
van 12 september erop dat de gemeenschap van Diepenbrock een andere is dan
bijvoorbeeld de socialisten bedoelen als zij over gemeenschapskunst spreken. De
samenleving in zijn geheel wordt niet door het streven van de geestverwanten
Diepenbrock en Derkinderen aangesproken; alleen katholieken kunnen het waarderen,
zoals ook de betekenis van de wand alleen in deze kringen duidelijk zal zijn. Het
ideaal van een volledige terugkeer naar de middeleeuwse cultuur is te belachelijk
om te slagen, zo meent deze anonieme commentator. ([Anoniem] 1896, pp. 291-292)

7

Naast deze goede raad voor Loffelt en de zijnen heeft ‘X.’ nog een scherpe constatering, die
- ook tegenwoordig - al te vaak uit het oog wordt verloren als het gaat over
gemeenschapskunst. De Bossche kathedraal, hét symbool van het middeleeuws
gemeenschapsleven, is oorspronkelijk als bedevaartkerk gebouwd. De titel kathedraal is pas
in de zestiende eeuw, en dan voor korte tijd, verkregen, alvorens deze in de negentiende
eeuw voorgoed mocht worden gebruikt. Dit feit doet volgens de schrijver echter niets of aan
het grote belang van de wandschildering. (X. 1896, p. 271)
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Hokjesappreciatie
Het blijft echter niet bij de relativerende opmerkingen van Loffelt. Enkele andere
belangrijke punten van kritiek op Derkinderen en Diepenbrock zijn te vinden in het
oktobernummer van De Nieuwe Gids. Delang, oftewel de prozaïst Jan Hofker die
achter dit pseudoniem schuilgaat, had Diepenbrock enige dagen voor het verschijnen
van De Nieuwe Gids schriftelijk op de hoogte gebracht van het tegen hem geschreven
stuk, met ‘Vrijheid’ als titel en onderwerp. In zijn brief geeft hij de essentie van het
artikel gedeeltelijk weer:
Er wordt daarin gesproken van eene alledaagsche schoonheid, omdat
door haar bestaan de kunstenaars, wier streven het is die schoonheid
individueel weertegeven, eene rechtmatige, blijvende plaats krijgen, en er
wordt daarin gewezen op het geringe verband tusschen de gemeenschap
en de kunst, omdat ik vind, dat alle weg naar de vrijheid leidt, en in dit
universeele streven (want de vrijheid is een streven) alle gemeenschap
stuk is als een atavisme en zich verliezende is.
(Diepenbrock 1967, p. 452)
Hofkers bezwaar tegen de katholieke gemeenschapskunst is primair de gebondenheid
van de kunstenaar. Er is sprake van ‘ingehouëne lyriek’. De kunstenaar wordt bij
zijn schepping beperkt door de herinnering aan de geschiedenis en door de wens van
historische nauwkeurigheid, ‘dit alles in schijn het verleden te openen’. Een vrije,
individuele kunst is te allen tijde te verkiezen boven een gemeenschapskunst, die
volgens Hofker op dat moment niet eens realiseerbaar is. Bij dit laatste wijst hij op
het naar zijn gevoel hoogst merkwaardige verschijnsel dat de wandschildering in
Amsterdam is onthuld. Besteld voor het Bossche stadhuis, met de Bossche
geschiedenis als thema, en in de vorm van gemeenschapskunst en dus in principe uit
de wensen van de Bossche gemeenschap ontstaan, is het werk gedegradeerd tot een
curiosum door het niet ook in 's-Hertogenbosch tentoon te stellen. De band met de
Bossche gemeenschap is, als die al bestond, hierdoor verloren gegaan. (Delang 1896,
pp. 110-111)
Hofker betwijfelt dan ook of deze gemeenschapskunst wel ‘eene behoefte is des
harten’, een behoefte van de hele gemeenschap, of dat ze ‘alleenlijk cerebraal bestaat’,
dus als behoefte van de kunstenaar. Hierbij roept hij de opmerking over de koele
ontvangst van de wandschildering in Diepenbrocks eigen artikel in herinnering. Deze
betoogde immers dat de ontstane ‘disharmonie tusschen streven en werkelijkheid’
van het werk Derkinderen niet
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kwalijk mag worden genomen. De implicatie van deze uitspraak is dan volgens
Hofker dat de oorzaak te zoeken moet zijn ‘in den slechten geest der gemeenschap’,
die het werk niet wil of (nog) niet kan waarderen. (Ibidem, p. 110) Waartoe dan nog
gepoogd deze kunst te maken?
Hiermee komen we aan een ander belangrijk verwijt dat Hofker in zijn artikel aan
de schrijver van ‘De nieuwe wandschildering van Derkinderen’ maakt. Diepenbrock
noemt het werk van Derkinderen van grote schoonheid, maar hij spreekt erover op
een wijze die niet ter zake doet. Hij behandelt uitgebreid de gemeenschapskunst van
Derkinderen en diens hoge bedoelingen, maar hij laat de ‘schilder’ daarin volledig
buiten beschouwing; de kwaliteit van de schildering op zich blijft onbesproken. Deze
schijnbare fixatie op gemeenschapskunst en de idee is een onwenselijke
‘hokjes-appreciatie’, waardoor Derkinderen als denker wel tot zijn recht komt, maar
die ten koste gaat van de integriteit van Derkinderen als schilder. Alle ideeën erachter
ten spijt, gaat het ten slotte toch om de indruk die de wandschildering maakt. Een
gedegen theoretische fundering van een kunstwerk kan geen garantie zijn voor de
uiteindelijke onomstotelijke kwaliteit ervan. (Ibidem, pp. 109-110)
En bovendien, zegt Hofker: ‘Wie zal nu niet mede beweren, dat voor den heer
Diepenbrock de uiterlijke verschijning der dingen in al haar alledaagschheid eene
leelijke, vervelende geschiedenis is?’ (Ibidem, p. 109) Schuilt achter de hogere
ideeënwereld van Diepenbrock niet een heimelijke afkeer van de dagelijkse realiteit?
Een typische vraag voor Hofker, wiens sensitivistische sympathieën een voorkeur
inhielden voor de zintuiglijke werkelijkheid.8

Zoo Roomsch als maar wezen kan
Wie de ontvangst van Derkinderens tweede Bossche wand doorneemt, kan het niet
ontgaan dat welhaast iedere commentator zijn aarzelingen heeft. Vooral de
middeleeuwse inslag in het werk en de rooms-katholieke achtergrond worden
gehekeld. Ontzag dat langzaam overging in afkeer en haat, zo omschrijft Jaap Koenen
zelfs zijn mening over de tweede wand.
In De Telegraaf van 3 oktober 1896 vraagt deze journalist zich af in hoeverre
Derkinderens levensopvatting, zoals die ook in zijn werk tot uiting komt, kan worden
gedeeld. Bij velen, antwoordt Koenen, zal deze alleen weerzin opwekken, want
wellicht is de schilder niet meer de trouwe volgeling van de kerk uit zijn jeugd, ‘zijn
opvattingen en zijn kunst zijn zoo Roomsch als maar wezen kan’. En, omdat
Derkinderen middeleeuws en rooms volgens Koenen voor hetzelfde houdt, zal dit
het einde betekenen van het waanidee dat een grotere ‘liefde voor de middeleeuwen
ons terug zou voeren naar de Kerk’ (K. 1896).9
8
9

Vgl. Kemperink 1988. Jan Veth knoopte aan het artikel van Delang nog een beschouwing
in De Kroniek vast. Zie Veth 1896c, pp. 357-358.
Enige dagen na het verschijnen van het artikel in De Telegraaf ontvangt Koenen een brief
van zijn zwager Andrew de Graaf. De Graaf, een goede vriend van Diepenbrock, had enige
weken eerder zelf een beschouwing aan Derkinderens nieuwe werk gewijd. Als zijn betoog
ook maar enigszins te volgen was had hij wellicht kunnen bewijzen dat de Bossche wand
een teken van zijn tijd was, of de geest van zijn tijd vertegenwoordigt (De Graaf 1896, pp.
294-295). Vermoedelijk was het vooral erkentelijkheid jegens Diepenbrock of Derkinderen
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Zelfs van katholieke zijde weerklinkt kritiek. In het katholieke Utrechtse dagblad
Het Centrum stelt ene ‘W.’ vast dat de betekenis van Derkinderens nieuwe werk in
de ‘idée’, de ‘diepzinnige gedachte’ moet worden gezocht. Maar dit is voor ‘W.’ niet
voldoende: ‘ik verlang niet alleen te mediteeren, maar ook te zien waar iets te
aanschouwen wordt gegeven’. De kwaliteiten die men normaal gesproken in een
schilderwerk zoekt - kleur, tekening en uitvoering - zijn hier aan de constructie
ondergeschikt gemaakt. Het werktuig van de kunstenaar, een ‘bouwmeester-schilder’,
was hier niet het penseel, maar de passer en de liniaal. Derkinderen heeft zijn formule
om schilderkunst en architectuur te willen combineren zo ver doorgevoerd dat er nu
sprake is van droge wiskunde die de instinctieve kunstenaarsnatuur verstikt. Vandaar
dat ‘verrukking’ de toeschouwer vreemd blijft. Ook de katholieke W. ondergaat niet
de louterende werking die de wandschildering beoogt te hebben. (W. 1896)
En wat te zeggen van het Bossche publiek voor wie toch de kunst van Derkinderen
was bedoeld? Vonden zij het werk geslaagd? Volgens een goede vriend van
Diepenbrock, de advocaat Andrew de Graaf, vinden de Bosschenaren het werk
‘abominabel-lelijk’. Niemand voelt sympathie voor het werk, behalve Diepenbrock,
die het overigens ‘verkeerd begrijpt’ volgens De Graaf. (Geciteerd in Trapman 1984,
p. 237)
En dan is er nog Jan Veth die als eerste met een reactie op het werk van
Derkinderen kwam; zijn hoofdartikel prijkt daags na de opening van de
wandschildering in het

die hem tot schrijven had aangezet, want aan Koenen bekent hij dat hij als protestant het
soort katholicisme van de schildering niets begreep! (In: Trapman 1984, pp. 237-238)
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Amsterdamse Arti op de voorkant van De Kroniek. Het stuk kan niet anders dan
reeds vóór de officiële onthulling geschreven zijn, maar als vriend van Derkinderen
was Veth ongetwijfeld al bekend met het werk. Bij Derkinderen, aldus Veth, is geen
spoor van de twijfels en de oververfijning die het denken van zijn tijd kenmerken;
door zijn idealisme kent hij geen van deze zwakheden. Hij wordt gesterkt door een
‘geloof in de konstruktieve schoonheid van het middeneeuwsche leven’, waarop een
‘komende ideale gemeenschap’ gebaseerd zal zijn. Vandaar dat het thema van zijn
nieuwe werk is: ‘Het ideaal van 's levens eenheid naar den geest der kerkbouwers’
(Veth 1896, p. 245). De lof van Veth is allerminst bevreemdend. Als verwoed
verdediger van gemeenschapskunst had hij eerder al een juichende bespreking gewijd
aan de eerste Bossche wand van Derkinderen. (Veth 1892)
Maar voorzichtig laat Veth toch enige terughoudendheid ten opzichte van het werk
doorschemeren. Weliswaar geeft Derkinderens streven op zich vertrouwen in de
toekomst, maar zal het bereiken ervan toch niet worden gehinderd door een gebrek
aan inzicht in de eigen tijd? Moet er bij een ‘gezonde gemeenschapskunst’ niet alleen
sprake zijn van kunst gemaakt vóór, maar ook afkomstig uit de gemeenschap; en is,
in het verlengde van het vorige, een ‘duurzame veredeling der ambachten’ wel
mogelijk als deze van bovenaf wordt opgelegd en niet vanuit de gemeenschap zelf
komt? (Ibidem, pp. 245-246) Nog sterker komt Veths twijfel naar voren in een brief
aan Diepenbrock, die zijn artikel ter beoordeling aan de schilder had toegezonden:
kan Derkinderen wel voldoen aan de hoge verplichtingen die gemeenschapskunst
met zich meebrengt? Dreigt niet het gevaar van ‘armoede en steriliteit’ nu de tweede
wand stilistisch zo goed als volledig losstaat van zijn voorganger? Bovendien, waarom
kan iemand ‘wien de middeneeuwsche begripswereld als een gesloten tuin is, hier
niet zeggen [...] wat goed is en wat niet goed’? (Diepenbrock 1967, p. 445) En op
het moment dat Veth deze vragen stelt, dreigt hij de fundering onder de kunst van
Derkinderen weg te slaan.

Zonder een droom van andere sferen
Te archaïsch, te cerebraal en te rooms: dat zijn de drie voornaamste elementen die
in bijna elke kritiek in meer of mindere mate zijn terug te vinden. Hoe kan een ideaal
dat nog slechts voor een klein gedeelte van de gemeenschap acceptabel is, ooit
pretenderen gemeenschapskunst te zijn? Hoe kan een werk dat zijn ideële wortels in
de Middeleeuwen heeft, voor deze tijd nog zijn geldigheid bewaren? Verwey noemde
in zijn essay ‘Volk en katholicisme’ het streven van Diepenbrock terecht ‘de droom
van een aristocratisch en intellectueel katholicisme’ (Verwey 1896, p. 96).W.
Arondéus drukt het nog sterker uit: hij spreekt over Derkinderens werk als
‘Ik-genieting met Wij-glazuur’ (geciteerd bij Bank & Van Buuren 2000, p. 168). Het
ideaal van Diepenbrock en Derkinderen is ronduit elitair: de kunstenaar wil een werk
scheppen ‘van een mystische verrukking, een gelukzalige vervoering en op een
hoogte van contemplatie, een hartstochtlooze innigheid’ waarbij de ‘geheele
menschheid in adoratie ter aarde geslagen’ is (Diepenbrock 1950, p. 120). En hoe
kan een man als Derkinderen gemeenschapskunst scheppen als hij zelf van mening
is dat voor iemand als Jan Hofker ‘nóch als idee, nóch als arbeid’ de tweede wand
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toegankelijk is? Hoewel: ‘zeker wel ná enige voorbereiding’... (Diepenbrock 1967,
p. 454)
Tachtig distantieerde zich radicaal van de uitputtingsslag van de moderniteit, van
het scientistische en ook atheïstische rationalisme van de Verlichting, van de
gezapig-liberale ‘voortgang-is-vooruitgangsideeën’ van de Gesellschaft en trok zich
in haar ivoren toren terug. De band met de Gemeinschaft werd vervolgens door de
Negentigers hersteld door een gemeenschapsideaal te verkondigen dat ofwel in hoge
mate de utopische trekken kreeg van een socialistische heilstaat, ofwel een terugkeer
betekende naar de tijd waarin een ‘homophone visie des levens’ (Diepenbrock 1950,
p. 21) alle gelederen van de maatschappij bezielde: de Middeleeuwen. Maar idealen
laten zich lastig inpassen in de werkelijkheid. Socialisten als Gorter en Henriëtte
Roland Holst raakten gaandeweg steeds meer vervreemd van de sociale
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realiteit10 en ook de Negentigers die hun inspiratie niet uit de toekomst haalden maar
uit het verleden, uit de traditie van mystiek en christendom, zagen zich geconfronteerd
met een werkelijkheid die niet ontvankelijk bleek om hun ideeën op een vruchtbare
manier te verwerken.

Antoon Derkinderen door Jan Veth

Met name Diepenbrock is zich de onwerkelijkheid van zijn idealen na de
eeuwwisseling in stijgende mate gaan realiseren. Op 14 januari 1904 schrijft
Diepenbrock aan Derkinderen: ‘Wat mij eenigszins verdriet dat is te zien hoe mijlen
wijd onze gedachten uit elkaar zijn en dat ik niet weet wat treuriger is, de
onwerkelijkheid van jouw idealen of de geheele afwezigheid van ideaal [sic!] bij
mij.’ Wat Diepenbrock Derkinderen verwijt, is dat hij ‘de “moderniteit”’ in zijn kunst
verzaakt en hij waarschuwt hem ‘voor de archaeologie en te groote liefde voor het
oude’. Kunst moet aansluiting bij de tijd hebben, wil het een dam kunnen bouwen
tegen ‘de overstrooming’ en de ‘Götterdämmerung onzer “idealen”’. Diepenbrock
ziet in dat zijn positie als kunstenaar een ‘tragische’ is - ‘de tragische levensopvatting
zou dáárin bestaan het nuttelooze daarvan te weten en toch moedig door te strijden’
- en beseft dat hun beider katholieke kunst geen toekomst heeft.11 (Diepenbrock 1974,
pp. 170-172)
De ontwikkeling die Diepenbrock doormaakt, is in de roman Gijsbert en Ada van
P.H. van Moerkerken (1877-1951) tot onderwerp gemaakt. Van Moerkerken was in
1896 een aantal maanden een leerling van Antoon Derkinderen en werkte onder
andere mee aan de versieringen bij de uitgave van Diepenbrocks muzikale magnum
opus, de zogenaamde Missa in die festo. De ideeën van Diepenbrock en Derkinderen
10
11

Vergelijk bijvoorbeeld Bank & Van Buuren 2000, pp. 480-483
In 1897 constateert Alphons Diepenbrock op vakantie in Venetië overigens de pijnlijk
frappante overeenkomsten van de Tweede wand met de muurversieringen in de San Marco:
‘Dit speet mij wel. Ik geloof dat Toon daar niet goed aan gedaan heeft, ik wist 't niet voordat
ik dat zag, dat de beschuldiging van imitatie zoo gegrond was’ (Diepenbrock 1967, p. 488)
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hebben hem diepgaand beïnvloed, zoals met name uit zijn toneelstuk Modron (1902)
blijkt en uit uitlatingen in artikelen van zijn hand rond 1900.12 In de sterk
autobiografische roman Gijsbert en Ada (1911) gaat Van Moerkerken voor het eerst
ronduit de confrontatie aan met de idealen van zijn leermeester.
De jonge Gijsbert komt op het atelier van de ‘meester’, zoals de naamloze schilder
consequent in de roman wordt aangeduid, en absorbeert, diep onder de indruk van
diens leefen werkwijze, gulzig zijn denkbeelden. Zo meent Gijsbert van de moderne
kunst: ‘Hier was geen groei meer, zooals de historie der kunsten in den gang der
eeuwen wees. En daarom vluchtte Gijsbert te gretiger naar den machtiger tijd, toen
alle kunstvakken ter gemeenschappelijke vereering optogen en elk voor zich zelf
toch de verwonderlijkste bloeisels had voortgebracht’, naar de ‘plechtstatige
middeleeuwen, wier haast bovenaardsche figuren

12

Vergelijk bijvoorbeeld deze uitlating in een artikel uit 1900: ‘Wie de schone traditie niet
liefheeft die aan onze vaderen ons verbindt, hij zal geen levenskrachtige kunstwerken
voortbrengen. Wij hebben niet na te volgen, slaafs en begriploos; maar, door denzelfden
hooger strevenden geest bezield als van wie in vroeger tijden en in andere aardstreken
monumentale kunst voortbrachten, verder te bouwen op wat ons als schoon en goed en waar
is overgeleverd.’ (Van Moerkerken 1900, p. 497).
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vreemd waren aan al de ijdelheid der kunst van den jongsten tijd’ (Dumaar [1911]
dl. I, pp. 23-25). Maar naarmate Gijsbert ouder, wijzer en ervarener wordt, ziet hij
steeds meer in dat kunst zijn inspiratie in de moderne tijd zelf dient te vinden. De
grote ‘demonische’ stad Parijs, die hij eerst nog angstvallig ontvluchtte, blijkt hem
nu plots ‘een der schoonste openbaringen van het menschenleven, de gelijke, de
meerdere wellicht, van de heerschende centra der oudheid’ (ibidem, dl. II, p. 34-35).
Uiteindelijk laat Van Moerkerken zijn hoofdpersoon rechtstreeks zich uitspreken
tegen het ideaal van Derkinderen en laat hij hem kiezen voor... een naar het socialisme
neigend realisme!
Het was een openbaring van de pracht der levende werkelijkheid... van
het veelgesmade realisme, dat hij jarenlang niet begrepen had!... Hij
voelde nu de verheven waarde dezer kunst, die niet de vormen styleerde
in eendrachtige samenwerking met andere, niet het leven als heilig zag,
niet de vroomsten der schepselen uitkoos en hen in de vergeestelijking
huns wezen beeldde; maar die de dingen liefhad zonder een droom van
andere sferen rond hen te weven; die niet goden en heiligen op aarde
bracht, maar de aarde aanschouwde als vergoddelijkt van schoonheid.
(Ibidem, dl. II, p. 162)
Ook aan dit gemoderniseerde ideaal kan Van Moerkerken niet blijven geloven. In
zijn imposante romancyclus De gedachte der tijden (1918-1924) is de
gemoderniseerde gemeenschapskunst van Gijsbert en Ada vervangen door het geloof
in een quasi-hegeliaanse ontwikkeling van de wereld, maar ook hier is de alles
relativerende ironie een spelbreker. Professor Merel die zijn pantheïstische ideeën
in een parabel verkondigt, hoort niet hoe in de collegezaal ‘de enige aanwezige
gaapte’. Hij loopt weg en de cyclus eindigt: ‘Misschien... was het beter geweest als
ook zijn woorden verwaaid waren met die koude wind in de eenzame avond.’ (Van
Moerkerken 1948, p. 564) Ook de leerling begint zijn idealen te verliezen.
Martijn Vermast is historicus en studeerde dit jaar aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen af op een scriptie over Alphons Diepenbrock als
cultuurcriticus. Patrick Rooijackers is student Nederlands en redacteur
van Vooys.
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Zonder rechten, als een hond
De morele strekking van Disgrace
‘Een gewapende filosofe’, zo noemt David Lurie, hoofdpersoon in
Coetzees roman Disgrace, zijn dochter Lucy. Zij weet echter dat een
wapen haar niet kan beschermen tegen eventuele indringers, en ook
David zal dat ervaren. Heeft Coetzee een politiek-correcte roman
geschreven over de nog steeds moeizame verhouding tussen blank en
zwart, of moet de lezer het zelf uitzoeken? De critici zijn het er niet
over eens. Saskia Pieterse laat zien hoe dat komt.
Saskia Pieterse
‘I am determined to be a good mother, David. A good mother and a good
person. You should try to be a good person too.’
‘I suspect it is too late for me. I'm just an old lag serving out my sentence.
But you go ahead. You are well on the way.’
A good person. Not a bad resolution to make, in dark times.
(Coetzee 1999, p. 216)
Deze dialoog tussen een vaderen dochter is afkomstig uit het laatste hoofdstuk van
Disgrace, de met de Booker Prize bekroonde roman van de Zuid-Afrikaanse auteur
J.M. Coetzee. The old lag, serving out his sentence, is professor David Lurie. Hij
tuimelt van de Zuid-Afrikaanse maatschappelijke ladder en eindigt bij zijn dochter
op het platteland. Zij heeft zich bewust teruggetrokken uit de stad en het ‘wereldse’
leven. Hun beider positie blijkt zeer kwetsbaar - ze zijn blanke buitenstaanders in
een zwarte plattelandsgemeenschap. De lessen die vader en dochter uit hun nederige
positie trekken (of juist weigeren te trekken) is in het verhaal een terugkerend
onderwerp van discussie en bepaalt de intrige.
Is dit nu een roman over moraal, of met een moraal? Veel recensenten hebben zich
geen pijn willen doen aan de ethische speldenprikken in het verhaal en houden het
bij het roemen van de weergaloze stijl, de strakke vorm en de ‘gelaagdheid’ van de
roman. Zij die zich wel wagen aan een reflectie over de morele strekking, komen tot
zeer verschillende inzichten. Ik wil in dit artikel laten zien waardoor dat komt.

Politiek hypercorrecte standpuntbepaling
Jacq Vogelaar ziet het in zijn bijdrage aan het Coetzee-nummer van Bzzlletin allemaal
niet zo moeilijk. Coetzee heeft volgens hem eenvoudigweg een allegorie geschreven.
Coetzee heeft zich tot een explicietheid laten verleiden die dicht bij een
politiek hypercorrecte standpuntbepaling komt. De dochter is de nieuwe
pionierende vrouw, verbonden met de aarde, bereid een bondgenootschap
met de zwarten aan te gaan die de baas geworden zijn. Ze is door zwarten
verkracht, maar ziet de vernedering als achterstallige schuld, zodat ze
zelfs bereid is de vrucht van die overweldiging te dragen. Vrouwen,
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zwarten, dieren vertegenwoordigen zwijgend de toekomst van een land
waar de rol van de paternalistische man is uitgespeeld. De hoogleraar
letterkunde [...] vertegenwoordigt in de roman de blanke man, een
romantische cultuur, de bevoogdende vader de wereld van de stad, en
zelfs, hoewel de man amper vijftig is, aftakeling en ouderdom.
(Vogelaar 2000, p. 24)
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Die ‘blanke man’, ‘bevoogdende vader’ en ‘hoogleraar letterkunde’ is dus David
Lurie, docent aan een Kaapse Hogeschool. De professor leidt in Kaapstad een kaal
leven, zijn driften en ambities heeft hij in duidelijke hokjes opgeborgen. Het gaat
mis als werk en liefde zich met elkaar vermengen. Een kortstondige seksuele relatie
met een jonge studente maakt zijn positie als docent onhoudbaar. Als de relatie
ontspoort klaagt zij hem aan bij een commissie tegen discriminatie en seksuele
intimidatie. Hij erkent schuld, maar weigert halsstarrig de commissie verder in zijn
ziel te laten roeren. Dat is olie op het vuur en zijn ontslag is al snel een feit.
David besluit tijdelijk naar het platteland te trekken, naar zijn (bewust)
alleenstaande dochter Lucy. Zij heeft daar een hondenkennel en een klein stukje
boerenland, ook is ze actief in de dierenbescherming. Alhoewel hij haar dierenliefde
en esoterische instelling nogal bespottelijk vindt, gaat hij bij haar vriendin in een
dierenkliniek werken. Zijn leven komt in een rustiger vaarwater.
Maar dan wordt hij opnieuw uit ‘Gods genade’ gestoten. Drie zwarte mannen
overvallen Lucy in haar huis. David wordt tijdens de overval in brand gestoken en
vervolgens in de wc opgesloten. Ondertussen zijn de mannen bij zijn dochter, en
David is machteloos. Lucy en David overleven de aanval, Lucy is verkracht. Ze raakt
in verwachting en besluit het kind te houden. Ze trouwt met iemand die overduidelijk
connecties heeft met haar verkrachters; deze man belooft haar voortaan te beschermen.
Ze blijft op haar boerderij wonen. David speelt in haar leven nauwelijks nog enige
rol van betekenis. Op haar radicale beslissingen heeft hij geen enkele invloed kunnen
uitoefenen.
Vogelaar beargumenteert in zijn reactie helaas niet waarom hij meent dat deze
dochter en vader iets vertegenwoordigen, en ook niet waarom dat dan
toekomst/vrouw/zwarten/platteland/dier versus verleden/man/blank/stad/cultuur zou
zijn. Zelfs al zou je een dergelijke symbolische waarde aan David en Lucy toekennen,
dan vergeet Vogelaar nog dat de toekomst die ‘zwarten, dieren en vrouwen’ tegemoet
gaan, in de roman wordt voorgesteld als een aaneenschakeling van onverschilligheid,
barbarij en vernedering. Zo hypercorrect is het allemaal niet.
Bovendien heeft Vogelaar absoluut ongelijk als hij over Lucy zegt: ‘Ze is door
zwarten verkracht, maar ziet de vernedering als achterstallige schuld, zodat ze zelfs
bereid is de vrucht van die overweldiging te dragen.’ Het is juist David die telkens
denkt dat zijn dochter voor de geschiedenis in het stof wil kruipen. Zij benadrukt
juist dat het echte leven niets met abstracte concepten als ‘geschiedenis’ en ‘schuld’
te schaften heeft.
David vraagt haar bijvoorbeeld waarom ze haar verkrachters niet bij de politie
heeft aangegeven: ‘Then help me. Is it some form of private salvation you are trying
to work out? Do you hope you can expiate the crimes of the past by suffering in the
present?’ (Coetzee 1999, p. 112) Zij antwoordt dan zeer stellig: ‘You keep misreading
me. Guilt and salvation are abstractions. I don't act in terms of abstractions. Until
you make an effort to see that, I can't help you.’ (Ibidem, mijn cursivering, SP)
Een vergelijkbare dialoog ontspint zich over de vraag waarom Lucy op de boerderij
wil blijven:
‘Be sensible, Lucy. Things have changed. We can't just pick up where we
left off.’
‘Why not?’
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‘Because it's not a good idea. Because it's not safe.’
‘It was never safe, and it's not an idea, good or bad.
I'm not going back for the sake of an idea. I'm just going back.’ (Ibidem,
mijn cursivering, SP)
Lucy weigert halsstarrig haar lot te historiseren. Zij wil de overval niet tot een publieke
kwestie maken.
‘You want to know why I have not laid a particular charge with the police.
I will tell you, as long as you agree not to raise the subject again. The
reason is that, as far as I am concerned, what happened to me is a purely
private matter. In another time, in another place it might be held to be a
public matter. But in this place, at this time, it is not. It is my business,
mine alone.’
‘This place being what?’
‘This place being South Africa.’ (Ibidem)
De gedachtegang van Lucy is maar moeilijk te begrijpen. Haar keuzes stellen ons
voor raadsels. Waarom gaat ze niet weg na de verkrachting? Waarom doet ze geen
aangifte? Coetzee geeft geen commentaar. Disgrace is een personale roman; we
zitten aan de blik van David Lurie vastgeklonken. Uitspraken van personages worden
niet expliciet geïroniseerd, vertellerscommentaar ontbreekt nagenoeg geheel, en
David komt niet tot een bijzonder inzicht in de motieven van zijn dochter.
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De ‘explicietheid’ en ‘morele hypercorrecte standpuntbepaling’ die Vogelaar zo
ergert, is mij dus niet opgevallen. Salman Rushdie ook niet. Rushdie stoort zich in
zijn column op het internet zeer aan de afwezigheid van morele vingerwijzingen:
When a writer's created beings lack understanding, it becomes the writer's
task to pro vide the reader with the insight lacked by the characters. If he
does not, his work will not shine a light upon darkness, but merely become
a part of the darkness it describes. This, alas, is the weakness of Disgrace.
It doesn't, finally, shed enough new light on the news.
(Rushdie 2000)
Rushdie poneert hier met grote overtuiging een poëticale opvatting die het hart van
een auteur van negentiende-eeuws idealistische damesromans sneller doet kloppen.
De vraag is wat een schrijver van boeiend proza ermee aanmoet. Godzijdank wordt
er over Jozef K., Madame Bovary en Osewoudt niet verteld dat ze hun situatie
verkeerd inschatten, dat er nog vele wegen uit de ellende zijn. Een schrijver maakt
literatuur, geen psychiatrisch behandelplan.
Een vergelijking tussen Disgrace en bijvoorbeeld Madame Bovary is uiteraard
niet eerlijk. Madame Bovary, Jozef K en Osewoudt gaan kansloos ten onder in hun
droomwereld (of droomwerkelijkheid), maar komen daarbij niet in conflict met reële
morele eisen en wetten. David en Lucy krijgen daar wel mee te maken.
Het is echter een redeneerfout om te denken dat als er in de roman een morele
dimensie aanwezig is er meteen simplistische didactische eisen aan het verhaal gesteld
moeten worden. Coetzee heeft zijn taak als schrijver in deze kwestie juist zeer goed
begrepen. Hij blijkt in staat om in een verhaal politieke en morele aspecten te
betrekken, zonder daarbij de literatuur te vereenvoudigen tot het niveau van de morele
verhandeling of het politieke debat.

One can only be punished and punished
Disgrace is geen allegorie en ook geen idealistische vertelling, maar wat is het dan?
Een realistische roman over het Zuid-Afrika van na de apartheid wellicht? Yves van
Kempen benadrukt in zijn artikel over Wachten op de barbaren dat ook Disgrace
een product is van verbeeldingskracht, en dus als zodanig gelezen moet worden.
In de kritieken kregen vooral de grote, aanhoudende problemen die het
land nog steeds in haar greep houden veel aandacht: het explosieve
mengsel van bevrijding, ressentiment en zich doorzettend geweld. Alsof
het hier een sociologische studie betrof. Het fenomenale aan het boek is
nu juist dat het woord voor woord literaire verdichting is, dat het spreekt
met een verbeeldende kracht die nergens expliciteert, maar daarentegen
altijd ondermijnt. De lezer die de roman uit heeft, blijft volslagen
gedesoriënteerd achter. Alle gedachten over recht en onrecht worden hem
van de tong gehaald, een conclusie laat zich niet formuleren. Het verhaal
kent geen moraal. (Van Kempen 2000, p. 3)
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Om dit punt van Van Kempen te illustreren wil ik laten zien hoe Coetzee de machine
beschrijft waarin David Lurie dode honden laat verbranden. Het is een gedetailleerde
en realistische beschrijving - maar tegelijkertijd is de machine ‘De Grijnzende Dood’
zelf, die in zes dagen een nieuwe wereld schept.
On his first Monday he left it to them [de arbeiders] to do the incinerating.
Rigor Mortis had stiffened the corpses overnight. The dead legs caught
in the bars of the trolley, and when the trolley came back from its trip to
furnace, the dog would as often as not come riding back too, blackened
and grinning, smelling of singed fur, its plastic covering burnt away. After
a white the workmen began to beat the bags with the backs of their shovel
before loading them, to break the rigid limbs. It was then that he intervened
and took over the job himself. The incinerator is anthracite-fuelled [...].
It operates six days of the week, Monday to Saturday.
On the seventh day it rests.
(Coetzee 1999, p. 145)
Passages krijgen in Disgrace regelmatig op een soortgelijke manier een religieuze
dimensie. Van rechttoe rechtaan realisme is geen sprake.
Rest er dan niets anders dan chaos en ondoorgrondelijkheid? ‘Het verhaal kent
geen moraal’, stelt Van Kempen. Een heldere conclusie, maar helaas zijn er teveel
zaken die daarmee over het hoofd worden gezien.
Zo zijn, zoals gezegd, ‘acceptatie’ en ‘de lessen die we leren’ terugkerende
gespreksonderwerpen

Vooys. Jaargang 19

86
tussen de personages. Als David na de overval op zijn dochter de (zeer gelovige)
vader van de verleide studente bezoekt, hebben de twee vaders het volgende
opmerkelijke gesprek:
The question is not, are we sorry? The question is, what lesson have we
learned? The question is, what are we going to do now that we are sorry?
[...] May I pronounce the word God in your hearing? [...] The question
is, what does God want from you, besides being very sorry?
(Coetzee 1999, p. 172)
Lurie antwoordt daarop het volgende:
‘Normally I would say’, he says, ‘that after a certain age one is too old to
learn lessons. One can only be punished and punished. But perhaps that
is not true, not always. I wait to see. [...] I am sunk into a state of disgrace
from which it will not be easy to lift myself. It is not a punishment I have
refused. I do not murmer against it. On the contrary, I am living it out
from day to day, trying to accept disgrace as my state of being. Is it enough
for God, do you think, that I live in disgrace without term?’
(Ibidem)
Hij weigert consequent om lessen te leren.
Dochter Lucy probeert met haar situatie in het reine te komen door deze volledig
te aanvaarden, zonder enige slagen om de arm:
‘Yes' I agree, it is humiliating. But perhaps that is a good point to start
from again. Perhaps that is what I must learn to accept. To start at ground
level. With nothing. Not wit nothing but. With nothing. No cards, no
weapons no property, no rights, no dignity.’
‘Like a dog.’
‘Yes, like a dog.’
(Ibidem, p. 205)
Lucy accepteert dat ze niet veel meer is dan een hond. Dat het hoogmoedig is
rechtvaardigheid te eisen: je mag allang blij zijn dat je kan overleven. Ze strijd ook
niet tegen onrechtvaardigheid, maar tegen achteloosheid. Mensen behandelen honden
alsof het dingen zijn. Tegen die vorm van onverschilligheid (die uiteraard veel meer
aantast dan alleen het leven van de honden) strijdt ze, het is de morele basis waarop
haar leven is gebouwd.
Het boek vertelt in eerste instantie het verhaal van David Lurie, maar zijn rol wordt
steeds zwakker. Als de krijtlijnen van zijn overtuigingen en opinies door de auteur
nagenoeg zijn uitgeveegd, blijft het voornemen van Lucy over: ‘'I am determined to
be a good mother, David. A good mother and a good person.’ (Ibidem, p. 216)
Saskia Pieterse studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Momenteel is ze werkzaam bij taleninstituut Babel.
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De bladzijden van het Hooglied en revolverpatronen
L'invention de l'autre in Babels Rode ruiterij
‘Het andere’, het ongedachte, het onvoorstelbare, speelt een
belangrijke rol in het werk van de Franse filosoof Jacques Derrida.
Hij zoekt en vindt zijn heil daarbij in experimentele literatuur van
onder anderen Georges Bataille, Maurice Blanchot en Francis Ponge.
Wilbert Surewaard toont in zijn artikel aan dat wilde stilistische
experimenten niet per se nodig zijn om ‘het andere’ te evoceren, en
dat ook een minder experimenteel auteur zoals de Russische schrijver
Isaak Babel erin slaagt ‘het andere’ te benaderen.
Wilbert Surewaard
Jacques Derrida is een hoogst eigenzinnige, ongrijpbare en vaak onbegrepen filosoof.
Hij is vooral bekend om zijn ‘deconstructies’ van filosofische teksten. Deconstructie
is de term die wordt gebruikt voor een bepaalde tegendraadse leesstrategie, waarbij
niet alleen aandacht wordt geschonken aan de hoofdlijnen, -thema's en -motieven
van een tekst, maar juist ook aan datgene wat daarmee in tegenspraak is. Volgens
Derrida bevat elke tekst innerlijke tegenspraken, breuken en aporieën en is dus geen
enkel filosofisch systeem helemaal sluitend. De traditionele filosofie wekt evenwel
de schijn afgeronde, gesloten systemen te bieden, waarin alles klopt als een bus en
waarin alles is onder te brengen; knelpunten worden verbloemd of als irrelevant naar
de marge verwezen. De taal geldt daarbij als een noodzakelijk kwaad dat nodig is
om het denken onder woorden te brengen en vormt het medium waarmee de plooien
worden gladgestreken. In een ‘deconstructivistische’ lezing wordt een tekst minutieus
uiteengerafeld en de ‘verdoezelende werking van de taal’ ontmaskerd en worden de
verborgen tegenspraken blootgelegd. Voor Derrida zijn de knelpunten in metafysische
betogen juist een ‘wezenlijk’ onderdeel van het denken. Ze tonen aan dat er meer is,
iets dat ontsnapt aan het traditionele denken en het daarmee samenhangende
taalgebruik.
Door het ondermijnende karakter van Derrida's deconstructies is hem wel verweten
een soort nihilistische criticaster te zijn, die geen constructieve bijdrage levert aan
de filosofie. Het kritische werk van Derrida is echter geen doel in zichzelf, maar de
noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van ‘alternatieve denkwijzen’. Door
de gebreken aan te tonen van het traditionele denken probeert hij een door de westerse
filosofie ongedacht gebied te ontsluiten, een domein waarin alle houvast, greep en
structuur ontbreekt. Hij duidt dit domein van het ‘ongedachte’ aan met de term l'autre
(‘het andere’) of l'impossible. Van der Sijde formuleert ‘het andere’ als ‘datgene wat
ongedacht blijft, datgene wat géén object kan zijn van een kennend bewustzijn,
datgene wat “er is” maar niet bevat kan worden, datgene wat ontsnapt aan de greep
van onze concepten’ (Van der Sijde 1997, p. 3). Dit ‘andere’ verdient onze aandacht,
omdat het - hoe ongrijpbaar ook - een essentieel deel uitmaakt van ons menszijn.
Een voorbeeld van ‘het andere’ is het onbewuste: voor het bewustzijn is het onbewuste
ontoegankelijk, maar ons ‘ik’ wordt wel door onbewuste driften en wensen geleid.
(Ibidem) Het is daarom noodzakelijk om over ‘het andere’ te spreken, ondanks het
feit dat het per definitie ontsnapt aan de taal. Derrida noemt de benadering van ‘het
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andere’ l'invention de l'autre. Het is de poging datgene te evoceren wat aan de taal
ontsnapt. Deze zoektocht naar ‘het andere’ ziet hij vooral terug in het werk van
experimentele auteurs als Artaud, Mallarmé, Blanchot,
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Bataille, Ponge en Joyce, auteurs die voorbij de grenzen van de taal tasten en die het
‘onzegbare’, ‘het andere’ in hun werk ‘thematiseren’. De taal wordt bij deze auteurs
op allerlei manieren op de kop gezet; de grammaticale structuur van de taal wordt
doorbroken, dubbelzinnigheden worden ten volste benut, verschillen tussen letterlijk
en figuurlijk taalgebruik uitgewist en er worden allerlei fratsen met de typografie
uitgehaald. Hierdoor maakt de vertrouwde taal plaats voor een ‘tekstuele chaos’, een
spel met de taal, zoals in Finnegans Wake. Derrida acht het slopen van de vertrouwde
orde van de taal een noodzakelijke voorwaarde om ‘het andere’ te evoceren.

Derrida's tweesporenbeleid
Derrida's werk is dus ruwweg te zien als een tweesporenbeleid: het bevat enerzijds
een kritische component, bestaande uit het deconstrueren van filosofische teksten,
die ‘het andere’, het marginale, proberen te verdoezelen. En anderzijds is er de
zoektocht naar ‘het andere’, de meer creatieve component die Derrida vooral zoekt
en vindt in experimentele literatuur. Hoewel er in Derrida's opvatting geen strikt
onderscheid bestaat tussen verschillende discoursen - hij probeert dat onderscheid
ook juist te ondermijnen: ‘it is a key part of Derrida's overall project to break down
the divisions between philosophy and other forms of writing such as literature’ (Sim
1995, p. 104) -, maakt hij dus wel een impliciet onderscheid tussen het filosofische
en het literaire discours door de manier waar op hij met de respectievelijke teksten
omspringt: literaire teksten deconstrueert Derrida namelijk niet. (Carroll 1987, p. 91;
Van der Sijde 1997, p. 2)
Literatuur heeft een belangrijke strategische functie in Derrida's ‘overall critical
project’ (Carroll 1987, p. 83). Naar eigen zeggen is het zijn eerste interesse: ‘For I
have to remind you, somewhat bluntly and simply, that my most constant interest,
coming even before my philosophical interest I should say, if this is possible, has
been directed towards literature, towards that writing called literature’ (Montefiore
1983, p. 37). Dit is goed verklaarbaar vanwege het feit dat literatuur het probleem
van de taal op de voorgrond stelt, in tegenstelling tot de traditionele filosofie, die de
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taal als tweederangs behandelt en buitenspel probeert te zetten. Literatuur daarentegen
probeert het talige spel juist maximaal uit te buiten. ‘“Literature” can be privileged
[...] only because it is the purest
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function of the self-dissimulating movement of writing.’ (Riddel 1995, p. 229) Derrida
beschouwt literatuur dan ook als het meest geschikte medium om ‘het andere’ ‘op
te sporen’. Het onzegbare, ‘datgene wat niet betekenisvol gearticuleerd kan worden’
(Van der Sijde 1997, p. 102) wordt in literatuur geëvoceerd door af te zien van een
logisch-discursieve orde, door het te dramatiseren: ‘literatuur begint misschien daar
waar de schrijfstijl structureel non-thetisch is, waar de stijl het andere áls anders wil
tonen.’ (Van der Sijde 1998, p. 127) Zoals gezegd is Derrida's aandacht hoofd zakelijk
gericht op experimentele literatuur die stilistisch op de grenzen van leesbaarheid en
onleesbaarheid balanceert.
Ik zal me hier op de literaire component richten en me op de weg van Derrida's
l'invention de l'autre begeven. Ik wil aantonen dat ook het werk van een minder
experimenteel auteur als de Rus Isaak Babel te beschouwen is als l'invention de
l'autre en zo de canon van Derrida's geliefde, gemarginaliseerde auteurs oprekken
en uitbreiden. l'autre is daarmee dus letterlijk een ander, namelijk een andere auteur
dan de auteurs met wie Derrida zich voornamelijk bezighoudt. Aan de hand van een
analyse van het geweld en de gruwelen in diens verhalenbundel de Rode ruiterij
(1924) zal ik aantonen dat ook in Babels verhalen sprake is van l'invention de l'autre.
Daartoe zal ik analyseren hoe Babel omgaat met de ‘double bind’ van de taal, hoe
hij de middenweg tussen benoemen en nietbenoemen bewandelt. (Van der Sijde
1997, p. 57) Ik zal de procédés uiteenrafelen die Babel inzet om de verschrikkingen
weer te geven. Af en toe zullen daarbij ook voorbeelden worden aangehaald uit
Miniaturen, een postume verzameling verhalen die uit dezelfde tijd stammen als de
Rode ruiterij.

Geestelijke verfijning en primitief geweld
De Rode ruiterij bevat korte verhalen over de Russische revolutie en de burgeroorlog,
opgetekend door Babel (1894-1941), die in 1920 in het Eerste Cavalerieleger onder
generaal Boedjonnyj tegen de Polen streed. De omschrijving van vertaler Charles B.
Timmer in zijn nawoord bij het Verzameld werk van Babel is veelzeggend:
De verhalen uit de cyclus Rode ruiterij zijn de aantekeningen, de
observaties van een joodse intellectueel te midden van zijn antipoden, de
rode kozakken, en geven de spanningen en botsingen weer tussen een
wereld van oude tradities en geestelijke verfijning en de wereld van het
primitieve geweld. De wreedheid is hier geen ‘klinisch geval’, geen
aberratie van een psychopaat, maar de dagelijkse handeling van alledaagse
mensen. Een tegenwicht tegen de verschrikkingen vindt Babel zelden in
menselijke noblesse, wijsheid of deernis - hij vindt die in zijn verhaalkunst
eerder in de natuur, in de wereld ‘die als een weide is in mei, een weiland
vol vrouwen en paarden’, en vooral in de veelvuldige beschrijvingen van
de ochtendschemering of het avondrood die hij in de meeste verhalen als
achtergrond van het gebeuren gebruikt en in talloze variaties oproept.
[...] Zo ziet men dus de myopische schrijver Isaak Babel ‘met een bril op
zijn neus en met de herfst in zijn ziel’ over de slagvelden van Galicië
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dwalen en in zijn geest nauwkeurig de verschrikkingen optekenen die in
de ‘frambozenrode’ zonsondergang plaatsvinden. En het gaat hem daarbij
niet om een naturalistische beschrijving van gruwelen, maar om een
doorgronding van het geweld, om door een ‘sprong à la Di Grasso’, door
een psychologische schok, onder de lagen van onmenselijkheid de kern
van menselijkheid te onthullen. (geciteerd van de achterflap van de Rode
ruiterij)
Uit dit nawoord blijkt al dat het in de Rode ruiterij gaat om datgene wat de menselijke
kaders te buiten gaat, om het onbevattelijke over de grens van het bevattelijke:
spanningen, botsingen, verschrikkingen, gruwelen. De beschreven (beter: geschreven)1
gebeurtenissen betreffen grenservaringen. De verhalen demonstreren ervaringen en
gebeurtenissen van ‘Bataillaanse’ transgressie: overschrijding van de menselijke
maat, die juist de menselijke maat onderstreept.
De verhalen in de Rode ruiterij zijn geen ooggetuigenverslagen met pretenties van
historische objectiviteit, ze zijn juist in een esthetische vorm gegoten. Daarmee wordt
de aandacht gevestigd op ‘the dichot-omy between history and its aesthetic
representation’ (Kunow 1997, p. 257). En de talige vorm is van essentieel belang
voor l'invention de l'autre. (Van der Sijde 1998, p. 127) De keuze voor de vorm van
het korte verhaal is al een indicatie waarom Babels verhalen geschikt zijn om ‘het
andere’ te evoceren.2 In een interview3 dat zeer fraai ‘Over de creatieve weg van de
schrijver’ heet, heeft Babel namelijk zelf gezegd: ‘In een brief van Goethe aan
Eckermann heb ik eens een definitie van de novelle gelezen - het verhaal van be-perkte
omvang, het genre, waar ik me het meest in thuis voel. Zijn definitie van de novelle
luidt heel
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eenvoudig: een verhaal over een uitzonderlijke gebeurtenis.’ (Babel 1970, p. 153)
(mijn cursivering, WS) Deze uitzonderlijkheid stelt Babel tegenover de behandeling
van typische verschijnselen in het realisme van Tolstoj. ‘Het andere’ betreft per
definitie nooit typische, dat wil zeggen: normale zaken, maar juist datgene wat daaraan
ontsnapt. En voor Babel is het korte verhaal hét genre om het uitzonderlijke te
behandelen.
De aandacht van Babel voor het uitzonderlijke, het marginale, is dus al te zien als
een voorkeur voor ‘het andere’; de beschreven gebeurtenissen in de Rode ruiterij
zijn stuk voor stuk gebeurtenissen in de marge van de grote historische gebeurtenissen.
Niet de grote veldslagen, het grote, totaliserende verhaal van de revolutie en haar
consequenties staat centraal. Nee, het gaat om de achterhoedegevechten, het geruzie,
de zinloze moordpartijen. En niet de stereotiepe communistische held speelt daarbij
de hoofdrol; het gaat in de Rode ruiterij over de outcast, de wreed aards, deserteurs,
paria's, verminkten en oorlogsinvaliden.

Versplinterde tanden en gepoetste laarzen
In de Rode ruiterij komt het gruwelijke op verschillende manieren aan het licht. Het
specifieke taalgebruik van Babel vervult hierbij een belangrijke functie. Niet het
expressieve, bloemrijke taalgebruik op zichzelf - dat is niet gruwelijk, maar juist te
zien als een vorm van schoonheid4 - maar de wrange combinatie tussen het kleurrijke
taalgebruik en de gruwelijke inhoud wekt een gevoel van onbehagen. Er is sprake
van een soort ‘clash of discourses’, er knarst iets, er wringt iets. Deze ‘clash of
discourses’ heeft bij Babel verschillende verschijningsvormen. Zo worden
gewelddaden in de Rode ruiterij vaak in poëtische taal ingekleed: ‘Trillend van
ongeduld boren de kogels zich in de aarde.’ (p. 51) Vaak gaat het daarbij om
beeldspraak, zoals in de volgende vergelijkingen: ‘In een tedere vergetelheid liet het
(paard] zijn zinkende hoofd over de grond glijden, terwijl er twee straaltjes bloed als
twee robijnrode staartriemen over zijn met witte spieren belegde borst liepen’ (p.
96); ‘Troenow had die ochtend al een hoofdwond opgelopen; hij had een lap om zijn
hoofd gewonden, waar het bloed doorheen sijpelde als regenwater door een hooiberg.’
(p. 107) Ook maakt Babel bij de beschrijving van geweld vaak gebruik van positief
geladen metaforen: ‘Gehoorzame branden schoten aan de horizon omhoog, uit de
vuurzee vlogen de zware vogels van het bombardement op.’ (p. 124)

Vignet voor de Rode Ruiterij

Ook het tegenovergestelde komt voor: positief geladen dingen of gebeurtenissen
worden in woorden of vergelijkingen van dood en verderf, aftakeling en ontbinding
weergegeven: ‘Als een afgeslagen hoofd rolt een oranje zon langs de hemel’ (p. 7);
‘Sasjka's bloeiende lichaam, dat naar het vlees van een pas geslachte koe rook’ (p.
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100); ‘[O]p de kruispunten schommelen de bomen als naakte, op twee benen rechtop
gezette lijken heen en weer’ (p. 129); De vergelijkingen op zichzelf werken weliswaar
niet als een evocatie van ‘het andere’, maar ze maken deel uit van een strategie van
‘sublieme schoonheid’ in de zin van Derrida, van schokkende schoonheid. (Van der
Sijde 1998, p. 96) De ‘positieve’ component van de schoonheid en de ‘negatieve’
component van het sublieme lopen in de hele bundel in elkaar over. De Rode ruiterij
heet niet alleen rood vanwege de Revolutie, maar ook vanwege het bloed waarvan
de verhalen doortrokken zijn. Zelfs de talloze beschrijvingen van zonsondergang en
avondrood zijn in bloederige bewoordingen gesteld.
Een derde vorm van ‘clash of discourses’ is het direct naast elkaar plaatsen van
positief en negatief geladen elementen of informatie, vaak in één zin: ‘Een van zijn
kleren beroofd lijk ligt verloren onder aan de glooiing. En het licht van de maan glijdt
over de twee dode, wijd uiteengespreide benen.’ (p. 11); ‘Een spoor van bloed trok
langs de wegen voort. En boven dit spoor van ons vloog het lied mee.’ (p. 148); ‘de
bladzijden van het Hooglied en revolverpatronen’ (p. 151). Een fraai voorbeeld vormt
ook de combinatie van heroïek van de Revolutie en gruwelijke werkelijkheid:
‘versplinterde tanden’ en ‘gepoetste laarzen’ (p. 104). Het direct naast elkaar plaatsen
van het positieve en het negatieve zit ook in de voortdurende afwisseling van
gruweldaden en lyrische natuurbeschrijvingen. Tussen de twee polen zit een
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open plek, die te zien is als het onbenoembare, ‘het andere’. Er wordt geen poging
gedaan de gruwelijke werkelijkheid direct te presenteren, zij wordt slechts op wrange
wijze geëvoceerd.
Niet alleen de bizarre combinatie van expressief idioom en gruwelijke inhoud,
ook het andere uiterste komt voor: de laconieke, understatementachtige toon bij de
weergave van gewelddadige taferelen. Gruwelen worden slechts geregistreerd, er is
nauwelijks emotionele betrokkenheid. Ook dit heeft iets ‘clash of discourse’-achtigs,
dat de gruwelijkheid van de werkelijkheid onbenoemd laat: ‘Hij zat met zijn rug
tegen een boom. Zijn laarzen lagen ver uit elkaar. Zonder zijn blik van me af te
wenden tilde hij voorzichtig zijn hemd op. Zijn buik was opengereten, zijn darmen
kropen langs zijn knieën en je kon zijn hart zien kloppen.’ (p. 53) Opvallend is de
achteloosheid; het geweld schijnt bij het alledaagse leven te horen. Zelfs in een
officieel schrijven komt geweld aan de orde:
‘...voor de uitvoering waarvan,’ begon de divisiekommandant te schrijven
[...], ‘ik voornoemde Tsjesnokow verantwoordelijk maak, tot en met de
hoogste strafmaat, en ik zal hem zo nodig ter plaatse neerknallen, waaraan
u niet hoeft te twijfelen, kameraad Tsjesnokow, daar u immers niet de
eerste maand samen met mij aan het front bent...’ De kommandant van
de zesde divisie zette met een krul zijn handtekening onder het bevel. (p.
38)
Een variant op de laconieke toon is het gebruik van eufemismen. In de Rode ruiterij
staan allerlei luchtige uitdrukkingen voor het doden van mensen, zoals ‘Het waren
geen pennelikkers die in die dagen over het land van de Koeban stoven en op één
pas afstand de zielen van generaals uit hun stoffelijk omhulsel bevrijdden’. (p. 66)
En: ‘[hij] gaf als van ouds, op onze manier, op onze soldatenmanier, op de manier
van Nizjni, een nummertje weg om de Pool te bewijzen dat ik kon buikspreken.’ (p.
79); ‘“Jullie hebben toen dus maar korte metten met de ouwe gemaakt?” ‘“We hebben
ons bezondigd...”’ De drie puntjes aan het einde zijn veelzeggend; de lezer mag zich
zelf een voorstelling maken van de gewelddaad. Deze eufemismen zijn metaforen
die de ware zaak onbenoemd laten, en aan de verbeelding van de lezer overlaten.
Nog een stap verder dan de eufemismen (die namelijk wel noemen, maar met
andere termen) gaat het gebruik van ellipsen op het niveau van de handeling. Er
wordt dan alleen op de gruweldaad gezinspeeld:
En Timofej Rodionytsj begon liederlijk en godslasterlijk te vloeken en
Senjka in zijn gezicht te slaan en toen stuurde Semjon Timofejitsj mij van
de binnenplaats weg, zodat ik U niet beschrijven kan, lieve mama Jewdokija
Fjodorowna, hoe ze vader hebben afgemaakt, want ze hadden me van de
binnenplaats weggestuurd. (p. 16)
Het afslachten zelf wordt aan de verbeelding van de lezer overgelaten. Elke vorm
van reflectie op het gebeurde zou de impact ervan uithollen. Zo'n afslachting achter
gesloten deuren - dus buiten het zicht van de verteller om - komt ook voor in ‘Avond’:
‘Alle deuren sloegen met een klap dicht. De politiepost was van de wereld
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afgegrendeld. Er viel een stilte... Uit de verte klonk achter een deur het geluid van
een onderdrukt gekrakeel.’ (Babel 1970, p. 56)5

Moorden - de mitrailleurwagen - paarden...
Nergens in de Rode ruiterij blijkt morele afkeuring of goedkeuring van het geweld.
De oorlogsrealiteit betekent de overschrijding van de normen van menselijkheid. De
‘normale’ moraal heeft geen enkele geldingskracht, behalve in het feit dat ze met
voeten wordt getreden. Er is geen ruimte voor reflectie of gepsychologiseer. We
hebben hier duidelijk te maken met transgressie, met ‘excessiviteit, animaliteit,
walging, wansmaak: literatuur moet ook de overtreding zijn van het morele gebod’
(Van der Sijde 1998, p. 99). Moord en verkrachting zijn niets bijzonders: ‘Een mens
met hooggestemde principes heeft geen leven bij ons hier, maar verkracht je een
dame, de allereerbaarste dame, dan zullen de jongens je op handen dragen...’ (p. 39).
Deze zin had zo uit de mond kunnen komen van een libertijn uit het werk van Sade.
In het leger heerst een rauwe, primitieve cultuur: ‘de driehoek, waar onze manier
van leven op is gegrondvest: moorden - de mitrailleurwagen - paarden...’ (p. 48)
Geweld hoort tot de orde van de dag; mensen worden ‘en passant gefusilleerd’ (p.
10). In ‘Eskadronskommandant Troenow’ vormt de gewelddadige dood van een
Poolse krijgsgevangene niet meer dan een aanleiding, een narratieve schakel, voor
de ruzie waar het verhaal om draait:
‘Wie de kleren passen, die is er geweest, ik zal eens een proef nemen... ’
En de eskadronskommandant pikte uit de hoop kleren een uniformpet met
stiksel op en zette die de oude op het hoofd. ‘Past!’ mompelde Troenow,
een
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stap dichterbij tredend, ‘die past!’ siste hij en hij doorpriemde de hals van
de gevangene met zijn sabel. De oude man viel om, spartelde nog wat met
zijn benen en uit zijn keel stroomde een schuimende, koraalrode beek. Op
dat ogenblik stapte Andrjoesjka Wosmiletow [...] (p. 107-108)
Daarna gaat het verhaal vrolijk verder. Dat er op brute wijze een mensenleven wordt
beëindigd, daar wordt achteloos overheen gestapt. Nergens een teken van afschuw,
slechts een onderkoelde registratie van de gebeurtenissen. Ook in het volgende
voorbeeld, toch een stuitend tafereel, is er geen teken van weerzin of walging:
Toen ik klaar was, knoopte ik mijn broek dicht en voelde wat spatten op
mijn hand. Ik knipte mijn zaklantaarn aan, draaide me om en zag op de
grond het lijk van een Pool liggen, overgoten met mijn urine die hem uit
de mond liep, die tussen zijn tanden was gespetterd en in zijn holle
oogkassen stond. (p.83)
Dit stemt overeen met het idee dat ‘[d]e smakeloosheid een soort universele reductie
tot animaliteit, lichamelijkheid, de onderbuik en de genitaliën [bewerkstelligt]’ (Van
der Sijde 1998, pp. 99-100). Het Ekelhafte, het wrede, komt ruimschoots aan bod in
de Rode ruiterij. Zie het excessieve geweld in het slot van ‘De lotgevallen van Matwej
Rodionytsj Pawlitsjenko’:
Maar ik was niet van zins een kogel aan hem te spenderen, ik was hem in
geen enkel opzicht een schot verschuldigd, nee, ik sleurde hem mee naar
boven, naar de ontvangkamer. En in die kamer zat Nadezja Wasiljewna,
stapel krankzinnig, ze liep met een blanke sabel in de hand door het vertrek
op en neer en bekeek zichzelf in de spiegel. En toen ik Nikitinski de kamer
had in gesleurd, toen snelde Nadezja Wasiljewna op een leunstoel toe,
waarin ze ging zitten, haar hoofd getooid met een fluwelen kroon, versierd
met veren, ze nam kordaat in de stoel plaats en bracht me met de sabel
een eresaluut. En toen ben ik die heer van me, Nikitinski, gaan trappen.
Een uurlang, of nog langer misschien, heb ik hem staan trappen en
schoppen en in die tijd heb ik het leven tot op de bodem gepeild. Kijk, laat
ik het zo uitdrukken: met een kogel, daarmee kun je je alleen maar van
een mens bevrijden, een schot - dat is voor hem een genadebetoon, en een
verfoeilijk goedkope oplossing voor mijzelf, met een kogel raak je de ziel
niet, en niet de plek waar die zetelt, en niet de manier waarop ze zich
voordoet. Maar ik spaar mezelf niet altijd, het komt wel voor dat ik mijn
vijand een uur, of langer dan een uur, met mijn voeten in elkaar trap,
omdat ik het leven zo graag doorgronden wil en hoe het er bij ons eigenlijk
uitziet... (p. 68)
Dit is een geval van transgressie, van overschrijding van de grens om ‘het andere’
te benaderen. ‘[E]n in die tijd heb ik het leven tot op de bodem gepeild’: in de
grenservaring, de uiterste overschrijding van de menselijke norm, wordt datgene
ervaren dat ver buiten de normale kaders valt.
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Voor een zure bom en de wereldrevolutie...
Babel presenteert nergens de Rode Leger-waarheid. Hij lijkt daartoe ook geen poging
te doen. De verhalen vallen absoluut niet binnen het socialistisch realisme, de officiële
kunstideologie van de Sovjet-Unie, die eigenlijk pas vanaf de jaren dertig (dus nadat
de Rode ruiterij gepubliceerd was) haar almacht op de kunsten uitoefende. Deze
ideologie werd omschreven als ‘een methode van “waarachtige, historisch-concrete
uitbeelding van de werkelijkheid in haar revolutionaire ontwikkeling”, samengaand
met opvoeding der werkers in de geest van het socialisme.’ Van heroïsch idealiserende
beschrijving van de socialistische werkelijkheid is in Babels verhalen geen sprake.
De oorlogsrealiteit is onvoorstelbaar, juist ook in zijn afschuwelijke banaliteit. Babel
roept juist die zaken op die aan een totaliserend concept ontsnappen, die het
ondermijnen.
De mogelijke conceptuele eenheid wordt in de Rode ruiterij op verschillende
manieren versplinterd. Onder andere door het ‘polyfone’ karakter van de
verhalenbundel: er komen verschillende personages aan het woord (joodse vrouwen,
priesters, rabbi's, kozakken, Poolse soldaten, verschillende ik-vertellers). De verhalen
zijn bovendien vaak uit de tweede hand: binnen een verhaal wordt een verhaal verteld,
of er worden brieven gedicteerd of voorgelezen. Er worden dus meerdere
perspectieven op de werkelijkheid ontwikkeld, waaruit blijkt dat dé werkelijkheid
(van de Revolutie bijvoorbeeld) niet bestaat - er is geen enkel overkoepelend en
autoritair perspectief.
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De verhalen hebben een versnipperd karakter; het zijn geen afgeronde verhalen
in narratieve zin, dat wil zeggen met een duidelijk begin, midden en einde. Het zijn
veeleer ruwe (en tegelijkertijd gepolijste) schetsen die een gevoel van onbehagen
opwekken, onafgeronde verhalen over toevallige voorvallen. Bovendien springt
Babel heel economisch om met de informatie: Timmer spreekt van ‘een rigoureus
“indikkingsproces”, een streven naar concentratie en condensering’ (Babel 1970, p.
8). Deze schaarse informatieverstrekking werkt hoogst suggestief en heeft grote
openheid tot gevolg. De woorden die Babel gebruikt, zijn te zien als ‘het overschot
vaneen onophoudelijke primordiale verwoesting’ (Defoort 1996, p. 82).
De ‘grote geschiedenis’ komt in de Rode ruiterij niet expliciet aan de orde; het
draait om de kleine ‘geschiedenissen’, de primitieve menselijke beslommeringen:
honger, dorst, wraak, rancune, erekwesties, geruzie om paarden en kleren. De retoriek
van de Revolutie lijkt niet meer dan een vrijbrief voor amoreel gedrag, een excuus
voor bandeloosheid. De ‘algemene zaak’ blijkt niet meer dan een holle leuze, want
in praktijk gaat het om banaal eigenbelang: ‘Met zijn rechterhand trok Koedrja zijn
dolk en stak de oude man omzichtig dood, om zichzelf niet met bloed te bespatten.’
(p. 81) Het ‘grote verhaal’, de totaliserende zingeving, blijkt ook niemand echt te
interesseren: ‘Ik luisterde, keek om mij heen en vond de sporen van verwoesting niet
zo erg.’ (p. 102) En: ‘“We hebben de veldtocht verloren,” mompelt Wolkow en hij
snurkt. “Ja,” zeg ik.’ (p. 64) En met die apathische woorden eindigt het verhaal. De
personages lijken niet rouwig om de nederlaag. De veldslagen zelf worden slechts
op ‘journalistieke’ toon gerapporteerd of worden zelfs helemaal overgeslagen. Er
lijkt in praktijk geen groot en nobel doel. Er is een schril contrast tussen de grote
woorden en de banale praktijk: ‘“Erop af, Spirka,” zeg ik, “ik wil ze toch nog wat
vuil op hun kazuifeltjes smeren... Kom, laten we sneuvelen voor een zure bom en
de wereldrevolutie...”’ (p. 77)

Hyperbolie van de wreedheid
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Babel bedient zich in de Rode ruiterij van bepaalde procédés die mijns inziens werken
als een evocatie van ‘het andere’: de bizarre combinatie van poëtisch taalgebruik en
gruwelijke inhoud, de laconieke toon in combinatie met de gewelddaden, de
eufemismen, de ellipsen, de gecondenseerde informatieverstrekking, de ‘clash of
discourses’ (tussen subjectief
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poëtisch en objectief klinisch idioom, tussen Revolutionaire retoriek met haar grote
woorden en de banale werkelijkheid) en de aandacht voor het Ekelhafte, het
weerzinwekkende, het wrede (Timmer spreekt van ‘hyperbolie van de wreedheid’
(Babel 1970, p. 13)). Al deze procédés creëren in meer of mindere mate een ruimte,
een soort ‘espacement’, een onbenoembare lege plek in de weergave van de
gebeurtenissen, ‘een blinde vlek binnen de articulatie’ (Van der Sijde 1997, p. 57).
Ze vormen ‘een energetische afwezigheid’ (Derrida 1995, p. 125), die als een allusie
op ‘het andere’ te beschouwen is.6
Babel zet de taal maximaal in om ‘het andere’ te evoceren; Babels metaforen zijn
vaak grillig te noemen, ze zijn alleen niet gebaseerd op pure woordassociaties, zoals
bijvoorbeeld Batailles spel met ‘oeuf’ en ‘oeil’ in Histoire de l'OEil, en er wordt ook
geen spel gespeeld met het wit van de bladspiegel, zoals bij Mallarmé. Dit lijkt mij
ook geen noodzakelijke voorwaarde voor l'invention de l'autre. Deze ‘eis’ van Derrida
vind ik blijk geven van blikveldvernauwing. De in mijn ogen overdreven aandacht
voor versplinterde syntaxis, voor associaties op woordniveau, is niet meer dan een
retorische truc. In de Rode ruiterij is ook volop versnippering, de verhalen zijn
versplintering van de logisch-causale verhaalstructuur met een begin-midden-einde
à la Aristoteles. Verder zijn de verschillende ‘stemmen’ die aan het woord komen,
de ‘polyfonie’, te zien als een versplintering van het perspectief; er is namelijk niet
één overkoepelend, eenduidig perspectief op de gebeurtenissen. Je zou kunnen zeggen
dat de verhalen ‘disseminerend’ werken, ‘an irreducible and creative multiplicity’
(Derrida, Positions, p. 62, geciteerd in Frank 1997, p. 88) bewerkstelligen. De enige
syntaxis (de verhaalstructuur is als narratieve syntaxis op te vatten) die Babel min
of meer intact laat, is de grammaticale.
De leesbaarheid van Babels teksten is dus niet in het geding. De vraagtekens zitten
niet op het niveau van de taal, maar op het niveau van de overkoepelende zingeving.
De Rode ruiterij bevat geen metaforenketens gebaseerd op gelijkenis op woordniveau,
zoals bij Bataille, waardoor ‘een metaforisch spel [dat] geen grondbetekenis [heeft]’
ontstaat, zoals Paul Claes schrijft in het nawoord van Het oog. (Bataille 1995, p. 72)
Batailles verhaal is echter ook niet zo onleesbaar. Evenals Babel schrijft hij in
goedlopende volzinnen. De nadruk op syntactische versnippering (iets waar ook
Jean-François Lyotard zich in mijn ogen aan bezondigt, als hij stelt dat het
onvoorstelbare, het postmoderne sublieme, dat ik hier voor het gemak maar even
over één kam scheer met ‘het andere’, ‘perceptible (...) in the signifier’ moet zijn
door ‘the whole range of available narrative and even stylistic operators’ in de war
te schoppen (Lyotard 1984, p. 340)) getuigt van een kortzichtige visie. Ik zou willen
beweren dat niet de ‘whole range of available narrative and stylistic operators’
overhoop gehaald hoeft te worden (wat is dé ‘whole range’ eigenlijk?), maar slechts
een aantal ‘operators’, en dan op een bepaalde wijze, zodat ‘het andere’ geëvoceerd
wordt. Alle narratieve en stilistische middelen aan puin slaan - mocht dat überhaupt
mogelijk zijn - zou leiden tot volstrekte onleesbaarheid.
De preoccupatie met de talige vorm betekent een beperkte zoektocht naar ‘het
andere’: allerlei teksten worden op voorhand op stilistische gronden uitgesloten van
het vermogen tot l'invention de l'autre. Ik ben het met Derrida eens dat bepaalde
teksten, ‘literaire’ teksten, en dan ook nog eens bepaalde literaire teksten, zich beter
lenen voor evocatie van ‘het andere’ dan andere, maar de eenzijdige nadruk op teksten
waarin de taal tot de uiterste grenzen opgerekt wordt, dus waarin de vorm het hoogste
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of het laatste woord heeft, is mijns inziens een doodlopende weg. Finnegans Wake
is het toppunt van deze aanpak en met Finnegans Wake zou al het onzegbare gezegd
zijn. Voortgaan op dat traject van de vorm betekent inlijving van ‘het andere’ binnen
het domein van het vertrouwde. Variaties op ‘het andere’ worden daarmee
paradoxalerwijze variaties op hetzelfde. Als de vorm van l'invention de l'autre
onveranderd blijft, kom je ‘het andere’ juist niet op het spoor. Vernieuwing veroudert,
experiment verwordt tot conventie: ‘ook de “invention de l'autre” ontkomt [...] niet
aan de greep van de traditie.’ (Van der Sijde 1997, p. 79) De ‘Finnegans
Wake-formule’ zou zo tot een invention du même verworden.
Door constant te hameren op doorbreking van de grammaticale orde (‘een
schijnordening [die] geen recht [doet] aan de grondeloze openheid van het zijn’
(ibidem, p. 83)) word je bovendien zelf slachtoffer van die orde; de ‘stilistische
preoccupatie’ is zozeer gericht tegen die orde, dat je in het hardnekkig en doelbewust
willen doorbreken ervan er juist aan ten prooi valt. Ondanks (of wellicht: door) deze
kritische kanttekening hoop ik aangetoond te hebben dat Derrida's ‘concept’ van ‘het
andere’ een bruikbaar instrument is om literaire teksten mee te lijf te gaan. Ook die
teksten die Derrida zelf op voorhand zou uitsluiten van l'invention de l'autre.
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Eindnoten:
1 ‘beschreven’ legt (evenals ‘weergeven’) het primaat te veel bij de gebeurtenissen, bij de
buitentalige werkelijkheid. Daarmee zou men voorbijgaan aan het fictio-nele karakter van de
Rode ruiterij. De gebeurtenissen krijgen juist pas zin in hun geschreven gedaante. In het vervolg
van het artikel zal ik deze nuance omwille van de leesbaarheid echter niet volhouden.
2 Dat ook Kafka voorkomt in ‘Derrida's canon’ lijkt me wat dat betreft geen toeval; hij is een
meester van het korte verhaal.
3 Babel gaf dit interview onder extreem moeilijke omstandigheden, namelijk in 1937, toen de
Stalin-terreur op zijn hoogst was en iedere ‘afwijkende’ uitspraak een doodvonnis kon betekenen.
De vragenstellers probeerden Babel tekens op glad ijs te brengen, maar hij wist de gevaren knap

Vooys. Jaargang 19

te omzeilen door het geven van dubbelzinnige (!) antwoorden. Babel is in mei 1939 tjdens de
laatste terreurgolven van Stalin uiteindelijk toch gearresteerd; de omstandigheden waaronder
hij in 1941 stierf zijn nooit helemaal opgehelderd.
4 Ik bedoel hier schoonheid als technische term, als tegenhanger van het sublieme.
5 Een variant op de ellips in de handeling vormt het verhaal ‘De begraafplaats van Kozin’. De
begraaf- plaats een joods provinciestadje is het verstilde beeld van voorbije gruwelen, een
dramatische allusie op de generaties die zijn uitgemoord. Elke uitleg of toe- lichting zou ‘het
andere’ van die ervaring tenietdoen, juist door het (tentatief) te benoemen.
6 Een aantal van de door Babel gebruikte procédés wordt ook door Rüdiger Kunow in ‘“Emotion
Recollected in Tranquility”? Representing the Holocaust in Fiction’ behandeld. De Holocaust
geldt als hét voorbeeld van ‘het andere’, als zinnebeeld van ‘het andere’ welhaast. Kunow noemt
de procédés ‘strategies of displacement’: ‘the self-conscious limitation of referentiality’, ‘the
fragmentation of human agency’, ‘the dislocation of subjectivlty’, ‘the disfiguration of horror
through the comic and the grotesque’. De esthetische vorm van de Rode ruiterij prevaleert
boven elke (mogelijke) historische waarheid, zoals bijvoor-beeld de lofzang van de Rode
waarheid, en boven elke directe weergave van de onvoorstelbare werkelijkheid.
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column
Lof van de voetnoot
W.P. Gerritsen
Waarom zoveel mensen een hartgrondige hekel hebben aan voetnoten, heb ik nooit
begrepen. Er zijn er zelfs die zich niet ontzien de lectuur van een tekst met voetnoten
te vergelijken met een situatie waarbij men tijdens het liefdesspel telkens wordt
onderbroken en naar beneden moet omdat er gebeld wordt.1 Maar het feit is
onmiskenbaar: een boek met voetnoten geldt maar al te gauw als ‘onleesbaar’. De
felste tegenstanders van voetnoten vindt men onder uitgevers. Die zijn ervan overtuigd
dat een boek, hoe briljant ook, door de toevoeging van voetnoten totaal onverkoopbaar
wordt. Gewoonlijk beginnen zij met een poging de auteur ertoe te bewegen al zijn
zorgvuldig op de hoofdtekst afgestemde voetnoten radicaal weg te laten; lukt hun
dit niet, dan proberen zij hem onder het mom van toegeeflijkheid ertoe te verleiden
zijn noten naar een aanhangsel in kleine druk achterin het boek te verbannen waarmee de lezer wordt veroordeeld tot een hoogst irriterend heen-en-weer-bladeren
dat een permanente aanslag op de concentratie vormt.
In dit stuk wil ik het opnemen voor deze veelgesmade tekstsoort. Naar mijn mening
behoort de voetnoot tot de nuttigste en subtielste onderdelen van het wetenschappelijke
instrumentarium. Ik beroep mij bij dit pleidooi op twee autoriteiten: Peter Rieß en
Anthony Grafton.
In zijn Vorstudien zu einer Theorie der Fußnote2 levert de Duitse rechtsgeleerde
Peter Rieß een geestige satire op de rituele gewichtigheid die in bepaalde typen van
Duits wetenschappelijk proza hoogtij viert. Zo onderscheidt hij een ‘empirische’
naast een ‘dogmatische’ en een ‘historische’ voetnotenleer, in de stellige verwachting
dat eerlang ook een ‘filosofie van de voetnoot’ de noodzakelijke wijsgerige
grondvesten zal aanbrengen. De geoefende lezer van wetenschappelijke publicaties
herkent zonder moeite de door Rieß gedefinieerde soorten en subsoorten van
voetnoten. Zo kan men een gevreesde criticus door middel van een zogenaamde
‘wierookvoetnoot’ voor zich in trachten te nemen. De ‘kartel-voetnoot’ berust op
het principe ‘citeer jij mij, dan citeer ik jou’. Met behulp van een
‘voorzichtigheidsvoetnoot’ kan men een rookgordijn om een bij nader inzien al te
stellige uitspraak in de hoofdtekst leggen.3 Rieß conclusie laat geen twijfel aan het
bestaansrecht van de voetnoot: ‘Die Fußnote hat ihren Sinn in sich selbst.’
Een totaal ander boek, al gaat het voor een deel eveneens over de voetnoten van
Duitse geleerden, is The Footnote, A Curious History4 van de Amerikaanse historicus
Anthony Grafton, hoogleraar aan Princeton University. Grafton, groot kenner van
het humanisme en de geschiedenis van de klassieke filologie, paart een
duizelingwekkende geleerdheid aan een even trefzekere als lichtvoetige stijl. Op
zoek naar de oorsprong van de voetnoot voert hij zijn lezers langs de galerijen en
door de zalen van een immense bibliotheek naar het model van Borges' ‘Bibliotheek
van Babel’, waarin al het weten dat de mens sinds de Oudheid heeft verzameld in
perkamenten en lederen banden staat opgetast. Beginnend bij de voetnootpraktijken
van de grote Duitse historicus Leopold von Ranke (1795-1886) komt hij via een
reeks achttiendeen zeventiende-eeuwse geleerden ten slotte uit bij Pierre Bayle's zeer
invloedrijke Dictionnaire historique et critique, waarvan de eerste druk in 1697 in
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Rotterdam het licht heeft gezien. ‘The vast pages of that unlikely best-seller [aldus
Grafton in een van zijn karakteristieke typeringen] offer the reader only a thin and
fragile crust on which to cross the deep, dark swamp of commentary.’5 De tekst van
Bayle's Dictionnaire bestaat namelijk voor een aanzienlijk deel uit voetnoten, en
zelfs uit voetnoten bij voetnoten. In deze noten vindt Grafton de oorsprong en het
model van wat hij aanduidt als de moderne voetnoot, in zijn dubbele functie van
instrument ter documentatie van, en ter discussie over, een relaas of vertoog.
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Waartoe dienen voetnoten? Hun eerste functie is de lezer ervan te overtuigen dat de
schrijver zijn werk naar behoren heeft verricht, dat wil zeggen: dat hij zich terdege
op de hoogte heeft gesteld van de stand van zaken betreffende het onderwerp en op
basis daarvan een eigen visie heeft ontwikkeld. Voor wie min of meer thuis is op het
onderhavige terrein (veel wetenschappelijke boeken worden nu eenmaal primair voor
ingewijden geschreven) vervullen voetnoten een tweede functie: de lezer kan met
één oogopslag vaststellen op welke bronnen de schrijver zijn beweringen grondvest.
Voetnoten zijn ook de geëigende plaats waar een schrijver in discussie treedt met
zijn vakgenoten. Een scala van modaliteiten, van hoffelijk tot kwetsend - van vlijm
tot bijl, van speld tot sabel - staat hem hierbij ter beschikking. Soms laat hij het bij
het vermelden van auteur, titel en impressum van een geraadpleegde publicatie. Maar
pas op: als hij aan de titelbeschrijving van het aangehaalde werk een afkorting als
‘Vgl.’ of ‘Cf.’ vooraf laat gaan, begrijpt de goede verstaander dat de geciteerde
vakgenoot een andere mening is toegedaan en dat de schrijver diens opvatting afwijst.
Engelse auteurs zijn gespecialiseerd in dodelijke toevoegingen als ‘oddly
overestimated’; hun Duitse collega's houden het gewoonlijk kortaf op ‘ganz abwegig’
(‘totaal verkeerd’); Fransen kunnen hetzelfde uitdrukken met één veelzeggend woord:
‘discutable’.6 Onder de pen van begaafde stilisten kan het gebruik van voetnoten een
artistieke dimensie vertonen, waarbij de vergelijking met het contrapunt in de muziek
zich opdringt. Er worden twee verhalen verteld. De hoofdtekst geeft een doorlopend
relaas, dat het distillaat is van een langdurig proces van wikken en wegen van het
beschikbare bewijsmateriaal en de bestaande opvattingen hieromtrent. De noten aan
de voet van de bladzijden vertellen een tweede verhaal, dat gelijk oploopt met de
hoofdtekst, maar daarvan in karakter geheel verschilt. In deze noten documenteert
de schrijver het verloop van zijn onderzoek en de totstandkoming van zijn opvattingen.
En als het goed is wijst hij daarbij ook op de zwakke punten in zijn redeneringen en
gaat hij niet voorbij aan zijn onzekerheden en twijfels.
In de geesteswetenschappen, vooral als het gaat om historische probleemstellingen,
moeten de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek vaak als reconstructies worden
beschouwd, als interpretaties die altijd een subjectief element hebben. Moderne
wetenschapsopvattingen beklemtonen het contingente karakter van het historische
relaas. De voetnoot is het middel bij uitstek om dit contingente aspect bij voortduring
in het licht te stellen. Om nog eenmaal Grafton te parafraseren: slechts het gebruik
van voetnoten stelt historici [of wetenschappelijke publicisten in het algemeen] in
staat van hun teksten geen monologen, maar gesprekken te maken, discussies waaraan
zowel moderne geleerden deelnemen als hun voorgangers en hun onderwerpen.7
Prof. dr. W.P. Gerritsen doceerde van 1966 tot 2000 middeleeuwse
letterkunde aan de Universiteit Utrecht; met ingang van 2001 bekleedt hij
de Scaliger-leerstoel aan de Leidse universiteit, met als opdracht de theorie
en de geschiedenis van de filologie.

Eindnoten:
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1 Dit overtuigt mij geenszins - in de bedoelde situatie kan men de bel toch afzetten?
2 Peter Rieß, Vorstudien zu einer Theorie der Fußnote (Berlijn/New York 1983; 23 pp.). Het
boekje heeft gediend als relatiegeschenk van de Berlijnse uitgeverij De Gruyter aan haar auteurs
en andere relaties. Blijkens de NCC is in geen van de Nederlandse wetenschappelijke
bibliotheken een exemplaar aanwezig. Ik bezit een fotokopie die mij in januari 1984 is
geschonken door mijn betreurde Engelse vriend Leonard Forster.
3 Zeldzaam, maar hoogst doeltreffend, is de zogenaamde ‘Tarnfußnote’, waarin een auteur een
fictieve publicatie opvoert om die vervolgens de grond in te boren.
4 Anthony Grafton, The Footnote, A Curious History (Cambridge, Mass. / London 1997). Volgens
de gegevens op de keerzijde van het titelblad was al eerder een Duitse vertaling verschenen
onder de titel Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote (Berlijn 1995). De Franse versie
biedt een interessante variant op de Duitse titel: Les Origines tragiques de l'érudition: Une
histoire de la note en bas de page.
5 Grafton 1997, p. 191.
6 Zie (niet ‘Vgl.’) Grafton 1997, p. 8.
7 Grafton 1997, p. 234.
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Artaud en Beckett: zoekers naar ‘het andere’
Kort geleden verscheen Het waarnemend lichaam van Wilma Siccama:
een interessant boek over twee interessante experimentele literatoren,
Antonin Artaud en Samuel Beckett. Zij weet op fraaie wijze
aannemelijk te maken dat beide auteurs gefascineerd werden door
lichamelijkheid en zintuiglijkheid. Daarbij beschouwt zij deze auteurs
vooral als ‘deconstructionisten’, als kritische afbrekers van
conventionele zekerheden. Nico van der Sijde ziet ze vooral als
experimentele zoekers en betoogt dat hun werk één lange queeste naar
‘het andere’, het onbekende, het absoluut nieuwe is. Dit stuk is geen
recensie en geen polemiek, Van der Sijde gebruikt het boek van
Siccama puur als een springplank voor persoonlijke impressies over
Artaud, Beckett en hun zoektocht naar ‘het andere’.
Nico van der Sijde
Antonin Artaud was een ultrasurrealist die droomde van toneel waarin alle traditionele
vormen zouden zijn verpulverd. Deze vernietiging moest ruimte bieden aan een
geheel nieuwe werkelijkheid. Of beter aan de oorspronkelijke werkelijkheid: de
werkelijkheid die nog niet door de conventies is bezoedeld. Ons ware ‘ik’ is gestolen,
krijste Artaud: wij weten niet meer wat ‘leven’ is. Artauds ‘theater van de wreedheid’
moest het contact herstellen met het leven zelf in al zijn ongeremde intensiteit.
Volgens Artaud is de werkelijkheid één chaotische stroom van ongeremde
oerkrachten. Ook wijzelf zijn in essentie puur irrationeel. Niet het geordende
bewustzijn is ons ware ‘ik’, maar het ongeordende spel van onbewuste driften. Waar
Freud zegt dat het bewuste vat dient te krijgen op het ‘Es’ (de ongetemde diepzee
van het onbewuste), daar roept Artaud op tot totale overgave aan het ‘Es’. Van waarde
is het onbenoembare, het on-herhaalbare, het louter individuele. Een ‘ervaring’ is
bij Artaud ongeremd intens en strikt eenmalig: een eenmalige heftige botsing van
driften, verlangens en impulsen die volstrekt niet in woorden valt te vangen. Het ‘ik’
is niets meer dan de optelsom van dergelijke eenmalige ervaringen. ‘Denken’ in
traditionele zin betekent schematiseren, categoriseren, vastleggen in definities. Maar
precies dat ziet Artaud als een verkrachting van het leven. ‘Denken’ is voor hem
totaal branden van vragen. Antwoorden leggen ons te veel vast. ‘Ervaren’ is voor
hem de complete overgave aan de grillige beweeglijkheid van het onbewuste fantasma.
Artaud haatte elke logica, want logica verstolt de chaotische stroom van oerkrachten.
Hij haatte ook de rationaliteit. Onze rationele blik miskent de vormloze oerkrachten
omdat hij de wereld een orde oplegt. Het rationele denken berooft de wereld van zijn
intensiteit, zijn complexiteit, zijn rijkdom. Rationaliteit berooft de ervaringen van al
hun kleur.
Volgens Artaud is alles ons ontvreemd: ons denken, voelen, proeven, tasten, zien
en ruiken is allemaal inauthentiek. Zelfs de oorspronkelijke lichamelijkheid is ons
ontstolen. Onze oorsprong zoekt Artaud in het ‘lichaam zonder organen’, dus een
lichaam zonder mond, tong, oog, oor, tanden, slokdarm, maag, buik, enzovoort.
Artaud haat de organen en zintuigen. Ten eerste omdat zij invloeden van buitenaf
toelaten: door het oor dringen woorden van anderen binnen die mij afleiden van mijn
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eigen ik, door mijn oog dringen beelden binnen die mij op oneigenlijke wijze
beïnvloeden. Bovendien zijn de zintuigen zelf te rationeel. Het oog ziet geen
ongeremde oerkrachten, maar geordende beelden. Kant zei al dat iets in de geest
gewaarwordingen ordent tot een eenheid. Zintuiglijke gewaarwordingen van
bijvoorbeeld een roos (die al geen exact duplicaat van die roos zijn) worden ‘ergens’
in de geest geordend; pas dat maakt het mogelijk dat wij het geordende beeld ervaren
van een roos. Zonder die ordenende werking zouden wij geen roos waarnemen maar
een chaos van vormen, geuren en kleuren. Artaud geeft de voorkeur aan die chaos.
En dan vooral de chaos van de binnenwereld. Daarom verlangt hij naar lichamelijke
ervaringen die
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door geen enkele ordening worden vervreemd. Vaak spreekt hij over het lichaam als
‘zuiver vlees’: vlees zonder geest, zonder mediërende zintuigen. Hij verlangt naar
lichamelijke ervaringen van pure intensiteit, van grenzeloze extase die ongeremd
stroomt.

Passakenouti loki esti
Artauds ‘theater van de wreedheid’ moest de mensheid van alle onderdrukkende
rationaliteit bevrijden. Die ‘wreedheid’ duidt op het gewelddadige karakter van de
oerkrachten. Vanuit de gangbare moraal bezien zijn onbewuste verlangens immers
vaak ‘wreed’. Bovendien noemt Artaud zijn theater ‘wreed’ omdat het breekt met
alle bekende vormen en daardoor het alleruiterste vraagt. In Artauds theater wordt
immers alle houvast aan rationele zekerheden losgelaten. Overgave aan het onbewuste
betekent ook overgave aan de onzekerheid. Siccama merkt daarnaast terecht op dat
het Franse ‘cruauté’ verwijst naar ‘cru’, wat ‘rauw’ betekent. In zijn theater, en ook
in zijn proza en zijn tekeningen verbeeldt Artaud het driftleven dat nog ‘cru’ is, nog
niet door de rationele blik is vervormd. Hij doet althans een poging dit te verbeelden,
een wanhopige, steeds tekortschietende poging. Maar deze poging verdient wel
respect. In taal worstelt hij met iets dat aan taal ontsnapt; in schilderkunst streeft hij
naar iets voorbij de schilderkunst; in het theater ensceneert hij oerkrachten die zich
niet laten ensceneren. En zo zien we steeds opnieuw het intrigerende drama van de
kunstenaar Artaud die streeft naar het onmogelijke. Steeds ramt hij als een gek tegen
de grenzen van het genre aan, maar steeds krijgt hij ze niet geheel omver. Wel slaagt
hij erin ons glimpen te bieden van iets ‘aan gene zijde van’ die genres.
Maar waarom kiest Artaud die moeizame omweg? Waarom niet gewoon gestreefd
naar spontane overgave aan het driftleven? Het lijkt erop dat Artaud dit als onmogelijk
beschouwt: we zijn zo gecastreerd door de conventies dat we totaal niet meer tot
spontane overgave in staat zijn. We zijn helaas volstrekt aan onze zintuigen en onze
ratio vastgebonden. Een totale transformatie is dus vereist. Kennelijk ziet Artaud de
kunst als enige hoop om dit te bereiken. Maar het probleem is dat ook de kunsten
door conventies zijn besmet, waardoor hun bevrijdende potentieel zeer is verminderd.
Artaud zoekt daarom in de kunst naar mogelijkheden om weer iets van dat bevrijdende
potentieel te herwinnen. Hij schopt tegen de kunstconventies om een opening te
bieden naar de ‘cruauté’. Alleen weet ook hij niet hoe die ‘cruauté’ eruit ziet. Ook
hij zit in de conventies gevangen, ook zijn ‘ik’ is
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hem ontstolen. Die spanning zit in heel zijn werk: hij vecht tegen de conventies als
gevangene van die conventies. Toch weet hij aardig wat scheuren in die conventies
aan te brengen. Bovendien slaagt hij erin om een behoorlijke verwarring te
veroorzaken in onze waarneming. Niet alleen eist Artaud van zichzelf een geheel
andere inzet als maker, hij eist ook van zijn lezers/kijkers/toeschouwers een andere
inzet van hun waarnemingsvermogen.
Zo streeft Artaud in zijn teksten nadrukkelijk naar het doorbreken van elke logische
lijn. De grammatica ontspoort steeds, zinnen staan vol met neologismen (waarin
vaak de meest vreemde betekenissen worden verknoopt) of met betekenisloze klanken.
Niet de gefixeerde rationele betekenis van de woorden staat voorop, maar hun klanken
en trillingen die een irrationeel gebied in de taal vertegenwoordigen. Betekenis
appelleert aan de ratio, klank niet. Eén Artaudfragment gaat als volgt: ‘Le mystère
des mystères est dans le verbe et dans le chant [...]. Et pourqoi? Parce que:
passakenouti loki esti / loki est tenudi / koni kropt ta kernipoula / kerni poula ternupti
/ ton ana diroula / ton ana douri’. In een ‘normale’ tekst zou er na ‘Et pourqoi?’ een
verklaring zijn gevolgd van het ‘mystère des mystères’. Artaud echter bewaart het
mysterie: betekenis wordt verdreven door klank en ritme, logica
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wordt verdreven door betekenisloze zang. De geest van de lezer raakt ontregeld.
Bovendien moet hij meer zintuigen aanwenden dan anders: Artaud verwacht dat de
lezer deze regels zingt en luistert naar de eigen zang. Hij verwacht inzet van diens
stem en gehoor. Artaud hoopt dat de lezer al lezend en zingend zich overgeeft aan
redeloos genot.
Helaas verdwijnt de logische betekenis niet geheel: er staan een paar ‘normale’
zinnen in die ten dele die zang ook weer fixeren. Er wordt ons immers wel verteld
dat ‘passakenouti loki esti’ (enzovoort) ‘iets’ te maken heeft met het mysterie van
werkwoord en zang. Om specifiek dat mysterie gaat het Artaud: ‘substantieven’
leggen de dingen vast, maar werkwoorden en zang bewaren nog enige beweging.
Als Artaud zijn inleidende zinnen weglaat, heeft hij geen middel meer om zijn verzet
tegen substantieven over te brengen. Tegelijk echter stolt hij met die zinnen de
beweeglijkheid waarnaar hij streeft. Bovendien liggen ook betekenisloze klanken
enigszins vast als je ze opschrijft. Kortom, Artaud ontkomt niet aan de door hem
gehate fixatie. Maar dat is ook onmogelijk: schrift fixeert per definitie. Wel rekt
Artaud de grenzen van het genre op: in een fixerend genre als het schrift geeft hij
wel zo veel mogelijk de suggestie van ongetemde beweeglijkheid. Ja, Artaud verliest:
hij overwint niet de taal. Maar hij wint ook: binnen de grenzen van het genre creëert
hij kleine gebiedjes die tenminste ten dele ontsnappen aan fixerende logica.

Betekenisloze kreten, strepen en inktvlekken
In zijn tekenkunst (fraai besproken door P. Thévenin en J. Derrida in hun Antonin
Artaud. Dessins et portraits) ging Artaud eveneens zeer ver. Vaak vermengt hij
allerlei genres: op papier staat geschreven tekst (een cryptische brief vol raadselachtig
klankspel, notatie van muziek, choreografie van een ballet) met strepen en inktvlekken
erdoor die de tekst onleesbaar maken, hiëroglyfische tekeningen dwars door de tekst
die het raadsel nog vergroten, en vaak zelfs brandgaten in het papier of scheuren in
het doek. Alles lijkt bedoeld om de normale logica van elk medium te doorbreken,
niet alleen door de groteske vermenging van verschillende media maar ook door het
gebruik van elk medium op zich. De teksten in de tekening staan vol betekenisloze
kreten, strepen, inktvlekken. De tekeningen zelf zijn vaak portretten (soms
zelfportretten), maar dan zonder de heldere vorm van het normale portret. Vaak
bevatten de tekeningen geen ‘voorstelling’ maar een grillig spel van kleuren en
kronkelende lijnen waarin geen object te ontdekken valt. En als er al een ‘gezicht’
valt te herkennen, dan nog is dit een gezicht op de rand van de vormeloosheid. Op
deze manier tracht Artaud de driften en oerkrachten te verbeelden die schuilgaan
achter het oppervlak: niet de homogene eenheid van het gezicht interesseert hem,
maar de heterogene driften die schuilgaan achter dit gezicht. Zelfs de homogeniteit
van het papier wordt doorbroken doordat Artaud er brandgaten in aanbrengt. Die
brandgaten geven een idee van de driften van de maker: zijn laaiende verlangen leidt
niet alleen tot een chaos op het papier, maar drijft hem zelfs dwars door dit papier
heen. De wereld der driften valt niet te vangen in een geschilderde voorstelling, roept
Artaud. Hij wil in de geschilderde voorstelling een wereld roepen die voorbij die
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voorstelling ligt. De brandgaten getuigen dan precies van dat verlangen. Artaud wil
door alle barrières heen, dus ook door het papier.
Ook hier is sprake van een aanval op vele zintuigen tegelijk. Ten eerste een aanval
op het oog: in al die lijnen, vlekken en strepen kan het oog geen coherent beeld
herkennen. Ik zei eerder al dat onze geest eenheid aanbrengt in onze zintuiglijke
gewaarwordingen. Precies dat probeert Artaud hier te ontregelen. Daarnaast appelleert
Artauds tekenkunst ook aan het gehoor en mogelijk aan de stem, want zoals gezegd
‘tekent’ hij ook notatie van muziek of tekst vol klankwoorden. In zijn tekeningen
streeft Artaud zelf menging en overschrijding der genres na, en roept hij zijn ‘publiek’
op tot een grensoverschrijdende inzet van de waarnemende vermogens. Hij probeert
onze zintuigen te des-organiseren, om tenminste een beetje in de buurt te komen van
de ongeordende ‘cruauté’.
Artaud doorbreekt de normale eenheid en logica van de geschilderde voorstelling:
het geschilderde beeld is volstrekt chaotisch en zelfs het papier blijft niet gespaard.
Zo wordt in schilderkunst, de kunst van het gefixeerde beeld, een intensiteit
gesuggereerd die aan die fixatie ontsnapt. Niettemin blijft natuurlijk ook een tekening
van Artaud een gefixeerd beeld. Hij kan gaten branden, genres mengen en vormen
doorbreken, maar bewegen zal zijn tekening nooit. Iets van de ontembare
beweeglijkheid wordt overgebracht, maar niet alles. Zijn publiek overschrijdt niet
alle zintuiglijke grenzen: kijkend naar Artauds tekeningen blijf je toch bepaalde
gefixeerde patronen herkennen. Aan de andere kant blijft het bewonderenswaardig
dat Artaud nog zoveel beweging weet te suggereren in dit gefixeerde medium. Hij
weet de toeschouwer tenminste voor een deel te desoriënteren. Zijn streven mislukt
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omdat hij de beweeglijkheid niet ten volle weet te verbeelden, maar dwingt toch
respect af omdat hij zo'n eind in de buurt komt.

Woeste dansen en cryptische figuren
Een soortgelijke paradox zit in Artauds toneelwerk en zijn theorieën over toneel. Hij
haatte het traditionele theater omdat alle leven daaruit geweken was, maar ook in
zijn eigen ensceneringen ontkomt hij er niet aan het leven te ‘doden’. Een mislukking
dus, ten dele, maar ook hier een bewonderenswaardige mislukking.
Artaud haatte het conventionele theater. Acteurs ontladen zich immers niet: zij
herhalen voorgeschreven woorden en voorgeschreven gebaren. De auteur heeft de
woorden precies vastgelegd, auteur en regisseur hebben bovendien de gebaren,
bewegingen en gelaatsuitdrukkingen gefixeerd. En zo herhaalt de acteur avond na
avond na avond exact hetzelfde: het kleine beetje eigen spontane ‘eigen inbreng’
wordt daardoor ook nog eens gesmoord. Kortom, de intensiteit van het driftleven
(en daarmee de intensiteit van het leven zelf) is gedood op toneel. Vooral het grote
aandeel van taal wekt Artauds woede: al die woorden die vastleggen wat er wordt
gedacht en gevoeld... Die vreselijke eis dat alle handeling ondergeschikt moet zijn
aan een logische verhaallijn... De aristotelische eis van eenheid van tijd, plaats en
handeling... De eis ook van een boodschap, een betekenis, een idee... Walgbrakend
hief Artaud tegen dit alles de middelvinger op!
Hij wilde dan ook op toneel alle genres doorbreken, en streefde naar een
totaaltheater dat een aanval was op oog en oor. Woeste dansen werden uitgevoerd,
of balletten waarin de dansers cryptische figuren beschreven in de lucht; de
gelaatsuitdrukkingen van de dansers trokken de aandacht evenals hun gestes, hun
lichaamshoudingen, hun rijkelijk beschilderde maskers, hun beschilderde gezichten,
hun beschilderde lichamen. Op toneel moesten vele figuren worden uitgebeeld, maar
zonder ze te fixeren tot dode vorm: daarom volgden de figuren elkaar snel op en
hadden zij het karakter van raadselachtige hiëroglyfen. Er moest worden gezongen,
gekrijst, geschreeuwd, gehuild. Bovendien moest er een veelheid zijn aan rijke decors
en veelkleurige lichtbeelden. Kortom: niet een logische eenheid (zoals in het ‘normale’
toneel), maar een irrationele simultaneïteit van beeld, klank en handeling. Een
samenspel van cryptisch beeld (waarbij elk tafereel een veelheid van beeld en
beweging moest bevatten) en klank. Een reeks taferelen met de irrationele rijkdom
van de droom. Geen logica, geen herkenbare fenomenen: het toneel werd vrijgemaakt
voor de complexiteit van het driftleven. Van de toeschouwers werd bovendien
gevraagd om dit driftleven van nabij mee te ervaren. ‘Normaal’ zit het publiek op
veilige afstand te luisteren en te kijken hoe de acteur zijn voorgeschreven rol uitvoert.
Dat is ook de architectuur van het theater: toneel en toeschouwers strikt gescheiden,
het toneeldoek als markering van begin en eind van de handeling. Maar Artaud wilde
deze normale barrières neerhalen: het theater moest een ‘lieu unique’ worden waarin
de toeschouwer omringd werd door het spektakel. Hij wordt daardoor in het spektakel
opgenomen: van toeschouwer wordt hij deelnemer. Hij kijkt niet van buitenaf naar
het geënsceneerde driftleven, maar ervaart het doordat hij erin wordt opgenomen.
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Je suis I'ennemi du théétre
Siccama staat in Het waarnemend lichaam vrij uitgebreid stil bij Artauds
theatervernieuwingen, en ook bij twee zeer invloedrijke artikelen hierover van Jacques
Derrida: ‘La parole soufflée’ en ‘Le théâtre de la cruauté et la clôture de la
représentation’. Zij gaat een eind mee met Derrida's kritiek, maar besteedt veel meer
aandacht aan theatertechnische details: de opmerkingen hierboven over de architectuur
van het theater zijn bijvoorbeeld bij Derrida niet te vinden.
Derrida's kritiek is kort gezegd dat Artaud behoorlijk gebonden blijft aan de tradities
die hij wil overschrijden. Zo verlangt Artaud ernaar om ‘representatie’ en herhaling
te vervangen door spontane ontlading. In het normale toneel herhaalt de auteur als
gezegd woorden van een auteur, en die woorden zelf zijn fixaties waarin het driftleven
wordt gedood. ‘Ik hou van jou’ op toneel is een representatie van een liefdesgevoel,
maar alle intensiteit is eruit verdwenen. Precies die intensiteit wil Artaud herwinnen
door zijn ensceneringen van zang, dans, klank, licht, enzovoort. Maar ja, het blijven
ensceneringen. Ook Artaud regisseerde zijn acteurs: zij leven niet spontaan hun eigen
driftleven uit, maar volgen de aanwijzingen van Artaud. Op toneel zie je geen driften,
maar verbeelding van driften. Kortom, pure intensiteit wordt het niet, het blijft
geënsceneerde intensiteit. Weliswaar is dat nog altijd stukken intenser dan het
‘normale’ theater, maar Artaud kan niet alle conventies van het traditionele theater
overwinnen. Bovendien komt hij niet los van conventionele definities van het ‘ik’.
Hij haat alle gedachten van traditionele dichters en denkers, dus ook het romantische
ideaal van een autonoom ‘ik’. Maar toch gaat dit protest van precies zo'n ideaal uit:
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Artaud brult immers dat de ‘cruauté’ zijn oorspronkelijke ‘ik’ is waarvan hij door
voze conventies is vervreemd. Dat ‘oorspronkelijke ik’ is toch behoorlijk in de traditie
van de romantiek. Bovendien haat hij zoals gezegd onze zintuigen omdat ze invloeden
van buitenaf laten binnenkomen. Het ‘lichaam zonder organen’ moet bij Artaud
autarkisch zijn, autonoom, totaal ondoordringbaar voor elke externe invloed. Ook
dat ik-ideaal is behoorlijk conventioneel.
Derrida bewondert wel de wijze waarop Artaud naar de grenzen van het denkbare
streeft. Aan traditionele denkmodellen ontkomt Artaud niet, maar hij geeft wel bij
benadering een indruk van dimensies buiten de grenzen van wat wij als denkbaar en
mogelijk beschouwen. Hij wordt daarbij gedreven door een verlangen om althans
een glimp op te vangen van het onbekende. De wereld zoals wij die ervaren is niet
de hele wereld, zegt hij. Daarom blijft hij brandend nieuwsgierig naar alle dimensies
die zich aan onze ‘normale’ ervaring onttrekken, en experimenteert hij met nieuwe
ervaringswijzen en nieuwe waarnemingsvormen. Derrida roemt Artauds experimenten:
binnen de grenzen van het oude wordt toch een provisorisch perspectief geboden op
‘het andere’.
Siccama laat dit naar mijn gevoel onvoldoende tot uiting komen, vooral waar zij
(onder verwijzing naar Derrida) aangeeft dat Artaud te traditionele opvattingen
huldigt over het ‘ik’. Zij gebruikt in dit verband platoonse termen als ‘idealisme’ of
‘zuivere aanwezigheid’. Dat is echter onjuist: de ‘zuivere aanwezigheid’ bij Plato is
puur rationele kennis van een eeuwig onveranderlijk archetype, terwijl Artaud droomt
van het intens lichamelijk ervaren van een volstrekt ordeloze kolk van oerkrachten.
Daarom is ook Artauds ikconcept niet louter traditioneel. Het is zoals gezegd deels
traditioneel, maar deels ook niet omdat het ‘ik’ bij hem in een grote chaos ontaardt.
Hij gelooft immers niet (zoals traditionele geesten) in een definieerbare identiteit,
maar in een ongeremd stromende intensiteit. Precies die intensiteit (die sterk afwijkt
van het normale ik-beeld) is het ‘onderwerp’ van Artauds artistieke experimenten.
Derrida suggereert dat Artaud wist dat zijn experimenten slechts ten dele slaagden.
Artaud wist volgens hem heel goed dat het ‘théâtre de la cruauté’ niet volledig was
te verwezenlijken. Siccama betwijfelt dat, en vraagt zich af of Derrida hier niet
‘hineininterpretiert’. Zij geeft echter geen bewijzen: ze geeft citaten
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waaruit blijkt dat Artaud verlangt naar een volledig ongeremde ‘cruauté’ op toneel,
maar geen citaten waaruit blijkt dat Artaud claimt dit doel ook echt te hebben bereikt.
Nu sluit ik niet uit dat Artaud dit laatste soms wel degelijk heeft gedacht, maar
sommige van zijn uitspraken lijken dubbelzinniger. Zo schreef hij: ‘Je suis l'ennemi
du théâtre. Je l'ai toujours été. Autant j'aime le théâtre, autant je suis, pour cette
raison-là, son ennemi’ (geciteerd door Siccama 2000, p. 178). Siccama concludeert
dat Artaud zich hier tot vijand van het theater verklaart. Maar dat zegt hij juist niet:
hij verklaart hier zijn haat-liefde. En die liefde voedt volgens dit citaat ook de haat.
Zou het hier niet gaan om een bewuste worsteling met het onmogelijke? Zou die
liefde niet zijn veroorzaakt door de gedachte dat de ‘cruauté’ op toneel tenminste
nog ten dele valt te ensceneren, en de haat door het besef dat ook het theater niet de
volle ‘cruauté’ kan vangen?

De zin van het zijn is nog niet gevonden
Een soortgelijke haat-liefde heeft Artaud volgens Derrida ook voor de Franse taal:
Artaud mishandelt deze taal bewust en zoekt de grenzen ervan op, maar zonder de
pretentie deze taal geheel te verlaten. Hij schrijft: ‘quant au français, il rend malade,
/ il est le grand malade’. Maar hij zegt ook: ‘Il faut vaincre le français sans le quitter,
/ Voilà 50 ans qu'il me tient dans sa langue’. Daaraan voegt hij weliswaar toe naar
een nieuwe taal te streven, maar: ‘Ce sera toujours moi parlant une langue étrangère
avec un accent toujours reconnaissable’ (geciteerd in Thévenin en Derrida 1986, p.
106). Uit deze citaten komt naar voren dat Artaud zich in elk geval soms van zijn
grenzen bewust was: hij kon de Franse taal mishandelen als een waanzinnige, maar
bleef toch aan die taal gebonden. Bovendien schetst hij zichzelf vaak als permanente
zoeker die per definitie niet iets ‘vindt’: ‘Diegene, die deze taal uitvond, is niet eens
“ik”. / Wij zijn nog niet geboren, / wij zijn nog niet op de wereld, / er is nog geen
wereld, / de dingen zijn nog niet gemaakt, / de zin van het zijn is nog niet gevonden’
(geciteerd in Bolle 1985, p. 79).
Eigenlijk kan het mij niet schelen of hij het wist. Voor mij telt vooral dat hij tast
naar geheel nieuwe ervaringsvormen. Op papier en toneel ontregelt hij onze geest
en onze zintuigen met als ‘boodschap’ dat er nog zoveel meer is dan de bekende
wereld alleen. Goed, totale ontregeling van alle zintuigen is onmogelijk. Maar wel
is het mogelijk om de zintuigen op een nieuwe manier te bespelen en daardoor nieuwe,
intensere ervaringen op te roepen. Dat heeft Artaud ons met zijn experimenten geleerd.

Dissociatie van oog, oor, stem en huid
Vaak wordt Becketts theater beschouwd als een verwezenlijking van Artauds
theorieën. Siccama echter betoogt overtuigend dat dit onjuist is. Een van haar
voornaamste argumenten is dat bij Beckett geen ‘lichaam zonder organen’ te vinden
is, maar een soort dissociatie van de zintuigen. Artaud wilde die zintuigen afschaffen,
Beckett zet ze op zeer bevreemdende wijze voorop.
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Siccama gaat uitgebreid in op Film, een meerdere malen verfilmd scenario waarin
een grote rol is weggelegd voor een oog. Bij Beckett is iets dergelijks wel vaker te
vinden. In Play bijvoorbeeld is het spotlicht (volgens een der personages) ‘mere eye.
Just looking. At my face. On and off’ (zie Siccama 2000, p. 55). Iemand voelt zich
bekeken, maar niet door een herkenbare persoon doch door een losstaand oog. Precies
dat is het angstwekkende. Zo ook in Film. De protagonist, ‘O’ genaamd (voor ‘object’)
voelt zich aangekeken door de dingen. Alles wat hem waarneemt (dierlijke ogen,
menselijke ogen, het goddelijk oog) jaagt hem angst aan. Dus doet hij de gordijnen
dicht, bedekt hij de spiegel, jaagt hij hond en kat naar buiten (maar helaas komt de
een weer binnen als de ander net naar buiten is gegooid), bedekt hij een portret
(volgens het scenario staat hier ‘God de vader’ op) en bedekt hij de kooi van de
papegaai en de kom van de goudvis. Ook is hij steeds op de vlucht voor ‘E’ (ofwel
‘eye’). Het motto van Film is Berkeleys stelregel ‘esse est percipi’, zijn is
waargenomen worden. Voor Berkeley garandeerde Gods blik het bestaan van de
wereld. Becketts Film echter is een parodie daarop. Het is de verbeelding van de
enorme angst om waargenomen te worden.
Deze angst nu vertoont volgens Siccama raakvlakken met fascinaties en angsten
die zijn verwoord door moderne filosofen als Sartre, Foucault en Lacan. Sartre
bijvoorbeeld stelt dat de mens door angst wordt gegrepen zodra hij zich bekeken
voelt. Hij spreekt van een ‘verglijding van het hele universum’ en van een
‘decentrering van de wereld’. Zolang het subject ongestoord de wereld bekijkt is er
niks aan de hand: hij kan alles ordenen wat zich in zijn perceptuele veld bevindt.
Maar de blik van de ander maakt hem van kijkend subject tot bekeken object: als
kijkend subject was hij nog centrum van ‘zijn’ wereld, maar nu wordt hij zomaar het
verdwijnpunt in het blikveld van de ander. Schaamte en angst zijn hiervan het gevolg.
Deze negatieve gevoelens komen op zodra het vermoeden ontstaat dat een ‘ander’
je zou kunnen bekijken: het ritselen van bladeren, het bewegen van een
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gordijn, of gewoon het zich verbeelden dat er een ander in de buurt is. De ander kan
dus angst opwekken zonder aanwezig te zijn. Misschien is dat een parallel met het
‘mere eye’ in Becketts Play: een spotlicht dat een losstaand oog zou kunnen zijn en
daarom angst inboezemt. In elk geval is het treffend dat de protagonist van Film ‘O’
wordt genoemd: hij wordt inderdaad tot ‘object’ gereduceerd. Daarnaast is er een
parallel met het principe van het ‘panopticon’ bij Foucault: een ontwerp waarin
gevangeniscellen rondom een centrale observatietoren zijn gebouwd. Foucault ziet
dit als architectonische vormgeving van het oog van de macht. En ook hier werkt
reeds de suggestie van de alziende blik: zodra een gedetineerde denkt dat hij in
principe elk moment zou kunnen worden bekeken wordt hij de slaaf van de blik van
de ander. Hij gaat handelen alsof de opzichter al zijn handelen observeert en wordt
daardoor zijn eigen opzichter. Dit laatste betekent meteen dat ‘de blik van de ander’
zich met zelfperceptie vermengt: het subject gaat zijn eigen handelen observeren met
andermans ogen. Hij gaat zichzelf als een object bekijken. Maar niet meer met eigen
ogen...
Artauds ideaal van een zuiver autarkisch ‘lichaam zonder organen’ is mogelijk
hiertegen gericht: ook die ‘blik van de ander’ is een invloed van buitenaf die het
eigen ‘ik’ vervormt. Beckett daarentegen maakt in Film die vervormende blik tot
thema. En ook bij hem gaat het om een versmelting van perceptie door de ander en
zelfperceptie, net als bij Foucaults ‘panopticon’. In een verfilming van Becketts
scenario opent de film met een close-up van een oud oog, vermoedelijk van
hoofdrolspeler Buster Keaton, die ‘O’ speelt. Hij wordt vervolgens achtervolgd door
een onzichtbaar personage. In het scenario vertelt Beckett wie dat is: ‘E’. Het effect
is dat ‘O’ door de camera wordt achtervolgd, alsof die het oog is. Dat, gevoegd bij
het feit dat de achtervolgende ‘E’ niet in beeld komt, geeft een vervreemdend effect:
het observerende oog behoort niet aan een herkenbare persoon toe, het is een anoniem
cameraoog. Dat vervreemdende effect neemt nog toe doordat ‘O’ en ‘E’ aan het eind
samenvallen. ‘O’ dommelt, ontwaakt, kijkt dan ‘E’ aan. De camera zwenkt, brengt
dan ‘E’ voor het eerst in beeld, en ziedaar: ‘E’ blijkt het gezicht te hebben van ‘O’.
Hij heeft steeds diverse blikken ontvlucht, die van de kat, hond, goudvis, papegaai,
enzovoort, maar één blik was onontkoombaar: die van de zelfperceptie. Maar die
zelfperceptie is niet wat we normaal onder zelfperceptie verstaan: ‘O’ wordt er immers
door achtervolgd, alsof die zelfperceptie door een extern oog wordt verricht.
Bovendien wordt het oog zoals gezegd met het cameraoog gecombineerd. Met een
onpersoonlijke, puur mechanische blik. Bij Berkeley keek God naar ons, en Zijn Oog
was verbonden met een bedoeling. Bij Beckett daarentegen kijkt een onpersoonlijke
blik naar ‘O’, een losgekoppeld cameraoog. Ja, er is zelfperceptie, maar via een
onpersoonlijk cameraoog. Het is alsof ‘O’ zichzelf waarneemt via het oog van een
onidentificeerbare ander en daardoor zichzelf ziet als onbetekenend, zielloos ding.

In het licht van de onwetendheid
De onpersoonlijkheid van dat cameraoog nu wil ik sterker benadrukken dan Siccama
doet. Belangrijk in dit verband is Becketts essay over Proust. Beckett zegt het daar
zeer duidelijk: onze waarneming wordt sterk bepaald door de gewoonte. Wij zien
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niet de ‘dingen zelf’ maar alleen het beeld dat wij ons er uit gewoonte van vormen.
Zeer verontrustend is het dan om met de gewoonte te breken en die dingen vanuit
ongebruikelijk perspectief te zien. Dan maakt de normale ‘verveling van het leven’
plaats voor het meer vruchtbare ‘lijden aan het bestaan’. Beckett zegt ‘Wanneer
echter een object als enig en uniek wordt waargenomen, en niet enkel als lid van een
familie, wanneer het onafhankelijk van elke algemene voorstelling dan ook en
losgekoppeld van elke redelijke oorzaak aan ons
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verschijnt, geïsoleerd in het licht van de onwetendheid, dan en alleen dan kan het
een bron van betovering zijn.’ (Beckett 1999, p. 15) ‘Betoverend’ worden de dingen
dus pas als we hen uit hun gebruikelijke samenhang losmaken. Maar ‘betoverend’
is ook meteen beangstigend en pijnlijk. Een pregnant voorbeeld daarvan ziet Beckett
in het werk van Proust. De verteller telefoneert met zijn geliefde grootmoeder, in
een tijd dat telefoneren vrij ongewoon was. Haar stem is als het ware van haar
losgemaakt. Daardoor wordt die stem een symbool van haar isolement. In paniek
reist de hoofdpersoon naar haar toe. Maar als hij haar aantreft schrikt hij zich
wezenloos. Zij ziet hem niet, en neemt niet de houding aan die zij altijd in zijn bijzijn
aanneemt. Haar aanblik is losgekoppeld van de gewoonte, ook al door de ongeruste
stemming van de verteller, en dat jaagt angst aan. Beckett hierover: ‘Maar hij is niet
aanwezig omdat zij niet weet dat hij er is. Hij is tegenwoordig bij zijn eigen
afwezigheid. En ten gevolge van de reis en zijn verontrusting laat zijn gewoonte het
afweten, de gewoontegetrouwe genegenheid voor zijn grootmoeder. [...] De
voorstelling van wat hij zou moeten zien, heeft geen tijd gehad haar prisma tussen
oog en object te schuiven. Zijn oog functioneert met de wrede exactheid van een
camera [...]. En hij realiseert zich met afgrijzen [...] dat de in zijn gedachten
gekoesterde vertrouweling, door de jaren heen omzichtig en vol mededogen
samengesteld door zijn gewoontegetrouwe geheugen, niet langer bestaat, en dat deze
dwaze oude vrouw [...] een vreemde is die hij nog nooit heeft gezien.’ (Ibidem, p.
17)
Opmerkelijk is hoe de verteller een cameraoog wordt. Zijn ‘normale’ waarneming
hing samen met hoe hij gewend was zijn grootmoeder te zien. Nu de gewoonte is
uitgeschakeld ziet hij alleen nog maar beelden, zonder hun gebruikelijke zin en
functie. Een soortgelijke vervreemding zit volgens mij ook in Becketts Film. Zoals
gezegd, is daar sprake van zelfperceptie door een onpersoonlijk cameraoog. Siccama
verbindt dit met Foucaults panopticon-idee: de ‘ik’ ziet zich met het oog van de
ander. Maar volgens mij is het vervreemdende vooral dat het ‘ik’ zichzelf met een
cameraoog ziet. Dus niet vanuit de optiek van de gewoonte (waarin het ‘ik’ als iets
vertrouwds zou verschijnen), maar losgekoppeld van die gewoonte. In de woorden
uit Becketts ‘Proust’: niet als ‘lid van een familie’, maar als ‘enig en uniek’, als ‘enig
en onverklaarbaar in het licht van de onwetendheid’. Dit effect is te vergelijken met
een citaat uit Molloy: ‘En zo was het bewustzijn van mijn eigen ik ook gehuld in een
vaak moeilijk te doordringen anonimiteit.’ Kijkend naar zichzelf, als door een camera,
zonder houvast aan de gewoonte, ziet de ik een volstrekt onbekende. En daardoor
wordt ook het eigen oog en de zelfperceptie tot iets onvertrouwds.
Een soortgelijke vervreemding staat ook voorop in Krapp's Last Tape, zoals
Siccama laat zien. In dit toneelstuk hoort de protagonist zichzelf als een volstrekt
onbekende. Hij is steeds in de weer met oude bandopnamen van zijn eigen stem die
hij beluistert, onderbreekt, terugspoelt, becommentarieert, maar nooit begrijpt.
Vastgelegd op de band is de stem van hem losgekoppeld, niet meer werkelijk ‘zijn’
stem, en dus is het verhaal dat hij vertelt niet ‘zijn’ verhaal. Het is alsof die stem een
soort anoniem ‘ding’ wordt buiten hemzelf. Temeer ook omdat het de stem is van
een jongere Krapp: de oude Krapp weet vaak totaal niet waar de ‘jonge’ Krapp het
over heeft. Hij kan er geen verhaal van maken: een hem vreemde stem (ook al is het
de zijne) vertelt in onbegrepen woorden ‘iets’ over nauwelijks bekende belevenissen...
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A godforsaken hole
Oog en stem hebben bij Beckett weinig alledaagse functies. Opmerkelijk is (zoals
Siccama terecht constateert) zijn fascinatie voor lichaamsopeningen. Zo wordt in
Not 1 enige malen over een ‘godforsaken hole’ gesproken. Door een ‘mond’ (geen
afgerond personage, maar een sprekende mond) die allerlei woorden uitbraakt. Onder
meer de volgende: ‘...out... into this world...this world...tiny littie thing...before its
time...in a godfor-...what?...girl?...yes...tiny littie girl...into this...out into this...before
her time ...godforsaken hole’ (zie Siccama 2000, p. 135). Deze woorden van de
‘mond’ verwijzen overduidelijk naar de geboorte. Het ‘godforsaken hole’ kan dus
ook het geboortekanaal zijn. Ook zijn er associaties met de anus: ‘sudden urge to...
tell...then rush out stop the first she saw...nearest lavatory...start pouring it out...steady
stream...mad stuff’. De woordenstroom wordt als een soort diarree voorgesteld, en
daarmee het ‘godforsaken hole’ als een mond/anus. In Film functioneert het oog
relatief ‘los’ van het personage als een onpersoonlijk cameraoog; in Krapp's Last
Tape functioneert de stem relatief los van het personage als een onpersoonlijke
bandrecorderstem; in Not 1 functioneren anus, mond en geboortekanaal relatief
autonoom als een zelfstandig operend ‘godforsaken hole’.
Siccama legt fascinerende parallellen met het werk van de psychoanalyticus Anzieu,
die de huid gebruikt
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als een dubbelzinnige metafoor voor het individuele ‘ik’. Kort gezegd gaat het hier
om de vele verschillende functies van de huid: de functie van beschermend omhulsel
en tegelijk van prikkelingen registrerend orgaan; de functie van grens tussen mij en
de buitenwereld en tegelijk van communicatie (via de tastzin) tussen mij en de
buitenwereld. De huid is barrière en gecontroleerde doorgang tegelijk. De huid
beschermt mij maar stelt mij tegelijk bloot aan pijn. Een soortgelijke dubbelzinnigheid
kenmerkt het individu. Enerzijds bouwen wij het ‘ik’ binnen de grenzen van ons
hoofd en lichaam op, maar anderzijds voelt dit ‘ik’ allerlei invloeden van buitenaf.
Beckett zet dit alles voorop. Uit de voorbeelden hierboven van autonoom
functionerende lichaamsopeningen wordt al duidelijk dat het lichaam bij Beckett
geen gesloten eenheid vormt. Vaak ook benadrukt hij de wederzijdse penetratie van
buitenwereld en binnenwereld. In Naamloos staat bijvoorbeeld: ‘...ik zal u zeggen
wie ik ben, ik zal het niet begrijpen, maar het zal gezegd zijn, ze zullen gezegd hebben
wie ik ben, en ik zal het gehoord hebben, zonder oor zal ik het gehoord hebben, ik
zal het gehoord hebben buiten me, dan onmiddellijk binnen me, dat is misschien wat
ik voel, dat er een buiten en een binnen is en ik in het midden, dat is misschien wat
ik ben, het ding dat de wereld in tweeën verdeelt [...], ik ben noch aan de ene kant
noch aan de andere, ik ben in het midden, ik ben het tussenschot, ik heb twee
oppervlakten en geen dikte, misschien is dat wat ik voel, ik voel mijzelf vibreren, ik
ben het tympaan, aan de ene kant is de schedel, aan de andere kant de wereld, ik
behoor noch tot de ene noch tot de andere [...]’. Opvallend is hoe ‘ik zal zeggen’
overgaat in ‘ze zullen zeggen’, alsof de ‘ik’ niet weet of het zijn eigen woorden zijn
of die van anderen. Opvallend is ook dat hij (?) zegt niets meer te zijn dan een
flinterdun schot tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, zonder aan een van die
werelden werkelijk toe te behoren.
Beckett is gefascineerd door de dubbelzinnigheid van de huid. In The lost ones
staat bijvoorbeeld: ‘The mucous membrane itself is affected. A kiss makes an
indescribable sound’ (zie Siccama 2000, p. 156). Het omhulsel van de ik is niets
meer dan een slijmerig membraan, een dunne wand die ‘binnen’ en ‘buiten’ niet
gescheiden houdt. Dat past goed bij de verteller in Naamloos die niets meer zegt te
zijn dan de dunne (maar doorlaatbare) wand tussen binnen- en buitenwereld. Ook in
How it is heeft de huid een opmerkelijke functie. In het eerste deel brengt de
protagonist zijn tijd eenzaam door in de modder, maar in deel twee voelt hij
lichamelijk de aanwezigheid van een ander, Pim. Met deze Pim communiceert hij
vervolgens louter via de huid: hij kerft met zijn nagels in diens vlees, soms tot op
het bot. Bovendien gaat ook de modder als een soort huid functioneren: hij slokt het
lichaam op en wordt een soort omhulsel. Maar de modder is een vormeloos en
onbepaald soort huid. Niet het vertrouwde omhulsel van een subject dat zichzelf en
de wereld kent, maar een vormloze massa die veranderlijk is.
Bij Beckett is de identiteit versplinterd: de taal van de personages is verbrokkeld,
en hun zintuigen gaan niet op in één sluitend geheel. Met bevreemding wordt gekeken
naar spraak, stem, oog, mond en huid. Al die zaken worden waargenomen als ‘enig
en uniek’ (zie de citaten hierboven uit ‘Proust’). Beckett is zodanig aan de gewoonte
onthecht dat hij de mens alleen maar kan zien als een optelsom van vervreemdende,
totaal niet samenhangende onderdelen.
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De belofte van het onverwachte
Artaud en Beckett werpen allebei een vreemd licht op het menselijk lichaam. Artaud
door een totale ontregeling van alle zintuigen na te streven met een ‘lichaam zonder
organen’ als doel, Beckett door een erg ‘vervreemdende’ functie toe te kennen aan
oog, oor en huid. Traditioneel theater werkt vaak met een vrij coherent ik-beeld,
maar Beckett en Artaud doorbreken dat totaal. Misschien gaat Beckett daarbij wel
verder dan Artaud. Artaud lijkt nog een soort heimwee te hebben naar een autonoom
‘ik’, terwijl bij Beckett alles uitmondt in totale vervreemding.
Maar wat te denken over die vervreemding? In veel recent werk over Artaud en
(vooral) Beckett, ook dat van Siccama, wordt gesproken van ‘kritiek’ of
‘deconstructie’: deze experimentele auteurs zouden vooral willen laten zien hoe
arbitrair taal is en hoezeer de conventies op willekeur berusten. Hun werk wordt
vooral als taalkritiek gezien, als ontmaskering van alle conventies. Maar daar geloof
ik niet in: het gaat niet om ‘deconstructie’ alleen, het gaat vooral om wat die
deconstructie oplevert. Beckett zegt het kraakhelder in ‘Proust’: de breuk met de
gewoonte (de conventies) maakt de dingen onverklaarbaar en uniek, en alleen dat
maakt ze betoverend. De ‘deconstructionistische’ breuk met de gewoonte is dus niet
het einddoel, het gaat om de unheimliche betovering die dankzij die breuk ontstaat.
Elke breuk met de conventies bevat immers een belofte: dat er meer is dan die
conventies alleen. Volgens Gilles Deleuze kan men Beckett ‘ondanks alles moeilijk
lezen zonder te lachen, zonder
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van het ene ogenblik van vreugde naar het andere over te gaan [...] Elk groot boek
bewerkt reeds de mutatie en bereidt de gezondheid van morgen voor. Men moet wel
lachen wanneer men de codes in het ongerede brengt.’ (Offermans 1982, p. 137) De
pret van de bevrijding en de belofte van het onverwachte: daar gaat het om bij Beckett
én Artaud.
In een opstel over Joyce schreef Beckett: ‘Wat hij schrijft gaat niet over iets; het
is dat iets zelf.’ (Beckett 1999, p. 60). Beschrijvende literatuur gaat over ‘iets’ dat
wordt beschreven vanuit de heersende gewoonten. Maar Beckett zocht juist naar een
breuk in die gewoonten. Dat was voor hem het motief om te schrijven: verzet tegen
de ‘normale’ perspectieven en het verlangen om het uitzonderlijke te ervaren, het
ongrijpbare dat aan de normale regels ontsnapt. Beckett beschrijft niet, maar
onderzoekt nieuwe mogelijkheden. Vogelaar schrijft zelfs over ‘de drang of wens
om door het schrijven anders te worden, niet een ander, eerder niemand, een lege
plaats waar het ego legio wordt. Het gaat om een ervaring en utopisch experiment,
een proefondervinding, die het schrijven als belofte in zich lijkt te bergen.’ (Zie
Vogelaar 1987, p. 129)
Ik sluit mij aan bij Vogelaar en bij Deleuze: Beckett is allereerst een experimenteel
zoeker. Hij verwerpt traditionele definities en onderzoekt gefascineerd het onbepaalde
gebied dat na die verwerping overblijft. Dat levert ongewone en soms onaangename
taferelen op, maar die zijn wél nieuw. Dat de huid een ‘slijmerig membraan’ wordt
genoemd is weinig aangenaam, dat mensen worden voorgesteld als modderkruipers
(waarbij de modder een huid wordt) is bizar, en scènes waarin mensen in paniek
raken door hun eigen oog zijn volstrekt idioot. Maar juist daardoor zijn dit soort
Beckett-taferelen ook volstrekt hilarisch, ja, betoverend. Niet voor niets spreekt
Beckett-kenner Coetzee over het ‘delight’ dat het lezen van Beckett voor hem
betekent. (Coetzee 1992, p. 20) Critchley stelt zelfs dat Becketts zo vervreemdende
scènes, juist door hun zo vreemde perspectief op onze lichamelijkheid, de weg
vrijmaken voor vreugde en hilariteit. (Critchley 1997, p. 159 en 205) Want die scènes
mogen dan pijnlijk en verontrustend zijn, ze ontsnappen tenminste aan de grauwsluier
van al die ‘gewone’ verhaaltjes in de ‘normale’ literatuur. Beckett lezen betekent
ontsnappen aan de verveling van de gewoonte.
Dat verbindt Beckett (bij alle verschillen) ook met Artaud. Beide auteurs verkiezen
het vruchtbare lijden aan het bestaan boven de steriele verveling van de gewoonte.
Ja, Artaud en Beckett waren allebei vast gepijnigd en knettergek. Maar toch, vaak
voel ik als brave burgerman afgunstige bewondering voor hun passie: een passie om
ten koste van alles iets te ervaren wat onze door gewoonte ingedommelde geest weer
in beweging brengt.
Nico van der Sijde (1959) studeerde Algemene Literatuurwetenschap in
Groningen en promoveerde in 1997 cum laude op het proefschrift De visie
op literatuur van Jacques Derrida (bewerkte handelseditie: Het literaire
experiment. Jacques Derrida over literatuur (1998).
Tegenwoordig is hij docent Communicatie aan de Hogeschool Drenthe
in Emmen.
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Op zoek naar een vaderland van leven en vriendschap
Geest versus materie in Platonovs Tsjevengoer
‘Godsdienst is opium voor het volk’, zei Marx ooit. Nu stelt de
Russische schrijver Platonov in zijn roman Tsjevengoer het
communisme bijna gelijk aan godsdienst, met alle fatale gevolgen van
dien. Voor Platonov zelf pakte zijn schrijven niet minder noodlottig
uit. Krijn Peter Hesselink laat zien hoe een stadje en zijn maker ten
onder gaan.
Krijn Peter Hesselink
We zullen haarfijn uitzoeken waar de mens vandaan is gekomen: van de
aap of nog erger! We zullen alle doden opgraven, Adam, hun eerste baas,
zullen we vinden, we zullen hem overeind zetten en we zullen vragen: waar
kom jij vandaan, van God of van Marx - zeg op, ouwetje! Als hij de
waarheid spreekt, dan laten we Eva voor hem opstaan, zo niet - dan geven
we hem een heropvoeding. Zulke mensen zijn we immers! Wij leven met
verantwoordelijkheidsbesef! Wij staan voor niets!
(Platonov 1999, p. 161)
De trouwhartige apparatsjik Tsjoenjajev twijfelt geen moment aan het vermogen van
de sovjetwetenschap om het antwoord te vinden op alle vragen. Op menig onbewaakt
ogenblik blijken zijn oude christelijke overtuigingen echter toch weer in zijn
redeneringen op te duiken. Zo gelooft hij weliswaar niet dat Adam door God is
geschapen, maar dat hij heeft bestaan, staat blijkbaar buiten kijf. En ook de plek die
Tsjoenjajev in zijn gedachten had ingeruimd voor de van Zijn voetstuk gestoten
christelijke God, blijft niet lang vacant. Gelijk heeft hij Marx opgeblazen tot minstens
even goddelijke proporties.
Tsoenjajev heeft niet werkelijk bestaan. Hij is een van de vele kleurrijke personages
uit het absurdistische universum van de sovjetauteur Andrej Platonov. Een centraal
thema in diens oeuvre, en dan met name in zijn meesterwerk Tsjevengoer, wordt
gevormd door de manier waarop de Russen in de eerste jaren na de oktoberrevolutie
invulling gaven aan de nieuwe communistische heilsleer. Die interpretaties konden
radicaal afwijken van de officiële partijlijn en waren vaak nog diep geworteld in het
ogenschijnlijk afgezworen christelijke wereldbeeld. Zo kan het gebeuren dat de
communistische revolutie voor de personages in Tsjevengoer apocalyptische proporties
aanneemt en tot een strijdtoneel wordt waar de onsterfelijkheid van de ziel wordt
bevochten.

Metafysische zingevingsvraagstukken
Religie was de opium van het volk. Toen de bolsjewieken eind 1917 in Rusland aan
de macht kwamen, zagen de nieuwe machthebbers zich dan ook genoodzaakt de
orthodox-christelijke kerk met alle middelen te bestrijden die zij tot hun beschikking
hadden. Al het landgoed dat de kerk in haar bezit had werd onmiddellijk
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genationaliseerd. Kloosters werden gedwongen de poorten te sluiten. Geestelijken
werden bestempeld als ‘dienaren van de bourgeoisie’ en op alle mogelijke manieren
tegengewerkt. Deze repressie bereikte een voorlopig hoogtepunt in 1922, toen de
communistische partij verordonneerde dat alle edelmetalen en edelstenen uit de
kerken verwijderd moesten worden, ter bestrijding van de hongersnood waaronder
Rusland op dat moment gebukt ging. Om de uitvoering van dit decreet af te dwingen
moest menig veldslag worden uitgevochten met de lokale bevolking die deze
heiligschennis niet zonder slag of stoot over haar kant liet gaan.
Vervolgens namen de communisten de leider van de orthodoxe kerk, de patriarch,
direct onder vuur. De patriarch werd opgepakt onder beschuldiging van
contrarevolutionaire praktijken. Hij liet zich echter niet intimideren en de Russische
christenen bleven hem

Vooys. Jaargang 19

109
vrijwel zonder uitzondering trouw. In 1923 kwam de patriarch weer vrij. De partij
was tot de conclusie gekomen dat actieve repressie de kerk alleen maar populairder
maakte. Vanaf dat moment werd wat men tegenwoordig een gedoogbeleid zou
noemen gevoerd, waarbij het accent werd verlegd naar antireligieuze propaganda.
(Zie Conquest 1968, pp. 13-20)
Zo werden metafysische zingevingsvraagstukken een speelbal voor machtspolitieke
overwegingen. Het Russische volk werd van hogerhand gedwongen het geloof in
een eeuwige ziel op te geven en de zin van het leven niet langer te zoeken in een
beloning in het hiernamaals. In plaats daarvan kwam het voldoening schenkende
besef een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de toekomstige heilstaat.
Dat was althans het idee. Religieuze overtuigingen laten zich echter niet van het ene
op het andere moment zomaar uitbannen. Zelfs de communistische autoriteiten
moesten bijvoorbeeld erkennen dat in 1928 nog altijd 57,8 procent van de geboorten
en 65,7 procent van de begrafenissen door religieuze ceremoniën werden begeleid.
(Ibidem, p. 20)

Platonovs plek in deze geschiedenis
Het conflict tussen enerzijds het diepgewortelde geloof in een eeuwige ziel en
anderzijds het materialistische idealisme van de nieuwe machthebbers heeft nergens
zo veelbetekenend zijn sporen achtergelaten als in het leven en werk van Andrej
Platonov. Deze voormalig ingenieur, die in zekere zin een uiterst oprecht communist
was, was in vele opzichten de ‘proletarische schrijver’ die de propagandisten zo
graag wilden zien. Hij had slechts één handicap. Net als de hoofdpersoon van zijn
satirische novelle Vprok (‘Tot voordeel’) was hij een ‘man die zich kon vergissen,
maar die niet kon liegen’. Onder Lenin kon je je dat nog wel permitteren. Onder
Stalin was het spelen met vuur.
Platonov kwam in 1899 in de buurt van de provinciehoofdstad Voronezj ter wereld
als kind van een ingenieur die keihard moest werken om zijn gestaag uitdijende gezin
te kunnen onderhouden en groeide op onder barre omstandigheden. Maar hoewel hij
in zijn jeugd zowel geografisch als cultureel ver van de intellectuele elite in Petersburg
en Moskou verwijderd was, moet hij toch in die periode al voor het eerst in contact
zijn gekomen met de filosofische ideeënwereld die zijn houding ten opzichte van de
literatuur en het communisme later zouden bepalen. Hij werd met name diepgaand
beïnvloed door de Russische filosoof Nikolai Fjodorov (1828-1903) (zie Teskey
1982), wiens ideeën een wonderbaarlijk compromis vormen tussen de spiritualiteit
van de christelijke kerk en het materialisme van de moderne westerse wetenschap.
Zo meende Fjodorov bijvoorbeeld dat de onsterfelijkheid van de menselijke ziel niet
zozeer gegarandeerd kon worden door de genade Gods, als wel door het op
wetenschappelijke wijze preserveren en reconstrueren van het menselijk lichaam.
Toen de communisten aan de macht kwamen, was Platonov achttien jaar oud. De
wereld stond op zijn kop en hij stortte zich vol enthousiasme midden in de chaos.
Hij nam dienst in het Rode Leger, als hulpmachinist en als soldaat, om vervolgens
een opleiding tot ingenieur te volgen. In diezelfde periode begon hij ook werk te
maken van zijn literaire ambities. Nadat hij een aantal jaren wijdde aan de praktische
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opbouw van een communistisch Rusland, onder meer door putten te slaan,
elektriciteitscentrales te bouwen en rivieren uit te baggeren, besloot hij in 1927 zijn
technische beroep eraan te geven en zich volledig op zijn literaire carrière te richten.
Hij vertrok naar Moskou, alwaar hem een korte periode van roem wachtte. Weldra
kregen de communistische autoriteiten echter door wat voor vlees ze in de kuip
hadden. Het lukte Platonov niet zijn in 1929 voltooide roman, Tsjevengoer,
gepubliceerd te krijgen.1 Al Platonovs goede bedoelingen ten spijt, werd het boek
opgevat als een kritiek op het communisme en dus wilde niemand zijn handen eraan
branden. In 1931 viel Platonov definitief bij Stalin in ongenade naar aanleiding van
de publicatie van Vprok. Vanaf dat moment werd het voor hem steeds moeilijker
nog iets gepubliceerd te krijgen.
Hij eindigde zijn leven als conciërge in het Huis voor Schrijvers in Moskou, waar
hij de deur open en dicht mocht doen voor de schrijvers die zich wel braaf
onderwierpen aan het sociaal-realistische juk. Het enige wat hem bespaard bleef,
was een verbanning naar Siberië, maar ook van die gruwel was hij een indirect
slachtoffer. Zijn zoon, Platon, werd er onder beschuldiging van contrarevolutionaire
activiteiten twee jaar vastgehouden, lang genoeg om er tuberculose op te lopen.
Platon stierf in 1943 en had de ziekte ondertussen op Andrej Platonov overgedragen,
die hem op zijn sterfbed trouw had verpleegd. In 1951 ging Andrej Platonov zijn
zoon achterna.

De zon is er dus ook een van ons!
Tsjevengoer, de eerste grote roman die Andrej Platonov heeft weten te voltooien,
gaat over een provinciestadje, Tsjevengoer, waar ze er volgens de
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inwoners al in 1921 in geslaagd zijn de klasseloze maatschappij te realiseren, terwijl
de rest van Rusland nog zucht onder de dictatuur van het proletariaat. De
heilsverwachtingen van de plaatselijke revolutionairen blijken in de praktijk echter
niet bestand tegen de harde werkelijkheid. Aan de hand van dit stadje analyseert
Platonov de manier waarop ‘normale’ Russen invulling geven aan het communistische
gedachtegoed. Zo normaal blijken die Russen echter niet te zijn.
De oorspronkelijke bevolking van Tsjevengoer bestaat voor het overgrote deel uit
sektarische christenen. Ze doen weinig meer dan gelaten wachten op de Dag des
Oordeels. Alle pesterijen en vernederingen van de bolsjewieken laten ze passief over
zich heen komen en wanneer de bolsjewieken een ‘Dag des Oordeels’ voor hen
organiseren, komen ze braaf op het afgesproken tijdstip bijeen op het plein, waarna
ze ter plaatse geëxecuteerd worden. Nadat de bolsjewieken zich op deze wijze van
de ‘bourgeoisie’ hebben ontdaan en ze de bedienden van de bourgeoisie
(‘half-bourgeois’ in de optiek van de bolsjewieken) hebben verdreven, besluiten ze
dat daarmee de laatste hinderpaal is weggenomen voor de totstandkoming van de
klasseloze maatschappij. In hun optiek volgt er op de Dag des Oordeels in plaats van
het Koninkrijk Gods het Communisme, waarmee dat communisme in een maar al te
christelijk licht komt te staan.
Inderdaad blijken de hooggespannen verwachtingen van de elf communisten die
in Tsjevengoer achterblijven apocalyptische proporties aan te nemen. Als de avond
valt, begint hun leider, Tsjepournyj, plots bang en stil te worden: ‘zou de zon die
ochtend wel opkomen en zou het ooit ochtend worden? De oude wereld bestond
immers niet meer.’ (Platonov 1988, p. 253) Als de zon de volgende ochtend toch
nog op blijkt te komen, concludeert hij: ‘De zon is er dus ook een van ons!’ (Ibidem,
p. 255) om vervolgens de doctrine te ontwikkelen dat de mensen onder het
communisme niet langer hoeven te werken, omdat de zon, die trouwe kameraad, dat
al voor hen doet. Arbeid beschouwt hij als een uitvloeisel van de uitbuiting van het
proletariaat door de bourgeoisie. Nu zij de bourgeoisie hebben geliquideerd, zou die
in het klasseloze Tsjevengoer dus niet meer noodzakelijk hoeven zijn. Daarmee is
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de arbeid tot een contrarevolutionaire activiteit geworden, die enkel gedoogd kan
worden wanneer er niets
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mee geproduceerd wordt. Elke zaterdag wijden de Tjevengoerse proletariërs zich
daarom op vrijwillige basis aan het naar elkaar toe dragen van de Tsjevengoerse
huizen opdat ze ‘dichter bij elkaar komen te wonen’ (Ibidem, p. 296) met als enig
resultaat dat de huizen in een chaotische wirwar op elkaar gedrukt komen te staan
en dat het vrijwel onmogelijk wordt op efficiënte wijze van A naar B te komen.
De bovennatuurlijke inslag van hun interpretatie van de communistische heilsleer
blijkt echter het duidelijkst uit de houding van de Tsjevengoerse communisten ten
opzichte van de dood. Op een dag belandt een rondzwervende bedelares met een
doodziek zoontje in Tsjevengoer. De volgende dag komt het zoontje, tot ontzetting
van de Tsjevengoerse communisten, te overlijden. Tsjepournyj is ervan overtuigd
dat hij het kind opnieuw tot leven kan wekken, want, zo zegt hij, ‘communisme en
heel de natuur werken hier samen. Op een andere plaats was hij gisteravond al
gestorven. Die extra dag die hij heeft geleefd, dankt hij aan Tsjevengoer, dat zeg ik
je!’ (Ibidem, p. 307) Tsjepournyj slaagt er echter niet in het kind te reanimeren,
waardoor het geloof van de Tsjevengoerse communisten in de door hen gerealiseerde
utopie op zijn grondvesten begint te trillen. ‘Alle mensen worden geboren, leven en
sterven door sociale condities, en anders niet, kameraden,’ zo doceert hun ideoloog
Prokofi (ibidem). Aangezien het communisme een sociale conditie is, kunnen zij
niet anders dan erkennen dat de heilstaat die zij in Tsjevengoer gesticht hebben, de
hoofdverantwoordelijke is voor de dood van het kind.
Vanaf dat moment wordt de stemming in Tsjevengoer steeds apathischer. De dood
van het kind lijkt opgevat te worden als een onheilsteken dat het failliet van het
communistische experiment in Tsjevengoer heeft aangetoond, een faillissement dat
aan het eind van de roman wordt bezegeld wanneer een patrouille van kozakken de
stad aanvalt en verpletterend verslaat. Nergens wordt in Tsjevengoer expliciet vermeld
wie deze kozakken precies zijn, laat staan met welk motief ze tot de aanval overgaan.
Ze worden beschreven als een efficiënte vechtmachine, zonder enige menselijkheid
of individualiteit, als vormden ze slechts een instrument in de handen van het
onvermijdelijke noodlot, dat geen utopieën op aarde duidt. Maar ook een minder
hoogdravende interpretatie behoort tot de mogelijkheden. De enige efficiënte militaire
macht die aan het begin van de jaren twintig nog over was in Rusland was immers
het Rode Leger van de communistische partij. En de communistische partij sprong
al even onzachtzinnig met ideologische afwijkingen om als het noodlot met utopieën.

Dit is de ziel, ruik maar!
Het meest fundamentele verschil tussen het christelijke en het communistische
wereldbeeld is dat christenen geloven in een onstoffelijke ziel die uiteindelijk aan
de materie en de daaraan gerelateerde aardse lusten zou moeten ontstijgen, terwijl
communisten het bestaan van een dergelijke onstoffelijke ziel in principe ontkennen
en in de aardse overlevingsdrang juist de motor zien die de geschiedenis voortdrijft.
De problematiek wordt aardig geïllustreerd door het personage Sambikin, die in een
ander werk van Platonov, de onvoltooid gebleven roman De gelukkige Moskou, op
zoek gaat naar de menselijke ziel. Als hij bij een lijkschouwing ontdekt dat er zich
in de darmen een leegte bevindt tussen het voedsel en de reeds verteerde ontlasting,
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meent hij de ziel te hebben gevonden: ‘Deze leegte in de darmen zuigt de gehele
mensheid in zich op en beweegt de wereldgeschiedenis. Dit is de ziel, ruik maar!’
(Platonov 1999, p. 80)
Platonov deelt de marxistische nadruk op het materiële.2 Het spirituele lijkt in
Tsjevengoer vaak pas bestaansrecht te hebben als je het kunt aanraken. Bij een
dergelijke extreme behoefte aan concrete ‘bewijzen’ hoeft het geen verwondering
te wekken, dat Platonovs personages soms beginnen te twijfelen aan het bestaan van
de ziel, en hun eigen lichaam beginnen te ervaren als een lege, zielloze huis, zoals
in Tsjevengoer bijvoorbeeld Zachar Pavlovitsj overkomt: ‘Als hij overdag over het
zonnige erf stapte, kon hij de gedachte niet van zich afzetten dat de mens van de
worm afstamde, en een worm is een simpel akelig buisje waar helemaal niets inzit
- alleen maar lege, stinkende duisternis.’ (Platonov 1988, p. 16)
In zoverre Platonovs personages er wel van overtuigd zijn dat de ziel daadwerkelijk
bestaat, koesteren ze de concrete manifestaties van die ziel - iemands lichaam, een
door hem geschreven brief, een van zweetlucht doordrongen handdoek - en lijken
ze soms zelfs te denken dat ze door het preserveren van die concrete manifestaties
ook het voortbestaan van de ziel zeker kunnen stellen. Zo bouwt Zachar Pavlovitsj,
wanneer zijn pleegzoon dreigt te overlijden, een doodskist om diens lijk in te bewaren,
‘zo niet levend dan toch ongeschonden ter gedachtenis en om van te houden’. En hij
is zelfs van plan ‘om zijn zoon om de tien jaar op te graven om hem te kunnen zien
en zich met hem samen te voelen’ (Ibidem, p. 79). De aandachtige lezer zal hierin
een echo herkennen van
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de ideeën van de christelijke filosoof Fjodorov, die immers in de preservering van
het menselijke lichaam de methode bij uitstek zag om de onsterfelijkheid van de
menselijke ziel te bewerkstelligen.
Platonov lijkt echter aanmerkelijk minder vertrouwen te hebben in deze methode
dan Fjodorov. Daarvoor is de materie in Platonovs universum al te zeer aan verval
onderhevig. Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de manier waarop de aarde en de
mensen door droogte en erosie worden uitgeput. De manier waarop dit fysieke verval
de ziel bedreigt, komt het duidelijkst tot uiting in de beschrijving van de ‘overigen’.
Met die term wordt een groep mensen aangeduid die de Tsjevengoerse communisten
hebben uitverkoren om in hun nieuwe Tsjevengoer te komen wonen. Ze worden
gekenmerkt doordat ze fysiek en geestelijk volstrekt zijn afgetakeld. ‘Verstand konden
overigen ook niet hebben,’ zo schrijft Platonov, ‘verstand en wakkere zintuigen
konden slechts in mensen voorkomen met een vrije lichaamsreserve en de warmte
van een woning boven hun hoofd.’ (Ibidem, p. 284) Als gevolg van de ontberingen
die deze mensen hebben doorstaan, zijn hun geestelijke vermogens tot een minimum
gereduceerd. Hun ziel is afgestorven.

Maar waar is het socialisme toch?
Ook het socialisme is voor Platonovs personages vaak een abstract ideaal dat ze
concreet gematerialiseerd willen zien, voordat ze erin kunnen geloven. ‘Maar waar
is het socialisme toch?’ (ibidem, p. 84) laat Platonov een van zijn personages zich
afvragen, als hij wakker wordt uit een verwarde droom, waarna hij vervolgens
spiedend in de duisternis van de kamer rond begint te kijken, als was hij op zoek
naar een concreet object. De poging in Tsjevengoer een communistische heilstaat te
stichten vormt een poging een dergelijke materialisering van het socialistische ideaal
te bewerkstelligen. Ze zou een bastion moeten vormen dat de geest vrijwaart van het
verval. De materie blijkt echter wederom weerbarstig. Het overlijden van het zoontje
van de bedelares bevestigt dat de vergankelijkheid ook in Tsjevengoer niet buiten
de deur gehouden kan worden. De kozakken geven slechts het genadeschot.
Zo weet Platonov aan de hand van een specifieke, historische problematiek - de
wijze waarop er in de eerste jaren na de oktoberrevolutie aan de communistische
heilsleer invulling werd gegeven - een universeel en voor ieder mens even relevant
thema aan te kaarten: de moeizame relatie tussen de menselijke geest en de maar al
te vergankelijke materie. Die vergankelijkheid is voor de personages in Tsjevengoer
even fascinerend als afschrikwekkend. Aan het begin van de roman vertelt Platonov
over een visser die zichzelf verdrinkt in een meer, louter uit nieuwsgierigheid naar
de dood. Hij laat een zoon achter, Aleksandr Dvanov, die zich later in Tsjevengoer
zal vestigen, in de ijdele hoop dat het verval daar uitgebannen zal kunnen worden.
Nadat het revolutionaire vuur aan het eind van de roman door de kozakken in een
bloedbad is gesmoord, geeft Dvanov het verzet tegen de vergankelijkheid echter op.
Hij keert terug naar het meer en het graf van zijn vader. ‘Hij keek naar het
onveranderde stille meer en schrok,’ zo schrijft Platonov. ‘Hier was zijn vader immers
nog: zijn beenderen, de eens levende stof van zijn lichaam, zijn vergane bezwete
hemd, heel het vaderland van leven en vriendschap. Daar was ook het benauwde
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onafscheidelijke plaatsje voor Aleksandr waar op de terugkeer werd gewacht van de
eeuwige vriendschap van dat bloed dat eens in het lichaam van de vader aan de zoon
was gegeven.’ Dan loopt hij het meer in, ‘op zoek naar de weg die zijn vader ooit
ging door de nieuwsgierigheid naar de dood.’ (Ibidem, pp. 414-415)
Krijn Peter Hesselink studeert Algemene Letteren aan de Universiteit
Utrecht, met als specialisatie Engels vertalen. Tot voor kort was hij
redacteur van Vooys.
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Gulliver en zijn kamerpot
W.F. Hermans in interviews
‘Wie Hermans in zijn woonstad Groningen opzoekt, ontmoet allerminst
een rancuneuze, eenzelvige kankeraar, maar een ontvankelijke,
vriendelijke man.’ Lijkt het zo, of komt de schrijver van deze woorden
enigszins teleurgesteld over? Een interview met de grote schrijver was
niet zomaar iets, daarvoor diende men zich te wapenen. Is de
geïnterviewde Hermans dezelfde als de schrijver? Eveline Bos zocht
een antwoord in de vele interviews die de auteur gaf.
Eveline Bos
Men begint niet zomaar aan een interview met de Groningse auteur. Het
is bekend, dat hij erg lastig kan zijn, plotseling boos kan worden over
vragen en het interview van tijd tot tijd wel onderbreekt om wat grimmig
voor zich uit te staren. De interviewer weet dan niet of het onderhoud als
geëindigd dient te worden beschouwd. [...] De schrijver is tamelijk
vriendelijk, maar op een afstand. Hij biedt een whisky aan. (Ruyter 1979,
pp. 123-124)
Even later verschijnt de auteur zelf op de overloop, een verzorgde, robuuste
verschijning; zijn hoofd doet denken aan de magische koppen op
Paaseiland.
Achter de goudomrande bril kijken de ogen van de door een groot gedeelte
van de vaderlandse schrijversmeute gevreesde, gehate en verguisde
scribent opvallend vriendelijk en oplettend. (Koolhaas 1979, p. 80)
Tussen de regels door is het duidelijk te lezen: wie W.F. Hermans interviewt, vreest
een geweldenaar, de man van de messcherpe polemiekenbundel Mandarijnen op
zwavelzuur. Een meedogenloze literator die als een opgewonden onderwijzer
gevestigde autoriteiten als Victor E. van Vriesland en Menno ter Braak driftig naar
de hoek van de klas verwijst, die onverbiddelijk schrijvers als Cees Buddingh' en
Adriaan van der Veen met een liniaal op de stoute vingers slaat en die telkens maar
weer met zijn krijtje in fraaie volzinnen zijn kritiek op de heersende maatschappelijke
moraal op het bord krast. Licht bibberend stapt de interviewer over de drempel van
huize Hermans terwijl hem in gedachten de auteur voor ogen komt die in zijn roman
Ik heb altijd gelijk zijn hoofdpersoon vlijmscherp laat uithalen naar de katholieken
(en dat terwijl jaren-vijftig-Nederland nog verregaand verzuild was): ‘De Katholieken!
dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons
volk! Maar díe naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien,
luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten
op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels eten.’ (Hermans 1971, p. 26)
Maar het tegendeel blijkt tot verbazing van de interviewers meestal het geval.
Hermans ontpopt zich tot een uiterst vriendelijk en gastvrij heerschap dat zijn gasten
onthaalt op een glas whisky of bier of op ‘zeer fraaie wijnen’ (Nooteboom 1979, p.
282). Uit de meeste inleidende woorden van de interviews spreekt dan ook opluchting
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en wat de lezer onder ogen krijgt, is een prettig gesprek. Soms wil Hermans zich
plotseling van zijn venijnige kant laten zien en een interview abrupt beëindigen, maar
de interviewer heeft dan al meer dan genoeg materiaal om er een uitgebreid verslag
van te maken. Het beeld dat we, de interviews lezend, op het eerste gezicht krijgen
is dat van een, geheel tegen de verwachting in, innemende persoonlijkheid.

Vooys. Jaargang 19

115
Hermans zelf ziet zich ook geenszins als een kwaadwillende, zelfverzekerde querulant.
‘Nee, ik ben helemaal geen man die makkelijk een café binnenstapt om met iemand
te praten. [...] Ik bèn helemaal niet trots en gereserveerd. Ik ben eerder mensenschuw.’
(Oude Stegge 1979, p. 191) ‘In wezen ben ik een verlegen en naïef mens. [...] Ik ben
argeloos.’ (Meijer 1979, p. 232) Hermans geeft wel toe dat hij misschien tegen
sommige instellingen en mensen minder vriendelijk is, maar over het algemeen is
hij er ‘nooit op uit geweest een image te kweken van iemand die in de contramine
is’ (Bloem 1979, p. 157).
Maar is dit verschil tussen de schrijver Hermans en de geïnterviewde Hermans
ook daadwerkelijk aanwezig? Of is de pratende Hermans juist dezelfde als de
schrijvende? Ageert hij met dezelfde felheid in de interviews als in zijn boeken? In
het vervolg van deze bijdrage zal ik aan de hand van enkele thema's de ideeën van
Hermans achter elkaar zetten zoals die naar voren komen in zijn interviews. Dat
Hermans wel degelijk ook in zijn interviews zo af en toe in de contramine gaat, zoals
hij het zelf noemt, en dat het verschil tussen de pratende en de schrijvende Hermans
niet zo groot is als misschien wel lijkt, zal allengs wel duidelijk worden.

Hermans en zijn interviewer Freddy de Vree

Daar kan die man ook niets aan doen
Nederland is voor Hermans altijd een grote bron van ergernis geweest, zo geeft hij
veelvuldig toe. Wat hem vooral opbreekt in de Nederlandse cultuur is de alom
aanwezige middelmatigheid. Waar hij ook kijkt, overal is middelmatigheid troef. En
als hij zich dan nog van Nederland zou kunnen distantiëren, maar nee, uiteindelijk
blijft hij, met name door de taal, altijd aan zijn vaderland verbonden. Ook al woont
hij in Parijs of Brussel, Nederland draagt hij steeds met zich mee: ‘Ik ben een
Nederlandse auteur. Iets anders ben ik niet. Dus je kunt wel zeggen een loden last,
maar je kunt dat net zo goed tegen iemand zeggen die scheel is. Daar kan die man
ook niets aan doen. Zo leeft die.’ (Nooteboom 1979, p. 291)
Neem de manier waarop tegen het literaire klimaat aangekeken wordt. Hoe kan
de Nederlandse cultuur voor een auteur níet verstikkend werken en een bron van
ergernis zijn? Het is ‘maar literatuur, daar houden we verder geen rekening mee.
[...] Literatuur is geen nieuws in Nederland.’ (Nooteboom 1979, p. 288) En dan is
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het ook nog eens mogelijk in Nederland om succes te hebben met slechte boeken die
slechte titels hebben! (Pam 1983, p. 338) In Nederland hebben volgens Hermans de
middelmatigen een verbond
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gesloten en deze ‘samenzwering der middelmatigen’ wordt gesteund door de overheid,
die de kunst subsidieert: ‘men subsidieert niet de goede schrijvers, maar de
nooddruftige schrijvers. Iemand die het financieel niet nodig heeft, die krijgt het niet.
Er is geen sprake van dat de overheid zich van een scheppende taak bewust zou zijn.’
(Flothuis 1979, p. 115) ‘In Nederland is alles op mensenliefde gebaseerd. Het mooie
telt niet mee.’ (Van Tijn 1993, p. 17)
Ook de politiek in Nederland wordt gekenmerkt door middelmatigheid. Niet de
bekwaamste man wordt tot minister gekozen maar de onschadelijkste: ‘degene van
wie de machtsgroepen het minst te vrezen hebben’ (Sleutelaar, Verhagen en
Vaandrager 1979, p. 59). Als politicus dien je je in Nederland altijd naar alles te
plooien, constant compromissen te sluiten. Democratie is volgens Hermans ‘in
Nederland voornamelijk een maskerade. Er bestaat dan wel geen censuur op kranten,
maar dat komt eenvoudig omdat de kranten vanzelf al niet schrijven over dingen
waar ze niet over mogen schrijven.’ (Ibidem) De ontmaskering van deze verdomde
‘polderdemocratie’ zal dus wel nooit plaatsvinden, zo vreest de auteur.
Het hele principe van democratie zelf vindt Hermans sowieso maar niets. Vooral
niet voor een klein landje als Nederland. De Tweede Kamer is voor hem een eindeloze
‘verpraterij van tijd’ en ‘volkomen nutteloos’. ‘Ik geloof helemaal niet dat een
autoritair regime zo slecht zou zijn. De vrijheid van drukpers - het is eenvoudig een
vooroordeel van ouderwetse dictatoren dat je de pers moet breidelen. Helemaal niet!
Laat die pers maar raak kletsen. De mensen zijn toch te stom om de krant te lezen.
Laat maar gaan!’ (Van Straten z.j., p. 40)
Nederlanders ontbreekt het aan de nodige nieuwsgierigheid naar de feiten; er is
in Nederland ‘geen wezenlijke belangstelling. [...] De gemiddelde Nederlander blijft
een erg verpieterde, kleinburgerlijke middenstander.’ (Flothuis 1979, pp. 104-105)
Hermans heeft over het algemeen het gevoel dat er in Nederland maar weinig gebeurt
en dat ‘hier alleen maar koekebakkers wonen.’ (Flothuis 1979, p. 122) In het
gunstigste geval is de Nederlander uit op commercieel succes en praktische
toepassingen. Al het theoretische, filosofische, als dat al aanwezig is, wordt in het
theologische getrokken, dit tot grote ergernis van Hermans. Maar ‘de moed om je te
ergeren, die raak je wel een beetje kwijt, omdat de tegenwerking al zo vlug begint
in Nederland.’ (Sleutelaar en Calis 1979, p. 44) En dat is ook iets dat Hermans is
opgevallen: ‘dat zoveel jongere talenten heel vlug de moed hebben opgegeven’
(Flothuis 1979, p. 122).
Nederland denkt in haar bekrompenheid ook iets aan bepaalde heersende toestanden
in de wereld te kunnen veranderen, zoals aan de Apartheid in Zuid-Afrika. ‘Geen
enkel land is zo gek. Moet Nederland zich verbeelden iets aan de toestanden te kunnen
verbeteren door een enkele schrijver [lees: Hermans, EB] die het land bezoekt, te
belasteren? [...] Ieder land dat Zuid-Afrika wil treffen kan het op alle gebieden treffen,
behalve op dat van de literatuur. Maar in Nederland is het precies omgekeerd. Het
cultureel verdrag met Zuid Afrika is opgezegd, maar Shell gaat gewoon door en er
zijn ook nog vele andere bedrijven die goede zaken doen.’ (Pam 1979, p. 356) Buiten
alle andere negatieve kanten is Nederland dus ook nog hypocriet.
Zou Hermans in 1921 zijn eigen wieg voor het uitkiezen gehad hebben, dan zouden
gegarandeerd alle wiegen tussen Sint Annaparochie en Maastricht zonder pardon
overgeslagen worden. Nederland is een klein land, aldus Hermans. Niet alleen wat
de omvang betreft, maar ook in haar politiek, haar denken en ontwikkeling. Nee, wie
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op zoek wil gaan naar een vaderlands karaktertrekje dat tussen de tulpen, de kaas en
de klompen niet door de alom woekerende middelmatigheid verregaand is aangetast,
krijgt het erg moeilijk.

Likken en liegen
En dan het vaderlandse literaire circuit. De journalistiek, de literaire kritiek, ze kunnen
op weinig enthousiasme bij Hermans rekenen. Hoe kan het ook anders? Waarin zou
Nederland immers wel uitblinken anders dan het in de grond boren van elk
lovenswaardig initiatief?
Allereerst de journalistiek. Hermans heeft er geen goed woord voor over. Niet
alleen schrijven de Nederlandse kranten toch nooit over de dingen waarover niet
mag worden geschreven, maar daarbij is wat journalisten schrijven ook ‘bijna altijd
mislukt, omdat het maar van heel tijdelijke waarde is; omdat de journalist gedwongen
is de ene dag dit, de andere dat te zeggen; allerhande dingen die verder met hem,
met zijn diepste wezen, niets te maken hebben’ (Botha en Roos 1983, p. 379). En de
journalistiek is nu eenmaal iaf, zeker waar het om politieke zaken gaat.
Maar tegenover schrijvers hebben de krantenjongens een heel wat minder
onderdanige houding. ‘Journalisten zijn jaloers op schrijvers, niet op politici. Want
in de politiek breng je het alleen ver met likken en liegen. Nou, dat kunnen zij ook,
schrijven niet.’ (Janssen 1979, p. 27) Hermans noemt daarom de jour-
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nalistiek kwaadaardig, omdat ze alles zo weet te interpreteren dat ze een goede
schrijver (lees: Hermans) in een kwaad daglicht stelt. Hetzelfde geldt voor interviews.
De interviewer komt terug na een gesprek met een alleszins beminnelijke man, maar
een dergelijk rooskleurig verhaal wil de hoofdredacteur niet publiceren. ‘De mensen
zeggen: Hermans is een kwaadaardige man en dan moet je je verhaal ook in die sfeer
maken en dan verschijnt er weer zo'n interview.’ (Venema 1979, pp. 205-206)
De gevoelens van literaire critici tegenover de schrijvers die zij recenseren, zijn
volgens Hermans al niet veel sympathieker: hun hoofdmotief is veelal wraak, waaraan
een mislukte carrière als auteur ten grondslag ligt. En critici richten zich op de
verkeerde zaken in hun besprekingen. Hermans bevestigt graag nog even zijn positie
in de discussie ‘vorm of vent’: ‘Ik geloof dat critici zich in de eerste plaats met de
techniek, vooral de compositie van een boek, zouden moeten bezighouden, met de
uitbeelding eerder dan met het uitgebeelde. Dat zou een manier zijn om iets concreets
te zeggen, maar juist van de techniek weten de meesten niets.’ ('s-Gravesande 1979,
p. 35) Hermans verwijt het merendeel van de critici boeken maar half te lezen of
zelfs helemaal niet.
En dat terwijl Hermans de literaire kritiek toch van grote waarde acht voor zowel
het publiek als voor de auteur: ‘het is van het hoogste belang dat het publiek in de
dag- en weekbladen uitvoerig wordt voorgelicht. Niet uit commercieel oogpunt, maar
omdat men dan de indruk heeft dat er iets gaande is. Dat is voor het hele litteraire
bedrijf een aanmoediging. Men heeft dan niet het gevoel in een luchtledig te leven,
wat geloof ik, haast alle schrijvers in Nederland hebben.’ (Ibidem, p. 36) Maar ja,
wie kan verwachten dat critici verder kijken dan hun kleinzerige krantenpapieren
neus?

Een schrijver is zijn eigen psychiater
Waarom schrijft Hermans eigenlijk in deze wereld van hypocrisie, bekrompenheid,
eigenbaat en zelfzucht? Wat wil hij met zijn boeken bereiken en waaraan moeten zij
voldoen? Een van de redenen dat hij de journalistiek zo slecht acht is het tijdelijke
karakter van deze schrijfsels. Want: ‘Het ideaal moet zijn om een boek te schrijven
zo, dat iedere imbeciel het kan begrijpen, niet alleen nu, maar ook over tien of honderd
jaar.’ (Bloem 1979, p. 160) Veel van de Nederlandse romans hebben een tijdelijk
karakter. Er wordt van uitgegaan dat de lezer bekend is met de gebeurtenissen van
toen, maar vaak is men die na een aantal jaren weer vergeten. En natuurlijk, het zij
nogmaals gezegd, dien je je daarbij te realiseren ‘dat de kracht van een verhaal zit
in de constructie’ (De Vree 1979, p. 279).
De gedachte om buitenlandse auteurs na te doen vindt Hermans verwerpelijk.
Imiteren, ‘dat is iets waar ik me altijd met hand en tand tegen verzet heb’ (Meijer
1979, p. 214). Stof voor je boeken haal je juist uit de dingen die je kent, uit je
omgeving. ‘Je schrijft over datgene wat in je bloed zit, niet over dingen die je in een
boekje hebt gelezen.’ (Janssen 1979, p. 26) In het geval van Hermans zit Nederland
in zijn bloed, dat kent hij het beste. ‘Je kunt nog zo'n grote antipatriot zijn, je vaderland
blijft de enige authentieke materie. Ik weet niet waardoor het komt dat ik het schrijven
als voornaamste levensvervulling heb gekozen, terwijl ik zo de pest heb aan
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Nederland. Misschien ben ik een masochist, wie zal het zeggen.’ (Sleutelaar, Verhagen
en Vaandrager 1979, p. 62) Dat schijnheilige vaderland dat je tot vervloekens toe in
je nachtmerries blijft achtervolgen, maakt je uiteindelijk toch tot schrijver, tot een
Nederlands schrijver. Een vlucht uit het hieraan noodzakelijk verbonden
provincialisme is niet mogelijk door simpelweg het land te verlaten, nee, als je het
idee hebt dat je bestaan tot dusver uiterst provinciaal geïnspireerd is geweest, dan
moet je ‘over je eigen land en je eigen ideeën, alles waar je mee geboren bent en
alles wat je aangeleerd is, dan moet je daarover op zo'n manier proberen te schrijven
dat het niet zo provinciaal is - dat is de enige manier om eraan te ontkomen’ (Bloem
1979, p. 159).
Hermans schrijft vanuit een ‘misantropische gemoedsgesteldheid’, (Meijer 1979,
p. 225) geen geëngageerde literatuur. ‘Het enige waar het mij bij het schrijven [...]
om gaat, is dat ik tot uitdrukking wil brengen mijn persoonlijke indruk en verder heb
ik overal lak aan.’ (Oude Stegge 1979, p. 192) Toch ziet Hermans wel degelijk een
functie weggelegd voor de literatuur, maar dan in eerste instantie een functie ten
opzichte van de schrijver zelf. Het schrijven zorgt voor harmonie in het leven van
de schrijver. Als men bij dit schrijven niet eerlijk is tegenover zichzelf, kan dat de
harmonie verstoren en ook erg gevaarlijk zijn. (Van der Veen 1979, p. 29) ‘Een
schrijver is zijn eigen psychiater.’ (Meijer 1979, p. 228) Toch laat hij zich ook een
meer geëngageerde functie ontvallen: ‘De functie van een roman is de fundamentele
eenzaamheid van alle mensen op te heffen. Dat vind ik heel belangrijk.’ (Nooteboom
1979, p. 295)1
Typisch bij deze uitlating is dat Hermans het isolement van zijn medemens even
wil doorbreken, maar dat hij dat doet vanuit een geïsoleerde positie. Hij zegt zelf:
‘elke auteur leeft geïsoleerd van de
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wereld, dat is een van de risico's van dit vak. [H]et isolement is de beroepsziekte van
de auteur.’ (Venema 1979, p. 206)

Alle moraal is groepsmoraal
Hoe denkt Hermans in zijn interviews over het bestaan zelf, hoe kan de mens zijn
leven zinvol inrichten, waarnaar dient hij zich te richten? Naar het gevoel van Hermans
bestaat er geen eeuwig, universeel geldend patroon waarnaar de mensen kunnen, dan
wel moeten leven. De zin van het leven willen weten, is naar zijn idee nutteloos,
simpelweg omdat je dan zou moeten weten wat niet-leven inhoudt. En dat weten is
net zo onmogelijk als dat de paus in een strakke spijkerbroek en met zijn nieuwe
vriendin in de hand de mis opdraagt. Volgens Hermans kun je geen afstand nemen
van het leven, je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Er valt nu eenmaal geen duidelijk
doel te definiëren, simpelweg omdat het ‘leven zelf helemaal geen bedoeling [heeft]’
(Wat moet een schrijver doen?
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1979, p. 184). Vóór alles leeft de mens gewoon door: ‘We stellen ons weleens een
vraag; vooral als het minder goed gaat; zo zijn we wel; maar nadat je bij een
tegenvaller de haren uit je kop hebt gerukt ga je gewoon door met ademhalen.’ (Bos
1979, p. 73)
Praten over ethiek en moraal en de zin van het leven beschouwt Hermans als
diepzinnig leuteren. Ten grondslag aan dit geleuter ligt te veel eten en welvaart. ‘Met
een volle maag is het goed filosoferen. [...] Moraal, ethiek en geloof leggen het loodje
tegen de honger. Die mooie bovenbouw laat de mens zondermeer vallen wanneer
hij moet eten. Confronteert de mens zich met zijn naakte bestaan dan vraagt hij: Hoe
krijg ik een volle maag? Op die vraag worden alle aangebrachte grenzen van geloof
en fatsoen doorbroken.’ (Ibidem, p. 75)
Ethiek is voor Hermans hersenschimmen najagen. ‘Natuurlijk is men in zijn gedrag
nooit geheel vrij. Maar dat is alleen het gevolg van 's mensen allesbeheersende zucht
tot nabootsing en van den dwang die de groep, waarin hij leeft, op hem uitoefent.
Alle moraal is groepsmoraal en uitsluitend een compromis dat wordt opgezegd, zodra
iemand de geestelijke en bovendien de materiële kracht heeft, zich er niet aan te
houden.’ ('s-Gravesande 1979, p. 33) Mensen zouden er goed aan doen de opgelegde
normen kritisch te bekijken, want ieder dient zijn eigen overtuiging te volgen. Maar
de meesten kunnen dat domweg niet; ‘de meerderheid kan niet zonder Kerk of
Politbureau.’ (Janssen en De Vree 1988, p. 520) In zaken als menselijke
verbondenheid ziet hij niet anders dan een wederzijdse afhankelijkheid, en dus:
onvrijheid. (Bos 1979, p. 71) Vriendschap is een belangengemeenschap. ‘Je kunt
beter met elkaar bevriend zijn als je elkaar nodig hebt.’ (Meijer 1979, p. 232)
Hermans richt zich in zijn interviews veelvuldig tegen de grote ideologieën, die
uitgaan van een vaststaand systeem aan waarden. Veel mensen die ‘idealistische
ideologieën’ verkondigen begrijpen allang ‘dat dat idealisme toch tot niets leidt, maar
dat ze het vol houden om de kluit te bedriegen, doodeenvoudig om aan de macht te
blijven’ (Kooiman en Graftdijk 1979, p. 238). Het marxisme bijvoorbeeld beschouwt
Hermans als een leer waarvan opportunisme een overgroot bestanddeel is. Er wordt
gebruikgemaakt van de mogelijkheden die er zijn, en dan wordt er gedaan alsof het
doel bereikt is. Het communisme is in Hermans' ogen geen heilsleer. Terwijl dat
hetgeen is waarnaar de mens op zoek is: heil. Al zullen de mensen ‘altijd hun eigen
heil willen verwezenlijken door het onheil van anderen’ (Sleutelaar, Verhagen en
Vaandrager 1979, p. 62).
Naast deze pseudo-religie kan de rooms-katholieke kerk bij Hermans ook op
stevige kritiek rekenen omdat het ‘een groot machtsinstituut is, dat ongestraft zinloze
en gevaarlijke ideeën verspreidt’ (Bos 1979, p. 78). De kerk geeft een bindend
voorschrift voor het leven dat door de tijd heen moet worden bijgesteld. ‘Dat zijn
toeren aan de trapeze, die ik niet kan bewonderen. Het is een vorm van verraad en
dictatuur.’ (Ibidem) Hermans gelooft niet in een goddelijke bestiering en beschouwt
dat ook als een ‘krankzinnige hoop van de mens dat er iets in dat kolossale heelal
buiten hem zou wezen, dat op de een of andere manier met hem begaan is, of hem
een boodschap zal sturen’ (Kooiman en Graftdijk 1979, p. 253). De mens zoekt naar
antwoorden voor de dingen die al gebeurd zijn en vindt die in het geloof. Het geloof
is een rationalisatie achteraf, net als de ethiek. Wie engelen ziet zweven, ziet hoogstens
zijn eigen hersenspinsels.
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Wie is dat, die super-Hermans?
Al deze mismoedige menselijke misstanden weerhouden Hermans niet om met een
grote energie kritiek te leveren waar hij dat nodig acht en op wie hij dat nodig acht.
Maar wat dat betreft acht Hermans dat ook niets anders dan zijn persoonlijke plicht.
‘Iemand die denkt dat het maar het beste zou wezen voor eeuwig en altijd de lasteraars,
de leugenaars, de bedriegers en de imbecielen het hoogste woord te laten voeren
zonder ze belachelijk te maken, die kan beter heroïnespuiter worden of zich
dooddrinken.’ (Janssen en De Vree 1988, p. 505) De polemiek, het middel waarvan
Hermans vaak gebruikmaakt, is daarbij niet alleen bijzonder nuttig, Hermans geeft
toe dat hij polemiseren ook zeer opwindend vindt. ‘Het is toch een groot genoegen
om iets beter te weten dan een ander.’ (Pam 1983, p. 335) Dat heeft hem echter niet
alom populair gemaakt: ‘Mijn reputatie schijnt zodanig te zijn dat mensen tegen wie
ik de meest onschuldige dingen zeg, denken dat ik ze vernietigen wil.’ (Janssen 1979,
p. 24)
Hermans begrijpt maar weinig van alle commotie. Wat maakt dat beetje pesten
nou uit? Een opmerkinkje hier, een opmerkinkje daar. Leren we niet allemaal van
elkaar? ‘Ik pest ze trouwens ook niet. Ik ontmasker hun leugens en als ze doorgaan
leugens staande te houden, ontmasker ik die leugens opnieuw. Ook dan ben ik, voor
zover ik weet, de beminnelijkheid zelve. Goedgemutst, opgewekt en met een
welgemeende kwinkslag hier en daar, dien ik ze van repliek. Dat is alles.’ (Janssen
en De Vree, 1988, p. 539) Hermans meent dat hij zijn tegenstanders juist een grote
dienst bewijst door ze te bekritiseren. Ten eerste omdat hij,
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gul van gemoed als hij is, tenminste een antwoord terug schrijft - en daarom alleen
al zouden ze blij moeten zijn, meent hij... Maar van enige dankbaarheid merkt hij
niets. En dat terwijl zijn kritiek in zijn visie - en dat is ten tweede - menige
maatschappelijke carrière heeft bevorderd, tenminste: aan de kant van de
bekritiseerden. ‘Al mijn tegenstanders zijn professor of Kamerlid geworden. [...] Ze
krijgen prijzen en eervolle opdrachten om de biografie van de kroonprins te schrijven.’
(Ibidem) Het heeft alle carrières bevorderd, behalve die van Hermans zelf.
Maatschappelijk gezien heeft het schrijven alleen maar nadelen. (Van Tijn 1979, p.
100) Het schrijven is een geduchte sta-in-de-weg bij zijn wetenschappelijke carrière.
(Flothuis 1979, p. 101)
Als we Hermans moeten geloven heeft hij altijd al tegenwerking gehad, in alles
wat hij deed. Toen hij naar Groningen ging om daar zijn wetenschappelijke werk te
gaan doen, heeft hij veel tegenwerking ondervonden. Hij stond bekend als ‘die
Hermans van dat proces’ (Nooteboom 1979, p. 285), het proces dat is gevoerd naar
aanleiding van de roman Ik heb altijd gelijk uit 1951. Hermans werd vrijgesproken.
Daarmee was naar zijn idee de toon gezet. ‘Ik geloof dat er... nou ja, dat ik van alle
kanten tegenwerking, ook wel geheime tegenwerking, ondervonden heb door mijn
schrijverij.’ (Sleutelaar, Verhagen en Vaandrager 1979, p. 49) Ondanks (of misschien
waarschijnlijker: dankzij) al deze tegenwerking blijft Hermans doorgaan, omdat hij
het gevoel heeft dat hij iets bepaalds moet volbrengen, een soort opdracht. (Pam
1979, p. 339) Hij had altijd al het gevoel ‘dat ik dan toch voor iets onalledaags was
voorbestemd.’ (Meijer 1979, p. 226) En wie zou daaraan durven twijfelen?
Wat Hermans het meest dwars zit, is het feit dat wanneer hij dingen zegt of schrijft,
er groot tumult ontstaat. Vervolgens wordt gezegd dat hij ongelijk heeft, maar wanneer
blijkt dat zijn tegenstanders fout zaten en Hermans goed, worden geen excuses of
iets dergelijks aangeboden. (Zaal 1993, p. 85; Nooteboom 1979, p. 290) En Hermans
heeft vaak al eerder een heldere visie op de dingen dan de meeste mensen, zo meent
hij. ‘Wat mij het meest benauwt, en ik heb dat in 1951 al gezegd, dat is de klemmende
mate waarop in Nederland de overbevolking toeneemt. Op dat punt komt alles samen.
[...] Ik heb in 1951 al herrie gemaakt over het feit dat men hier op essentiële punten
dingen verzuimt. [...] Hoe wil men nu klagen over overbevolking als men een premie
stelt op het voortbrengen van een heleboel kinderen?’ (Flothuis 1979, pp. 109, 110)
In 1966 leidt de PVDA een grote nederlaag tijdens de verkiezingen. En jawel,
Hermans had dat al voorzien. De PVDA heeft ‘zich in de luren laten leggen door
Cals, een man waartegen ik veertien jaar geleden al heb gewaarschuwd. [...] Als men
veertien jaar geleden de Mandarijnen had gelezen had dit voorkomen kunnen worden.’
(Van Tijn 1979, p. 84)
Ook schrijvers die door Hermans bekritiseerd worden, hadden zijn opmerkingen
kunnen voorkomen. Een schrijver met een beetje gezond verstand (in het volgende
citaat is dat Cees Buddingh', in wiens vrij onverwachte dood een kritiek van Hermans
nog een helpende hand gehad schijnt te hebben) moet zijn literaire productie altijd
op haar waarde beoordelen en bij tegenvallend resultaat altijd beseffen:
dat kan nooit onder het oog van Hermans komen. En wat zal die zeggen?
Toen had hij moeten opletten, want hij kent mij toch ook al jaren. Dat
heeft hij niet gedaan en dat heb ik hem kwalijk genomen.
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Interviewer: Geldt het voor iedere schrijver, dat hij er rekening mee moet
houden dat het wel eens onder het oog van Hermans kan komen?
-Natuurlijk, ook voor mijzelf. Bij ieder boek dat ik schrijf houd ik er
rekening mee dat het wel eens onder het oog van een super-Hermans kan
komen, die mij aandoet wat ik Buddingh' heb aangedaan.
Interviewer: Wie is dat, die super-Hermans? -Die bestaat waarschijnlijk
niet. Althans hij heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar het kan altijd
gebeuren. (Pam 1983, p. 336)
Hermans is dus naar eigen zeggen waarschijnlijk uniek. Hij vindt dat hij ondanks
alle tegenwerking en ellende die zijn schrijverij heeft gebracht een beminnelijk
persoon is gebleven. Zelfs het feit dat hij een van de meest gelezen auteurs werd, en
de waardering die hij in de latere jaren wel kreeg, maakten het leed allerminst goed:
‘Ja, nu. Maar in de tijd dat ik het het meest nodig had, was ik dat niet.’ (Nooteboom
1979, p. 292)

Gulliver en zijn pispot
Wie na deze uiteenzetting nog wil betogen dat Hermans niet ook in zijn interviews
vaak licht ‘in de contramine’ is, heeft een buitengewoon Nederlandse manier van
lezen. Hoe Hermans over zijn vaderland, zijn literaire collegae, de wereld, de zin
van het leven denkt, is weinig reden om uitbundig de feestslingers buiten te hangen.
Af en toe neigen zijn ideeën zelfs naar het paranoïde.
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Gelukkig is er tussen de regels van zijn interviews wel eens ruimte voor een flinke
scheut verfrissende ironie. In een gesprek met Hans van Straten bespreekt Hermans
de verfilming van De donkere kamer van Damokles. Van Straten zegt dat de blauwe
tramwagens die Hermans beschrijft niet meer in Voorburg rijden en zelfs verbrand
worden: ‘Alle herinnering aan Hermans wordt uitgebrand!’, roept Van Straten
pathetisch uit. Waarop Hermans met zwarte humor antwoordt: ‘Zo zie je, dat het mij
altijd tegen gezeten heeft! Ze zullen eikels zaaien op mijn graf, net als op het graf
van Sade. Om de laatste resten van de botten te vernietigen!’ (Van Straten z.j., p. 31)
Hermans is in zijn interviews zeer kritisch en bij tijd en wijle uiterst fel, hoewel toegegeven - nooit werkelijk zo fel als hij bijvoorbeeld is in zijn polemiekbundel
Mandarijnen op Zwavelzuur. Misschien is het omdat hij de interviewer niet al te zeer
in verlegenheid wil brengen, misschien is het omdat Hermans zich niet lang genoeg
over hetzelfde onderwerp kan opwinden om volledig op dreef te komen, zijn
gepeperde uitspraken komen vaak toch minder hard aan dan in zijn polemieken.
Maar het is in zijn interviews evengoed buitengewoon duidelijk te merken dat
bepaalde zaken hem erg hoog zitten. Het proces rondom Ik heb altijd gelijk en zijn
zwartgallige visie op Nederland komen zeer geregeld terug.
Van veel actuele zaken is Hermans goed op de hoogte en hij heeft daar vaak een
zeer uitgesproken mening over. Uitgesproken, maar doorgaans weldoordacht en
meestal gevormd voordat anderen zo ver zijn om tot dat inzicht te komen. Maar zijn
uitspraken krijgen een gefrustreerde ondertoon, zodra blijkt dat men niet wil luisteren.
En wat maakt het dan nog uit dat Hermans later gelijk blijkt te hebben gehad en dat
een en ander misschien voorkomen had kunnen worden als men oor voor zijn
opmerkingen had gehad? Hermans' interviews schommelen tussen de luimen van
een man die dan weer een intelligente onderwijzer is naar wie de middelmatige
leerlingen niet willen luisteren maar die van zijn gelijk overtuigd is en die dan weer
een klein jongetje is dat verontwaardigd stampvoetend in huilen dreigt uit te barsten.
Anders gezegd: Hermans voelt zich als de voorspellende maar nimmer geloofde
Cassandra.2 En Hermans zelf trekt weer een vergelijking met Gulliver:
speciaal met Gulliver onder de dwergen kon ik mij geweldig identificeren.
Gulliver wordt ook miskend. Je weet, er breekt brand uit in het paleis en
Gulliver blust die door zijn kamerpot erover leeg te gooien. En wordt dan
gestraft omdat je binnen het paleis niet met urine mag morsen. (Van Straten
z.j., p. 57)
Die arme Gulliver - maar goed dat hij nog veel gelezen wordt.
Eveline Bos studeert Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. Dit artikel is voortgekomen uit een college over Mandarijnen op
zwavelzuur. Met dank aan Patrick Rooijackers die heeft geholpen bij de
bewerking van dit artikel.
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Eindnoten:
1 Tussen de ongeëngageerde uitspraak en deze zit overigens veertien jaar. Het is goed mogelijk
dat Hermans in die periode zijn visie enigszins heeft bijgesteld.
2 Cassandra was de dochter van Priamus en Hecabe. Zij was zeer mooi en zeer weetgierig. Apollo
begeerde haar als vrouw, maar zij verlangde eerst de gave der voorspelling. Toen zij die kunst
verstond, brak zij echter haar belofte. Apollo strafte haar: niemand zou ooit geloof hechten aan
haar voorspellingen. Zij voorzag alle rampen die Troje en haar familie zouden treffen, voorspelde
ze geheel naar waarheid, maar niemand sloeg acht op haar woorden. Zij werd slechts bespot
en uitgelachen.
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recensies
Evert van der Starre, Chamfort, de lachende mensenhater. Misantropie
in de achttiende eeuw. Zutphen (Walburg Pers) 2000. 157 blz. prijs f 35,
15 ISBN 9057300656

Stekelige bonmots
‘Wees mijn broeder of ik vermoord je!’ Wie weet nog dat deze sarcastische
verdraaiing van een revolutionaire leuze van Chamfort stamt, een schrijver van
messcherpe aforismen aan het eind van de achttiende eeuw? Geen groter succes voor
een schrijver van aforismen dan wanneer zijn kreten zo universeel zijn geworden dat
hijzelf als de schepper niet meer wordt opgemerkt. Toch heeft dit onzichtbaar worden
van de auteur in het geval Chamfort een wrange bijsmaak. Voortdurend werd hij
door vergetelheid bedreigd. Toen hij in 1794 stierf, was zijn collectie Maximes et
pensées, caractères et anecdotes nog niet gepubliceerd. Een vriend verzorgde de
uitgave in het jaar daarop, maar intussen was een deel van het manuscript gestolen.
In de tijd daarna deden de conservatieve romanticus Chateaubriand en de strenge
criticus Sainte Beuve er alles aan om de dode Chamfort als een onuitstaanbare
egomaan en kankeraar te brandmerken. Pas nadat een aantal Europese denkers, onder
wie Schopenhauer en Nietzsche, Chamfort als hun geestverwant had geprezen, kreeg
deze een plaats in het collectieve geheugen.
Wie was deze Chamfort? Op 6 juni 1740 werd hij als Sébastien Roch Nicolas in
Clermont-Ferrand geboren. Hij groeide op als zoon van een kruideniersechtpaar,
maar op zijn zevende kreeg hij te horen dat hij de natuurlijke zoon van een adellijke
dame en een kanunnik was. In sprookjes en romances leidt de onthulling van hoge
afkomst er altijd toe dat de verstoten telg mag terugkeren, de realiteit pakt meestal
anders uit. Zo ook hier: Chamfort, die zijn moeder nooit mocht zien, bleef
vastgekluisterd aan het kleinburgerlijk milieu dat hij steeds minder als het zijne
beschouwde. Het verlangen om tot de maatschappelijke bovenlaag te behoren, de
woede over de verstoting: het waren machtige drijfveren voor de begaafde Sébastien.
Zo vatte hij het plan op om naar Parijs te gaan en bekendheid te krijgen als literator
en philosophe. Trouw volgde hij daarbij de lijn die door andere intellectuelen reeds
was uitgestippeld: hij gaf zich een nom de plume (waarbij hij het adellijke ‘de
Chamfort’ prefereerde), hij deed mee aan de prijsvragen van de talrijke academies
in het provinciale Frankrijk, en hij schreef een aantal drama's in de geaccepteerde
classicistische stijl. Daarmee boekte hij inderdaad successen: zijn prijsschriften
werden bekroond en een van zijn drama's verschafte hem erkenning aan het hof.
Uiteindelijk werd hij zelfs lid van de Academie Française. Niet minder succesvol
was zijn optreden in de verlichte salons van Parijs: door zijn stekelige bonmots en
zijn zorgvuldig voorbereide anekdoten was hij een gezochte gast. Hij werd daarbij
geholpen door zijn aantrekkelijk uiterlijk dat hem een aantal avonturen met adellijke
dames schijnt te hebben opgeleverd.
Er zijn aanwijzingen dat Chamforts aanpassing aan de maatschappij in deze jaren
nooit volledig was. Ook al tekent hij zijn aforismen en anekdoten pas in de jaren
1780 op, zij staan zo vol van observaties van de gedragsvormen in het ancien régime
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dat men de indruk krijgt dat juist zijn ‘salonjaren’ zijn kritiche reservers versterkt
moeten hebben. Na 1781 trekt hij zich terug en toont hij steeds meer de trekken van
de mensenhater waar hij vooral bekend om geworden is. Hij keert weliswaar na een
tijd naar Parijs terug, maar intussen zijn twee belangrijke dingen gebeurd die zijn
innerlijke eenzaamheid hebben versterkt: hij lijdt aan een ziekte die zijn gezicht heeft
mismaakt en hij gaat gebukt onder het verlies van de vrouw met wie hij als
veertigjarige in het huwelijk was getreden. Steeds gedesillusioneerder en steeds
harder in zijn uitingen, vestigt hij zijn hoop op de ondergang van de oude maatschappij
waarvan hij de immorele, paradoxale en belachelijke kanten weet bloot te leggen.
Een greep uit Chamforts attaques: ‘Uit lachwekkende ijdelheid maakt de burgerij
van haar dochters mestgrond voor de landgoederen van de adel’ en ‘De meeste
mensen van adel lijken op hun voorouders zoals een Italiaanse gids, een Cicerone,
lijkt op Cicero.’
Wanneer in 1789 zijn politieke wensen in vervulling lijken te gaan, wordt hij de
ghostwriter van belangrijke revolutionairen van het eerste uur, zoals Mirabeau en
Sieyès. Beroemde kreten als ‘Guerre aux chateaux, paix aux chaumières!’ (‘Oorlog
aan de paleizen, vrede voor de hutten!’) stammen van hem. Later sluit hij zich aan
bij de Girondijnen, en omdat hij zijn kritiek van het schrikbewind van de Jacobijnen
niet onder stoelen of banken steekt, wordt hij in 1793 voor korte tijd opgesloten. De
omstandigheden zijn gruwelijk en wanneer opnieuw een arrestatie dreigt, probeert
Chamfort zich van het leven te beroven. Hij doet dit echter zo onhandig dat hij
verminkt overleeft - om enkele
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maanden later alsnog aan zijn verwondingen te overlijden.
Chamfort behoort met zijn aforismen tot de meest originele hoofden van de
Verlichting. In de achttiende eeuw komt de oudere traditie van het
levensbeschouwelijke maxime in het vaarwater van de satire terecht. Wat ooit een
ernstige vorm van het moraliseren in korte zin- en zedenspreuken was, is nu vaak
een medium van overdrijving en ridiculisering. Het zeventiende-eeuwse maxime gaf
nog een richtsnoer voor het juiste leven in een maatschappij waarin de deugd niet
hoog aangeschreven stond, bij het achttiende-eeuwse aforisme is deze ambitie
nauwelijks meer te bespeuren. In de ongerijmde en onrechtvaardige wereld van het
ancien régime is het juiste leven nauwelijks meer bereikbaar; wat overblijft is hooguit
de mogelijkheid zich lachend te onttrekken aan een wereld waarin iedereen door
ijdelheid is bevangen.
De beweeglijke en satirische geest die uit Chamforts aforismen spreekt, staat heel
dicht bij die van de andere grote schrijver van aforismen in de late achttiende eeuw:
de Göttinger wetenschapper en filosoof Georg Christoph Lichtenberg, die men de
meest onafhankelijke geest van de Duitse Verlichting heeft genoemd. Het is
waarschijnlijk geen toeval dat Chamfort en Lichtenberg juist in dezelfde tijd hun
aforismen schreven - aan de vooravond van de revolutie - en dat zij allebei hun
aforistische schatten niet publiceerden. Ook bij Lichtenberg moest het grotere publiek
tot na zijn dood (in 1799) wachten om zijn hilarische scherpzinnigheid te ontdekken.
Van Lichtenberg stamt bijvoorbeeld de volgende Gedankensplitter: ‘Der Amerikaner,
der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.’ Interessant is
dat ook Lichtenberg onder zijn mismaaktheid leed; hij was van jongs af aan gebocheld.
Maar er is een belangrijk verschil tussen Lichtenberg en Chamfort: terwijl Chamfort
ondanks zijn lidmaatschap in de Academie nooit echt maatschappelijk arriveerde,
had de om zijn wetenschappelijke experimenten gerespecteerde Lichtenberg een
gevestigde reputatie. Zo zien we hoe Chamfort zijn heil in de revolutie zoekt, terwijl
Lichtenberg, die de revolutie aanvankelijk niet minder vreugdevol begroet, gelaten
blijft en afwacht. Chamfort wordt een politiek activist, totdat ook hier uiteindelijk
de desillusie toeslaat.
De romanist Evert van der Starre heeft met een kloeke keuze uit Chamforts
aforismen en anekdoten deze geniale en ongelukkige achttiende-eeuwer weer onder
de aandacht gebracht. Hij heeft de teksten opnieuw vertaald en een poging gedaan zoals overigens ook anderen vóór hem - om de gekozen aforismen thematisch te
groeperen. Daarbij komt hij tot de volgende indeling: ‘Misantropie door de eeuwen
heen’, ‘De verdienste miskend’, ‘Weldaden en dank’, ‘Tegenstrijdigheden’,
‘Mensenhaat, vrouwenhaat en vriendschap’, ‘De anekdote’ en ‘Misantropie en
literatuur’. Elke van deze thematische groepen heeft Van der Starre van een langere
beschouwende inleiding voorzien. Dat gaat niet altijd met een stijl die zijn onderwerp
waardig is, maar het levert belangrijke inzichten op. Dit geldt vooral voor het
fenomeen mensenhaat. Van der Starre schetst de traditie van de misantropie die reeds
lang voor de achttiende eeuw bestond en die door Chamfort wordt voortgezet, om
uiteindelijk via Nietzsche de twintigste eeuw te bereiken. Doordat hij deze invalshoek
privilegieert, laat Van der Starre echter belangrijke dwarsverbindingen in de achttiende
eeuw zelf onderbelicht. Esprit, scepsis, sarcasme, satire: zij komen niet echt in het
vizier als de kritische instrumenten die de ‘aforist’ Chamfort met andere intellectuelen
van zijn tijd deelt. Zo blijft Chamfort een ietwat eenzame figuur die wel met zijn
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mensenhatende voorlopers veel gemeen heeft, maar die met het grote kritische project
van de Verlichting nauwelijks verbindingen lijkt te onderhouden. Uitstapjes naar
satirici als Swift, Voltaire en Lichtenberg hadden hier verhelderend en relativerend
kunnen werken. Zo was ook het woord ‘lachend’ in de titel van het boek beter tot
zijn recht gekomen. Want het lachen van Chamfort moge vaak bitterder geweest zijn
dan dat van andere critici van het ancien régime, het was een lachen dat in de
achttiende eeuw een gemeenschap van de toekomst stichtte - en dat uiteindelijk
verstomde toen deze gemeenschapsutopie op de bloedige agenda van de geschiedenis
werd gezet.
Joachim von der Thüsen
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't Zoet der eenzaamheid. Gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy.
Bloemlezing met inleiding en commentaar door Pim van Oostrum.
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2001. 127 blz. prijs f 29,50.
ISBN 9053564756

Een juffer dichteres
‘Triumf! ik ben voldaan, ik zal onsterflijk zijn’ (p. 21) riep Juliana Cornelia de Lannoy
uit toen zij in 1774 een zilveren erepenning ontving in een wedstrijd die georganiseerd
was door het dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. Onmiskenbaar is de
ironische ondertoon. Dat de dichteres vaker spottend uit de hoek kwam en graag de
grenzen van de dichterlijke vrijheid opzocht, wordt duidelijk in 't Zoet der
eenzaamheid. Gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy. De gedichten in deze
mooie bloemlezing, bezorgd door Pim van Oostrum, zijn herspeld en van toelichtingen
voorzien, zodat ze voor de hedendaagse lezer goed te begrijpen zijn. De uitgave
vormt het tweede deel in de Amazonereeks, een vervolg op het veelgeprezen boek
over de vroegmoderne vrouwenliteratuur Met en zonder lauwerkrans (1997).
Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) was in haar tijd een gevierd dichteres.
Onder haar vrienden kon ze vooraanstaande auteurs als Willem Bilderdijk en Rhijnvis
Feith rekenen, haar werk ontving goede kritieken en ze was een navolgenswaardig
voorbeeld voor vrouwen én mannen. Ze werd als eerste vrouw uitgenodigd lid te
worden van een dichtgezelschap en beoefende met succes uiteenlopende genres.
Veel van haar gedichten zijn nog steeds de moeite waard om te lezen; de aandacht
die deze bijzondere schrijfster met deze tekstuitgave krijgt, is dan ook meer dan
verdiend.
Het boek opent met een inleiding op het leven en werk van De Lannoy. Van
Oostrum zet haar neer als een breed ontwikkelde en zelfstandige vrouw die wist wat
ze wilde. Aan het contemporaine traditionele beeld dat men van vrouwen had,
conformeerde ze zich niet; ze stelde haar leven niet in dienst van een man en kinderen
en bleef haar hele leven ongehuwd. Haar leven draaide om intellectuele ontwikkeling.
Met haar dichtwerk jaagde De Lannoy bewust roem na, iets uitzonderlijks voor
vrouwen in die tijd. Doorgaans was dichten voor hen namelijk niet meer dan een
aangenaam tijdverdrijf. Maar De Lannoy wilde meer. Dat is ook af te leiden uit de
genres die ze beoefende. Ze schreef treurspelen, lierzangen en hekeldichten,
tekstsoorten die doorgaans door mannen werden gemaakt. In het literaire circuit nam
deze schrijfster dan ook een voor vrouwen opmerkelijke positie in. Als een van de
weinige vrouwelijke auteurs koos ze er bewust voor om naar buiten te treden met
grote genres. Bovendien verzette ze zich tegen het maatschappelijk keurslijf van haar
sekse.
In de uitgave zijn naast teksten ook enkele schilderijen van De Lannoy opgenomen.
Dat haar voorkeur echter uitging naar het schrijverschap is duidelijk. In haar oudst
overgeleverde gedicht ‘Aan Aristus’ (1764) maakt ze met een bescheidenheidstopos
kenbaar dat ze al lang door de dichtkunst werd aangetrokken, maar dat het haar nog
ontbrak aan goede begeleiding. Die vond ze bij Adamus Christianus Schonck, rector
van de Latijnse school in haar geboorteplaats Breda. Snel daarna presenteerde ze
zich heel wat zelfverzekerder. Ze debuteert in 1766 en in veel van haar volgende
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gedichten toont ze haar literaire ambities. Bovendien mengt ze zich met verve in de
strijd tegen vooroordelen rondom het vrouwelijk schrijverschap.
De Lannoys zelfbewuste presentatie als vrouwelijke auteur komt sterk tot uiting
in de eerste afdeling van de bloemlezing, ‘Vrijbrief voor Parnas’. In de vier gekozen
gedichten verzet ze zich tegen het idee dat serieus dichterschap voor vrouwen niet
is weggelegd. Een treffend voorbeeld daarvan is ‘Aan mijn Geest’. Daarin discussiëren
een ‘ik’ en haar geest over de mogelijkheid voor vrouwen om dichteres te worden.
De ikpersoon is van mening dat een jonkvrouw - De Lannoy was van adel - dat zeker
niet kan worden: ‘Een Juffer Dichteres! 't Is waarlijk fraai bedacht’ (p. 46). De geest
verzet zich echter tegen de uit haar sekse en milieu voortvloeiende voorbestemming.
Haar dierbaarste uren brengt ze door met boeken: ‘'t zoet der eenzaamheid’ (p. 49).
Ook elders neemt De Lannoy het op voor vrouwelijke auteurs. In het gedicht dat
ze zendt aan de bestuurders van het dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid
verkregen (KWDAV) bedankt ze de heren op humorvolle wijze omdat ze, tegen de
gebruiken in, toestemming heeft gekregen een van haar bekroonde prijsverzen op te
nemen in haar bundel Dichtkundige werken. De toezegging acht ze geldig voor alle
dames van KWDAV, want de door mannelijke bestuurders opgestelde
genootschapswetten gelden toch uitsluitend voor mannelijke auteurs?
‘Maar verre waar' 't van u, die wet voor ons [nl. vrouwen] te
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maken, / gij wilt niet dat de sex een enk'le zucht zal slaken, / en welk een hinderpaal
mijn wensen mocht weerstaan, / wij zien dat streng verbod voor ons te niet gedaan’
(p. 61). Deze toon keert terug in de tweede afdeling, ‘Tussen scherts en spot’. Daarin
zijn hekeldichten opgenomen waarin allerlei ondeugden aan de kaak gesteld worden.
Het is een genre dat weinig door vrouwen beoefend werd, maar zoals hierboven al
bleek, vormde De Lannoy vaker de uitzondering op de regel. In ‘De onbestendigheid’
vergelijkt ze het losschieten van een haak aan haar baleinenrok met het verval van
grote bouwwerken als de toren van Pisa. De tekstbezorger laat zien dat er meer steekt
achter deze regels dan alleen een luchtige grap, waarin de lezer gewezen wordt op
de aardse vergankelijkheid van de dingen. ‘Net zoals het door de mode ingesnoerde
lichaam éven kan ademhalen, bevrijdt de auteur zich van (literairklassieke) normen
en regelgeving’. Dit is slechts een van de vele voorbeelden waarin duidelijk wordt
dat De Lannoy aan de heersende conventies een heel eigen en verrassende draai
geeft.
Een onderwerp dat meerdere auteurs hekelden was de maaltijd. Zo nam Justus
van Effen in De Hollandsche Spectator de burgermansmaaltijd op de hak. In het
vermakelijke spotdicht ‘Het gastmaal’ vult De Lannoy het thema weer op heel eigen
wijze in. Ze bekritiseert een conservatief, aristocratisch milieu waar men zich
krampachtig vasthoudt aan vergane glorie. De zaal waarin men zit, het generaties
lang gekoesterde tafelgerei waarmee wordt gegeten en het eten zelf moeten het
ontgelden. Het enige gerecht dat de goedkeuring van de ikpersoon kan wegdragen,
eindigt in een hilarische passage jammerlijk op de grond: ‘De podding komt van zelf
de kamer ingevlogen’ (p. 89).
De derde afdeling van het boek, ‘Actieve deugdzaamheid voor het vaderland’,
bevat tekstfragmenten waarin De Lannoy haar dichtkunst inzet voor het welzijn van
de Republiek. Ze was van mening dat iedereen, zowel mannen als vrouwen, een
bijdrage moest leveren aan de maatschappij. Aangezien ze als vrouw niet voor een
militaire carrière kon kiezen, wilde De Lannoy op een andere manier haar steentje
bijdragen. Haar kracht lag in de dichtkunst en daarom meende ze dat zij haar aandeel
het best via poëzie kon leveren. In haar teksten wilde ze de geschiedenis van haar
vaderland levend houden en haar landgenoten aanzetten zich, net als enkele helden
en heldinnen uit het verleden, in te spannen voor het welzijn van de Republiek.
Daarbij koos ze voor personen en gebeurtenissen uit de Hollandse vrijheidsstrijd
tegen de Spaanse overheersing: in die context plaatste ze deugden als vrijheidszin,
vaderlandsliefde, eendracht en heldenmoed. In haar treurspel ‘De belegering van
Haerlem’ blijkt welke verregaande consequenties deze liefde voor het vaderland kan
hebben. Daarin voert de schrijfster de bekende, strijdende vrouw Kenau op, die een
groot persoonlijk offer moet leveren. Ze kiest namelijk voor het belang van haar stad
en kan daardoor het leven van haar dochter niet redden.
Van Oostrum heeft in deze uitgave gekozen voor teksten waarin De Lannoy zich
zelfbewust presenteert. Niet alleen de wijze waarop deze vrouw opkomt voor het
vrouwelijk schrijverschap, ook de manier waarop ze ironie in haar gedichten inzet
en haar landgenoten probeert aan te zetten tot een bijdrage aan het welzijn van de
Republiek getuigen van haar ambities. Dat was niet de gebruikelijke manier waarop
schrijfsters zich destijds in het literaire circuit mengden: vaak stelden ze zich
bescheiden op. Dat De Lannoy meer noten op haar zang had, blijkt in deze
bloemlezing keer op keer. Voortdurend komt deze schrijfster dan ook naar voren als

Vooys. Jaargang 19

een buitengewone vrouw, wier teksten ook nu nog de aandacht verdienen van een
breed publiek.
Annelies de Jeu
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Frank Berndsen, Met alle respect. Over literatuurkritiek. Groningen
(Uitgeverij Passage) 2001. 156 blz. prijs f 33,90 ISBN 905452071X.

Stiekem polemisch
Met alle respect is een van de meest onbegrijpelijke boeken die ik in tijden onder
ogen heb gehad. Meer dan eens schoot door mijn hoofd wat Louis van Gaal eens
tegen een groep kritische journalisten zei: ‘zijn jullie nu zo dom of ben ik nu zo
slim?’ Ik voelde me bij het lezen van dit boek een beetje als zo'n voetbaljournalist.
Het boek roept vraag na vraag na vraag op, maar het antwoord op al die vragen lijkt
vanzelfsprekend te zijn zonder dat ik ook maar een vermoeden krijg van wat het zou
kunnen zijn.
Laat ik bij het begin beginnen. Het ‘vooraf’, dat terugkeert als flaptekst, begint
als volgt: ‘Met alle respect, de titel klinkt en is polemisch. Dit boek is dat niet.’ Dan,
zou ik zeggen, is de titel dus ongelukkig gekozen, maar los daarvan ben ik het hier
al niet met Berndsen eens: die titel is helemaal niet polemisch.
Derde zin: ‘Lang niet altijd ontmoet de literatuurkritiek het respect dat ze, niet
anders dan het merendeel van de menselijke activiteiten, verdient.’ Hier heb ik lang
naar gekeken. Dat literatuurkritiek niet altijd met respect wordt benaderd, soit, we
kennen allen de polemische stukken over recensenten van Hermans, Komrij, of 't
Hart. Maar het is toch niet nodig daartegenover een tegenstem te plaatsen? Er is juist
behoorlijk veel serieuze en nuttige aandacht voor receptieonderzoek de laatste tijd.
En die tussenzin over het ‘merendeel van de menselijke activiteiten’ dat respect
verdient, is al helemaal opmerkelijk. Houdt Berndsen er werkelijk zo'n zonnig
wereldbeeld op na? Laten we het erop houden dat hij een studie heeft opgezet waarin
hij met respect over literatuurkritiek wil schrijven.
Sla ik een paar zinnen over, kom ik bij het onderwerp van het boek, de moderne
literatuurkritiek: ‘Beschreven wordt wat er gewoon oftewel regelmatig aan is, met
name wat er karakteristiek en constitutief voor is. Dit is een keuze. Nu blijkt er aan
de moderne literatuurkritiek niet zo erg veel gewoon oftewel regelmatig te zijn,
vooral is er niet veel karakteristiek en constitutief.’
Ook deze zinnen vergen weer opvallend veel aandacht, zeker omdat ze gezien hun
locatie op de flap verondersteld worden een zekere wervende waarde te hebben. Als
ik het goed begrijp beschrijft hij opkomst en ondergang van zijn project? Krijgen we
de conclusie al in de inleiding? En vooral, waarom heeft Berndsen dit onderwerp nu
eigenlijk gekozen?
Het lijkt me weinig zinvol de inleiding zo zin na zin te fileren, maar ik houd aan
de tekst wel de indruk over dat het boek over iets anders gaat dan waar het over lijkt
te gaan. En die indruk wordt versterkt wanneer ik verder lees.
Met alle respect begint na het voorwoord inderdaad als een studie over
literatuurkritiek, een poging tot typologie, karakterisering en verklaring van wat
recensenten beweegt. Minutieus worden argumentatiestructuur en structuren van
waardering ontrafeld. En wat levert dat op? In de samenvatting van de
voetbaljournalist zou de conclusie luiden: Berndsen leert ons dat we voorzichtig
moeten zijn met recensies. Veel oordelen zijn impliciet, en het is noodzakelijk om
de impliciete literatuuropvatting te expliciteren om de betekenis van een recensie op
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waarde te kunnen schatten. Een opmerking als ‘Dit boek is hecht opgebouwd’ getuigt
van een positieve waardering voor iemand die er een structuralistische
literatuuropvatting op nahoudt. Het is slechts schijnbaar een neutrale opmerking.
Vervolgens worden vele vertakkingen van impliciete oordelen en opvattingen
uitgewerkt met behulp van typologieën en boomstructuren. Berndsen bewijst hier
dat recensies niet zijn in te delen in een ondubbelzinnig voor/tegen, en dat is goed
om te bedenken voor wie oordelen kwantitatief wil gaan benaderen.
Maar dat is nog niet alles, want het boek gaat niet over recensies, maar over de
moderne literatuurkritiek. En daar beginnen de problemen. Alleen wie recenseert
vanuit de norm dat een literair werk gelezen moet worden als een verzameling
samenhangende gehelen van vorm en inhoud, behoort tot wat Berndsen ‘de
gemeenschap van de moderne literatuur’ noemt. Maar wie er een andere opvatting
op nahoudt, hoort er gewoon niet bij.
Anja Meulenbelt bijvoorbeeld, mag bespreken wat ze wil, maar ze heeft een
ideologische invalshoek en ‘tot een literatuuropvatting die spoort met wat moderne
literatuur voor auteurs, lezers en literatuurcritici is binnen de gemeenschap van de
moderne literatuur komt ze niet en kan ze niet meer komen’ (p. 77). En niet alleen
Meulenbelt wordt geëxcommuniceerd, ook tegendraadse lezers (Ernst van Alphen,
Maaike Meijer) of critici die biografische of levensbeschouwelijke interesse tonen
(Gomperts, Coster) vallen erbuiten. Simpel, ‘niet iedereen die moderne literaire
werken probeert te maken en niet iedereen die met moderne
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literaire werken omgaat behoort gemeenschap van de moderne literatuur’ (p. 101).
Het is in het boek maar een terloops punt dat bovendien ook half in noten is
verstopt, maar het is wel verhelderend voor het uitgangspunt dat Berndsen heeft
gekozen. Goede literatuur is moderne literatuur, en de goede literaire norm is die
van de structuralistische eenheid. Wie vanuit een andere opvatting schrijft, behoort
tot het verfoeilijk gilde der postmodernen.
En wat er nog aan zinnigs in het boek leek te staan, smelt weg als sneeuw voor de
zon. De manier waarop de term postmodernisme wordt gebruikt is hoogst
merkwaardig, de manier waarop - met een verwijzing naar een 22 jaar oud boek een beroep wordt gedaan op de vermeende objectieve distantie van de waarnemer
in de natuurwetenschappen is onvoorstelbaar naïef. Het is allemaal te verklaren uit
Berndsens haat ten opzichte van ‘postmoderne praktijken in delen van het hedendaagse
literaire veld’ (p. 29).
Berndsen is tegen de empirische benadering, hij is ook tegen de ideologiekritiek
en van een institutionele benadering moet hij ook niets hebben. Uit zijn vele malen
herhaalde verwijzing naar een artikel van A.L. Sötemann over Martinus Nijhoffs
‘De moeder de vrouw’ geeft hij aan dat hij nog steeds gelooft in de
wetenschappelijkheid van interpretatie, kortom: hij is tegen alles dat na Merlyn is
gekomen.
En dan is het een straf om het boek uit te lezen. Achter het vermeende respect voor
de literatuurkritiek gaat feitelijk een overdreven groot respect voor een gedateerde
literatuuropvatting schuil, vermomd als objectieve studie. De eerste zin van het boek
had precies omgekeered moeten zijn: Met alle respect, de titel is niet polemish. Het
boek is dat, stiekem, wel.
Bertram Mourits
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redactioneel
Om
te weten
dat er
woord
voor
woord
een andere taal is
daarom schrijf ik.

De dichter Jan Arends heeft het leven gehad dat je van een dichter verwacht. Een
leven vol problemen, constant balancerend op de rand van gekte, uitmondend in een
dramatische dood. Van het dak gesprongen op de dag dat zijn bundel
Lunchpauzegedichten verscheen. Het is het beeld dat ‘men’ van de poëzie en de
dichter heeft: de dichter dicht omdat hij zijn ziel wil uitstorten. Poëzie moet gaan om
de grote gevoelens, de romantiek en de ondraaglijke zwaarte van het bestaan.
Maar het is niet alleen deze kant van de poëzie die in deze Vooys wordt belicht:
er is ook aandacht voor wat zich in de marge van de poëzie bevindt. Wie een gedicht
wil begrijpen, kan dat niet altijd met zijn hart. Het voor dichters belangrijke instrument
van de taal is voor de lezer vaak een bron van problemen. In het hoofdartikel staat
die analytische kant van de poëzie centraal: de ambigue relatie tussen taalkunde en
poëzie. Dichters kunnen niet leven van hun woorden alleen. Hoe in strijd ook met
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het ideaalbeeld, dichters moeten ook geld verdienen, en het podium is een van de
plaatsen waar dat kan. In het interview ten slotte Angèle Manteau, een vrouw die
haar leven aan de literatuur heeft gewijd. Als geen ander weet zij dat het literaire
leven niet enkel bestaat uit romantiek en idealen.
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Taalkunde en poëzie: dichter en boer
Over het vermeende nut van taalkunde voor poëzieanalyse*
De gedachte dat de taalkunde een bijdrage kan leveren aan een beter
begrip van poëzie lijkt wijd verbreid. Op middelbare scholen
bijvoorbeeld worden leerlingen onderworpen aan grammaticalessen
omdat de daar opgedane kennis hen zou kunnen helpen bij het
analyseren van poëzie. Johan Kerstens, taalkundige, toetst deze
gedachte aan de praktijk. Aan de hand van de poëzie van Neeltje
Maria Min en Gertrude Stein onderzoekt hij of de combinatie
taalkunde en poëzie een vloek dan wel een zegen is.
Johan Kerstens
1.0 In Plato's probleem, een inleiding in de generatieve taalkunde, wordt op de laatste
bladzijde gesuggereerd dat taalkunde van pas kan komen bij het analyseren van
poëzie. Dat van pas komen moet blijken uit de zinnen ‘iedereen heeft recht op een
naaimasjien’ en ‘ik drink twee werelden in eene teug’. Dat zijn niet zomaar zinnen,
maar dichtregels, gevloeid uit de pen van Paul van Ostaijen en Gerrit Achterberg. U
denkt nu misschien dat het wel om ‘masjien’ en ‘eene’ zal gaan, want dat is geen
gewoon Nederlands. Maar het nut van de taalkunde komt ter sprake aan het eind van
een verhaal over bereiksambiguïteit. Die twee zinnen kunnen op verschillende
manieren worden begrepen en dat zit hem in de woorden ‘iedereen’, ‘een’, ‘twee’
en ‘eene’. In het gedicht van Achterberg drinkt de ik in de ene lezing in één teug
twee werelden tegelijk, terwijl hij in de andere lezing twee teugen neemt, met één
wereld per teug. Wat zou de dichter hebben bedoeld? Kon de ik met één slok toe, of
moest hij twee keer slikken? En wat is hier het nut van de taalkunde?1
1.1 De gedachte dat taalkundigen van dienst kunnen zijn bij poëzieanalyse is wijd
verbreid, ook onder taalkundigen. En de suggestie in Plato's probleem is bij mijn
weten nog nooit tegengesproken. Maar dat wil niet zeggen dat het klopt. Iedereen
kan zich vergissen. En daar lijkt het hier wel op. Want volgens mij kan het analyseren
van poëzie heel goed zonder taalkunde, en is poëzieanalyse zonder taalkunde niet
per se de mindere van poëzieanalyse met. In feite heb ik dat al bewezen, toen ik
hierboven opmerkte dat de zin ‘ik drink twee werelden in eene teug’ dubbelzinnig
is. Aan die opmerking komt geen taalkunde te pas. En ook de taalkundige term
‘bereiksambiguïteit’ die ik gebruikte, is niet nodig.
1.1.1 Het opmerken van een dubbelzinnigheid in ‘ik drink twee werelden in eene
teug’ is geen taalkundige daad. Iedere spreker van het Nederlands die zich ertoe zet
zich af te vragen of die zin meer dan één betekenis kan hebben, kan er opkomen. En
daar zal een begrip als ‘bereiksambiguïteit’ doorgaans niet aan te pas komen. Waarom
ook? Kennis van die begrippen voegt niets toe aan het zien van de dubbelzinnigheid.
En ook voor de oplossing van die dubbelzinnigheid (gaat het nou om één teug of om
twee?) is geen taalkundige kennis nodig. Je kunt zien dat water bevriest zonder dat
je weet dat water H2O is, en ook voor het ontdooien van ijs heb je geen scheikundige
nodig.
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1.2 Het voorbeeld van die twee werelden en die ene teug illustreert op nog een andere
manier de irrelevantie van de taalkunde. Vaststellen dat die zin op die manier
dubbelzinnig is, wordt bij de poëzieanalyse zoals die op dit moment wordt bedreven,
niet op prijs gesteld. Eén van de twee lezingen van die zin is namelijk, gelet op de
context van die zin (het gedicht), zó ver gezocht dat vrijwel geen enkele lezer er op
zal komen. En komt iemand er wel op,
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door recalcitrantie of een ogenblik van onoplettendheid, dan zal zij (of hij) die lezing
vermoedelijk onmiddellijk als een storende en niet noemenswaardige ongerijmdheid
uit zijn hoofd willen zetten. Iemand die onderweg is naar een bestemming en de weg
niet weet, en evenmin weet wat precies de bestemming is, zit niet verlegen om extra
afslagen en kruispunten.
1.3 Kortom, voor poëzie is taalkunde niet nodig, en verder vormt wat de taalkunde
zou kunnen inbrengen enkel ballast, die de toch al vaak moeizame gang door de
krochten van de poëzie er niet lichter op maakt. De taalkundige die aandringt en toch
met dit soort fratsen komt aanzetten, zal vooral als een lastpost, een spelbreker worden
ervaren.
1.3.1 Wat ik natuurlijk niet bewijzen kan is dat taalkunde bij het analyseren van
poëzie, behalve onnodig, per se een vloek is. Het zou mooi zijn als ik dat kon, want
het zou de bewijslast voor de nodeloosheid ervan van mijn schouders nemen. Verstand
is een vloek voor redeloosheid, denken voor doen, maar taalkunde voor poëzieanalyse?
Dat kan niet waar zijn. Toch zal ik twee voorbeelden bespreken die het ergste doen
vrezen.
1.4 Is het werkelijk zo simpel? Is taalkunde echt nutteloos bij het analyseren van
poëzie? Waarom is men daar dan niet eerder opgekomen? Het antwoord ligt voor de
hand: omdat die uitkomst ongewenst is. Taalkundigen willen graag nuttig worden
gevonden (wie niet), en die zullen dus niet ongevraagd aan de bel trekken. En ook
degenen die poëzie analyseren, hebben belang bij het geloof dat taalkunde nuttig is.
Bij het analyseren van poëzie bevind je je vrijwel altijd op glad ijs, en dan is iedere
uitgestoken hand welkom. Vooral als die hand niet hebberig is en je geen kanten op
trekt waar je niet wezen wil. Daar komt bij dat je volgens mij een taalkundige moet
zijn om de conclusie dat taalkunde irrelevant is hard te kunnen maken.
1.5. Ik moet natuurlijk wel met bewijzen komen, of anders feiten die mijn zaak hard
maken. Dat zal ik doen. Ik zal daarbij een onderscheid maken tussen gewone en
ongewone poëzie. Onder dat laatste versta ik dan poëzie waarop de traditionele
poëtica niet (zonder meer) van toepassing is. Ik maak dat onderscheid omdat bij de
analyse van gewone poëzie doorgaans een ander soort taalkunde wordt aangeroepen
dan bij de analyse van ongewone poëzie. Om mijn verhaal een positieve wending te
geven, zal ik besluiten met een klucht.

Taalkunde en modern(istisch)e poëzie
2.0 In 1976 werpen Frank Maatje en Jan Roukema (F&J) in Spiegel der Letteren de
vraag op wat de juiste volgorde is: A) eerst interpretatie en dan analyse, of B) eerst
analyse en dan interpretatie.2 Hierbij gaat het om het analyseren en interpreteren van
literaire teksten. Het antwoord waar ze op aansturen is: bij eenvoudige teksten eerst
interpreteren (A dus), bij moeilijke teksten eerst analyseren (B dus). Met dat antwoord
bedoelen F&J te zeggen dat eenvoudige teksten voor zichzelf spreken, terwijl
moeilijke teksten analyse nodig hebben om ‘adequaat geconcretiseerd’ te worden.
Ik weet ook niet wat ze daar mee bedoelen.
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2.1 F&J demonstreren de juistheid van hun antwoord aan een gedicht, althans één
regel daaruit. En wat ze demonstreren is de noodzaak van volgorde B, dat wil zeggen
dat bij moeilijke teksten analyse vooraf moet gaan aan interpretatie. Kennelijk gaan
F&J ervan uit dat volgorde A vanzelf spreekt en geen demonstratie nodig heeft.
2.2 Vreemd genoeg demonstreren F&J de noodzaak van volgorde B aan een regel
uit een gedicht dat ze met enig dédain een ‘gedichtje’ noemen, ‘wel aardig, meer
niet’ en dat ook collega's als ‘vrij gemakkelijk’ beschouwen. De lezer denkt nu
natuurlijk: maar was volgorde B nu juist niet nodig bij moeilijke teksten? Dat is juist,
maar het gaat niet om het gedicht maar
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enkel om de laatste regel ervan. Die regel luidt ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’
en komt uit het (titelloze) titelgedicht van de bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten
(inderdaad, zonder komma) van Neeltje Maria Min (uit 1966 alweer).
Volgens F&J is die regel moeilijker dan je denkt, moeilijker althans dan de
studenten en scholieren die ze ernaar hebben gevraagd, dachten. En dat die regel
moeilijker is dan je denkt, komt omdat die moeilijkheid eigenlijk pas blijkt bij analyse.
Waarmee de noodzaak van volgorde B is bewezen: soms moet analyse voorafgaan
aan interpretatie. Soms is analyse nodig om te bewijzen dat een gemakzuchtige
interpretatie er naast zit. Zelfs als dat de interpretatie is van 95 procent van de
ondervraagde lezers; zelfs als die interpretatie blijkt te correleren met een hogere
waardering voor het geïnterpreteerde werk.
2.2.1 Als F&J gelijk hebben, demonstreren ze eigenlijk dat volgorde B altijd nodig
is. Immers, je weet pas dat een op het oog gemakkelijke tekst echt gemakkelijk is,
als na analyse niet is gebleken dat hij eigenlijk moeilijk is. En dus moet je in alle
gevallen volgorde B toepassen (eerst analyseren, dan interpreteren), en is volgorde
A dus overbodig. F&J laten nergens blijken dat ze deze consequentie van hun betoog
inzien.
2.3 Volgens F&J lees je een gedicht eerst letterlijk. Daarmee bedoelen ze dat je het
probeert te begrijpen zoals je het weerbericht probeert te begrijpen, als eenvoudige
mededelingen die je gerust voor waar kunt houden. Als je dat hebt gedaan, en je doet
aan literatuur, dan lees je het gedicht nog een keer, maar nu sla je er een speciaal
literatuurwoordenboek bij open. Dat woordenboek zit in het hoofd van de literair
geschoolde lezer, en is daar terechtgekomen door literatuurles. 2.3.1 Letterlijk en
figuurlijk moeten niet verward worden met interpretatie en analyse. Letterlijk en
figuurlijk horen bij interpretatie, analyse is iets anders.
2.3.2 Een voorbeeld. De zin ‘mijn hart omarmt mijn arme hoofd’ betekent letterlijk
(als ‘weerbericht’) dat mijn hart armen heeft waarmee het mijn hoofd, dat arm is of
zielig, omhelst. Maar sla je er (bij herlezing) je literatuurwoordenboek bij op dan
kun je (afhankelijk van dat woordenboek) menen dat er eigenlijk (of figuurlijk
gesproken) wordt beweerd dat mijn gevoel vertroosting biedt aan mijn troost
behoevende verstand. Of iets dergelijks. En je vraagt je af of het twee keer voorkomen
van ‘arm’ iets te betekenen heeft.
Dit voorbeeld heb ik zelf bedacht. Hier is er één dat uit het leven gegrepen is:
‘Over de randen van mijn handen tasten mijn handen naar mijn andere handen.’
Letterlijk genomen staat hier dat de ik drie paar handen heeft; figuurlijk genomen
staat er iets anders, al valt niet makkelijk vast te stellen wat dat is of wat Paul van
Ostaijen hier zou kunnen hebben bedoeld. 2.33 Deze voorbeelden illustreren trouwens
ook een gangbaar vooroordeel: gedichten letterlijk lezen levert onzin op, pas door
figuurlijk lezen kun je er iets zinnigs van maken.
2.4 Soms levert letterlijk lezen niks op, of onzin. Dan kan figuurlijk lezen uitkomst
brengen. Maar soms helpt ook dat niet. Dan heb je met een moeilijke tekst te maken,
en dan is, beweren F&J, analyse geboden. Daarmee bedoelen ze het toepassen van
taalkundige begrippen. Normaal gesproken verstaat men daar zinsontleding onder.
Maar F&J willen dat je boomstructuren tekent van de zinnen waar je geen wijs uit
kunt, dat wil zeggen dat je een grafische weergave maakt van wat het ontleden
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oplevert. Ze willen dat omdat taalkundigen dat doen, althans de taalkundigen die zij
hoog hebben.
Hier zijn we dus aangekomen bij het voorbeeld dat voor F&J duidelijk moet maken
dat je soms moet analyseren voor je interpreteert, en dat volgens mij duidelijk maakt
dat je bij poëzieanalyse niets hebt aan taalkunde.
2.4.1 Wat wil het geval? In de zin ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ komt een
werkwoord voor dat normaal gesproken vergezeld gaat van een naam: ‘ik heet Eva’.
Maar in deze regel komt geen naam voor, althans zo begrijpen de meeste lezers die
zin. Volgens hen betekent die regel zoveel als: ik wil een naam hebben en dat wil ik
voor degene(n) die ik liefheb. Het werkwoord heten wordt dus geïnterpreteerd als
‘een naam hebben’.
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2.4.2 Zouden die lezers om tot die interpretatie te komen hun literaire woordenboek
hebben geraadpleegd en daar die betekenis bij ‘heten’ hebben aangetroffen? Dat lijkt
me iets te veel eer, want wat de lezers hier doen, kunnen ze bij alle werkwoorden,
en ook zonder dat er een dichter aan het woord is. Denk maar aan ‘Voor jou wil ik
altijd dragen’, ‘Voor jou wil ik niet langer weten’ of ‘Voor jou wil ik zijn’. Ook hier
worden werkwoorden in hun eentje gebruikt, wat normaal gesproken niet gebeurt
(want je wilt íets dragen, íets weten en íets zijn). Lezers van poëzie hebben de neiging
of zelfs de intentie om welwillend te lezen. Als ze het niet begrijpen zal het - denken
ze - wel aan hen liggen. Ze zijn bereid te veronderstellen dat het een bedoeling heeft
als woorden niet worden gebruikt zoals ze normaal gesproken worden gebruikt. En
wonderwel kunnen ze daar, vinden ze zelf, best iets van maken. Sterker, ze vinden
het wel leuk om dat te doen. En het resultaat daarvan ervaren ze als bijzonder, of
diepzinnig (denk aan het Zijn van het Niet-zijn). Of poëtisch.
2.5 Je kunt de zin ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ dus letterlijk nemen, en
interpreteren zonder dat er analyse aan te pas komt. Maar F&J hebben ontdekt dat
je de zin ook anders kunt interpreteren. Dan betekent hij zoiets als: ik wil ‘Voor wie
ik liefheb’ heten. Nu wordt het stukje ‘Voor wie ik liefheb’ als een naam opgevat.
Net zoals gebeurt in ‘Eva wil ik heten’ of in ‘Dit huis heet In de rode braadpan.’
Zeggen F&J, maar helemaal hetzelfde is het niet. Want wat vanzelf gaat bij ‘Dit huis
heet In de rode braadpan’, daar was niemand nog opgekomen bij ‘Voor wie ik
liefheb, wil ik heten’. Ook F&J menen deze betekenis uitsluitend te danken te hebben
aan hun analyse, het ontleden, het tekenen van boomstructuren.
2.5.1 De taalkunde zou dus wel degelijk nuttig zijn. Maar dat geloof ik niet. De
interpretatie volgens welke ‘Voor wie ik liefheb’ een naam is, is geen product van
analyse, taalkundig of niet, maar van recalcitrantie. Een tegenstrevende wil om de
zin anders te begrijpen, om hem zo te begrijpen dat heten wordt gebruikt zoals het
normaal gesproken wordt gebruikt. Dan moet er dus een naam in de zin voorkomen,
en de enige mogelijkheid is ‘Voor wie ik liefheb’.3
2.5.1.1 Het volgen van deze eigenwijsheid kun je natuurlijk analyse noemen, en
dan is die interpretatie het product van analyse. Maar dat is niet wat F&J bedoelen,
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want in die gedachtegang worden geen taalkundige termen toegepast, laat staan dat
er een boomstructuur

Vooys. Jaargang 19

137
is getekend. Sterker nog, zelfs de meest briljante taalkundige moet éérst die
recalcitrante gedachtegang hebben gevolgd, vóór hij de boomstructuur kan tekenen
die bij die interpretatie hoort.
2.5.1.2 Volgens mij dient de analyse van F&J enkel om hun recalcitrantie te
rechtvaardigen. 2.5.2 Laten we wel wezen, de interpretatie van F&J is mogelijk.
Maar hij wil er bij mij niet in. En ook de lezers die F&J hebben ondervraagd, zien
er niets in. Toch beweren F&J dat die regel op die manier moet worden begrepen,
want dat ‘past het best in de meest adequate concretisering van het gehele gedichtje’.
Ik weet nog steeds niet wat dat betekent, ‘adequate concretisering’.
2.5.3 Wat willen F&J toch? Mijn gissing is dat F&J dachten dat een gedicht dat
op meerdere manieren kan worden begrepen, één beste manier van begrijpen heeft.
Daarmee bedoelden ze dan niet de manier van begrijpen die de dichter heeft bedoeld.
(Misschien omdat die bedoelingen - dachten ze - toch niet te achterhalen zijn. Of
anders omdat een gedicht een autonoom kunstwerk is dat enkel in termen van zichzelf
begrepen kan of mag worden.) Wat F&J wel bedoelden (en ik gis nog steeds) is de
manier van begrijpen waarbij de woorden met hun ‘normale’ betekenis en functie
worden gebruikt. Het werkwoord heten heeft normaal gesproken een naam bij zich,
en als je het gedicht kúnt begrijpen met heten zoals het normaal gesproken wordt
gebruikt, dan móet je het gedicht zo begrijpen.
Als dat is wat F&J bedoelden, is dat misschien ook waarom ze er taalkunde hebben
bijgehaald. Ze dachten misschien dat taalkundigen weten wat ‘normaal gesproken’
inhoudt. Als ze dat dachten, vergisten ze zich.
2.5.3.1 Waarom zou ‘normaal gesproken’ het beste zijn? Daar moet ik ook naar
gissen. Is het omdat een autonoom kunstwerk geen maker heeft, een autonoom gedicht
geen spreker of schrijver? En omdat, wil iets níet normaal gesproken kunnen zijn,
er een spreker nodig is die níet normaal doet? Volgens die gedachtegang kan er, als
er geen spreker is, ook geen niet-normale spreker zijn. En dus moet het wel ‘normaal
gesproken’ worden genomen.
Maar die conclusie is natuurlijk ook een vergissing. Want normaal gesproken
bestaat ook niet zonder iemand die normaal spreekt. En dus wordt er in die redenering
stiekem een normaal sprekende spreker binnengesmokkeld. Daarmee is het kunstwerk
niet autonoom meer, want het wordt begrepen in termen van de bedoeling van die
veronderstelde spreker om normaal te spreken.
2.5.4 Maar ook los van deze gissingen wil de ‘concrete’ interpretatie van F&J er
bij mij niet in.
2.6 Even samenvatten. F&J roepen de taalkunde aan om een vergezochte interpretatie
waar niemand aan wil, aannemelijk te maken en te rechtvaardigen. Daartoe wordt
een en ander in taalkundige termen gestoken. Bovendien worden die termen op een
zogenaamde wetenschappelijke wijze genoteerd, namelijk als boomstructuren. Een
imponerend bouwsel, maar zo gewichtig als het eruit ziet, zo weinig gewicht legt
wat ze doen in de schaal. Aan mijn beschrijving hierboven van de verschillende
mogelijke interpretaties van ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ komt geen taalkundige
term te pas, en ik zou niet weten wat ik met een boomstructuur aan zou moeten. Ik
zie nog meer heil in van die groene scheerkwasten in de brochures van
nieuwbouwprojecten die geen schaduw werpen over de jonge lachende mensen die
zich naar een almaar zonniger toekomst spoeden.
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2.7 Maar zijn taalkundige termen dan niet handig om inzichten in taal kort en bondig
samen te vatten? Jazeker, die boomstructuren zijn reuze handig. Maar alleen voor
taalkundigen. U wast Uw handen toch ook niet schoner met H2O dan met water?
Maar zijn die taalkundige termen misschien nuttig of zelfs onmisbaar als je je heel
precies wil kunnen uitdrukken? Ook dat zou best kunnen, maar die precisie is hier
niet aan de orde. Als je van dat witte goedje op de tafel wil weten of het suiker of
zout is, gebruik je toch ook geen elektronenmicroscoop?
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2.8 De lezer hoort nu te denken dat ik F&J tekort doe. Daarom nog een argument
dat die lezer zal overtuigen. Het is gebaseerd op de gedachte dat een eerder in
hetzelfde gedicht voorkomende regel, namelijk ‘laat mijn naam zijn als een keten’,
een replica is van de regel ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’. Daarbij zou ‘laat mijn
naam zijn’ overeenkomen met ‘wil ik heten’ en ‘als een keten’ met ‘Voor wie ik
liefheb’, zodat ‘de regels [ik citeer nu letterlijk] ten opzichte van elkaar een chiasme
vormen’.
Het staat er echt: replica, chiasme. Maar zelfs als je dat serieus probeert te nemen,
volgt daar niet uit wat F&J daar uit willen krijgen, namelijk dat ‘voor wie ik liefheb’
de ‘diepste naam’ is, die de ikpersoon wil krijgen. Op z'n best kan ik daar uit af leiden
dat de ik ook al aanspraak maakt op de naam ‘als een keten’.
2.9. Intussen is mijn sympathie voor dat arme gedicht dat zo door die
quasi-taalkundige mangel wordt gehaald, wel toegenomen. Zou dat misschien het
nut van de taalkunde kunnen zijn?

Taalkunde en ongewone poëzie
3.0 Modern(istisch)e poëzie is in de regel gewone poëzie. Die kun je letterlijk lezen
en figuurlijk, dat wil zeggen met Van Dale en met een literair woordenboek.
Ongewone poëzie is poëzie waarvan de figuurlijke lezing geen bepaalde of bekende
functie is van de letterlijke, of waarvan (nog) geen conventioneel literair woordenboek
bestaat. Er is geen vaste methode om van het letterlijke op het figuurlijke vlak te
raken. In veel gevallen is het zelfs de vraag of er een figuurlijk vlak is, en zo ja, wat
zich daar afspeelt. Het werk van Gertrude Stein roept die vraag op. Neem deze regels:
Principle calling.
They don't marry.
Land or storm.
This is a change.
A negress.
Nurse.
Three years.
For three years.
By the time.

Het zijn zo te zien gewone stukjes taal, in een quasi-poëtisch gelid gezet. Maar die
uiterlijke vorm weerspiegelt geen (herkenbare) innerlijke vorm. Het zijn zo te zien
kralen in de vorm van een ketting, maar het is geen ketting. En zijn het wel kralen?
De taal is niet merkbaar aaneengeregen tot één betekenis. Wat is het dan?
Is gewone poëzie een vorm van taalgebruik waarvoor extra regels gelden, ongewone
poëzie is taalgebruik waarvoor andere regels gelden dan die van het huis-, tuin- en
keukentaalgebruik. Maar welke regels dat zijn ligt (nog) allerminst vast.
3.1 De ijverige lezer van ongewone poëzie kan dus best wat hulp gebruiken. Maar
zinsontleding biedt hier geen uitkomst. En dus grijpt de arme die z'n zinnen op
taalkunde heeft gezet, naar taalkunde van een hogere orde: taalfilosofie. Daarmee
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doel ik ruwweg op die twintigste-eeuwse tak van filosofie die van filosofische
problemen taalproblemen maakt, en omgekeerd. 3.1.1 De hulpbehoevende poëzielezer
ziet de taalfilosofische tak van de filosofie graag als een wichelroede. De twee zijtakjes
zijn de twee soorten taalfilosofie die er bestaan. Het verschil tussen die twee zit 'm
in het soort problemen dat er de aanleiding van vormt.4 Zijn het logische problemen
of sociale problemen? Lezers van zogenaamde postmoderne poëzie doen als regel
een beroep op sociale taalfilosofen zoals Barthes, Derrida of Lyotard; lezers van
zogenaamde avant-gardepoëzie (zoals die van Stein) zoeken hun heil nogal eens bij
logische taalfilosofen. Wittgenstein is een favoriet.
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3.1.2 Van postmoderne poëzie en Barthes, Derrida en Lyotard heb ik geen kaas
gegeten, dus daarover moet ik zwijgen. Maar de vraag of bij de analyse van ongewone
poëzie de logische taalfilosofie van pas kan komen wil ik wel proberen te
beantwoorden.
3.1.3 Mijn antwoord, dat ik natuurlijk met die wichelroede al heb verraden, heeft
voor een deel een principieel karakter. Als het juist is dat ongewone poëzie poëzie
is die niet letterlijk kan worden gelezen en die zich onderwerpt aan andere regels
dan die van ons dagelijkse taalgebruik, dan kan het niet anders of een beroep op
logische taalfilosofie is vergeefs. Dat komt omdat die taalfilosofie zich enkel
bezighoudt met taalproblemen die bestaan bij de gratie van letterlijk lezen en je aan
de normale regels houden. De inzichten die dat oplevert zijn niet oninteressant, maar
ze zijn irrelevant als je problemen hebt met ongewone poëzie. 3.1.4 De hardheid van
het antwoord komt uit een voorbeeld.
3.2 Maar eerst een tweetal voorbehouden.
3.2.1 Het eerste moest ik in §1.3.1 ook al maken: ik kan natuurlijk nooit bewijzen
dat een of ander taalkundig of taalfilosofisch inzicht onmogelijk een rol kan spelen
bij de analyse van een of ander gedicht. Ik kan ook niet bewijzen dat een koe geen
haas kan vangen. Geen van beide is uitgesloten. Maar niemand zal tijdens de
hazenjacht een beroep doen op een koe. 3.2.2 Het tweede voorbehoud is dat ik
natuurlijk nooit kan bewijzen dat het voorbeeld dat ik ga geven, representatief is.
Misschien is wat er volgens mij mis aan is, toeval en geen noodzaak. Net die ene
rotte appel in de mand.
3.2.3 Maar ik heb twee redenen om dit voorbeeld als voorbeeld te geven. De eerste
is dat het illustratief is: vrijwel alles gaat mis wat maar mis kan gaan. Ten tweede is
het typerend: je kunt eruit opmaken dat het wel mis móet gaan als een poëzielezer
een beroep doet op een logicus. Het maakt duidelijk waarom je niet bij een logicus
moet zijn, ook niet als je wil begrijpen wat Paul van Ostaijen bedoelt met ‘Over de
randen van mijn handen tasten mijn handen naar mijn andere handen.’ En dat is dan
nog gewone poëzie.
3.2.4 Het voorbeeld kan dus niet missen. En het moet aansporen om al dat prachtige
fruit waar we die rotte appel tussen gevonden hebben nog eens goed te bekijken,
desnoods met een mes.
3.3 Het voorbeeld is Wittgenstein's ladder, een boek over ‘poëtische taal en de
vreemdheid van het gewone’ van Marjorie Perloff. Zij doet daarin een beroep op
Ludwig Wittgenstein om een verhelderend licht te werpen op ongewone poëzie en
ongewoon proza, zoals het werk van Gertrude Stein. Waarom Stein? Waarom
Wittgenstein? Perloff is door beiden gefascineerd. Wittgenstein is net als zij afkomstig
uit het vooroorlogse Wenen, en heeft met Stein gemeen dat hij homoseksueel is en
ontheemd.5 Daarbij beschouwen veel kunstenaars Wittgenstein als een soort
beschermheilige en dus kun je niet om hem heen. Perloff gelooft bovendien dat
Wittgenstein een ‘obsessief speelse grammaticus’ was, wiens werk bestaat uit
‘raadselachtige en verbandloze opeenvolgingen van zinnen’. Al die termen, zelfs
misschien wel ‘grammaticus’, acht Perloff ook van toepassing op Stein.
Maar is het geen bezwaar dat Stein nooit iets van Wittgenstein heeft gelezen? Ook
Wittgenstein kende Stein niet, evenmin als haar werk. En had hij haar werk wel
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gekend dan zou hij het - denkt Perloff - ‘Hundedreck’ gevonden hebben. Ook dat
vindt Perloff geen bezwaar. Want waar het haar om gaat, is dat Wittgenstein en Stein
niet alleen tijdgenoten waren, maar vooral zich bezig hielden met dezelfde
‘taalverschijnselen: de uiteengespatte betekenis van ijdel gekwaak, taal die gebaar
is, beleefdheid en sociale formules’. (Ik weet niet of Perloff zich heeft afgevraagd
of Wittgenstein ook haar werk ‘Hundedreck’ zou hebben gevonden, en of dat geen
bezwaar is.)
3.4.1 Perloff beroept zich op een filosoof, maar - zegt ze - het gaat haar minder om
diens filosofie dan om de geestelijke strijd die in zijn werk als een drama wordt
opgevoerd.6 Hoe Perloff dat ziet legt ze niet uit. Ook de voorbeelden die ze uit zijn
werk aanhaalt en de rol die
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ze daaraan toebedeelt, maken dat niet duidelijk. Wat die voorbeelden wel duidelijk
maken is dat Perloff overwegend geïnteresseerd is in overbodige taalkunde, van het
soort dat we hierboven al zijn tegengekomen.
3.4.1.1 Dat Perloff doet wat ze zegt niet te doen, en niet doet wat ze zegt wel te
doen, is vervelend. Het is ook een probleem. Als het iemand alleen gaat om wat bij
Wittgenstein tussen de regels staat, dan is een goed begrip van die regels niet nodig.
Een pen hoeft niet te kunnen schrijven om er je rug mee te kunnen krabben (liever
niet). Maar als blijkt dat het toch om die regels gaat, dan is het ontbreken van een
goed begrip van die regels wel een bezwaar. Vooral als blijkt dat Perloff meent dat
Wittgenstein zich met ‘ijdel gekwaak’ bezig hield. Dan heeft ze het volgens mij
verkeerd begrepen. De pen waarmee Perloff zegt te willen te krabben maar blijkt te
willen schrijven, schrijft niet. Is het wel een pen?
3.4.2 Maar terzake. Hier is een voorbeeld van de rol die Perloff Wittgenstein laat
spelen. Stein zegt dat ze nomina oninteressant vindt. Met een nomen, zegt Stein, geef
je iets een naam, maar heeft iets eenmaal een naam gekregen, dan houdt de naam op
iets te doen met dat iets waarvan het de naam is, en dus ‘why write in names’?7 Nee,
dan werkwoorden: ‘die kunnen er eindeloos naast zitten bij wat ze doen en zich ook
vergissen in hoe ze al dan niet overeenkomen met wat ze doen.’ En ook lidwoorden
zijn in al hun variatie en levendigheid een lust voor de gebruiker die ze weet te
gebruiken.
Wat Stein hierbij precies door het hoofd speelt blijft een kwestie van gissen. Maar
het lijkt duidelijk dat hier iemand aan het woord is die taal ziet zoals een beeldhouwer
klei, hout en steen ziet. Het is het materiaal waarmee je iets maakt, en werkwoorden
zijn spannender dan nomina omdat ze iets doen en maar al te vaak iets verkeerd
kunnen doen.
Pronomina zijn volgens Stein minder erg dan nomina. Wat voor pronomina pleit
is dat ze geen bijvoeglijk naamwoord - ook al zo oninteressant - bij zich velen, en
niet de naam ergens van zijn. ‘They represent some one but they are not its or his
name. In not being his or its or her name they already have a greater possibility of
being something than if they were as a noun is the name of anything.’ Ook hier
spreekt volgens mij een beeldend kunstenaar over het karakter van het materiaal
waarmee ze werkt.
Gewoonlijk denkt men dat Stein hier haar ‘willekeurige woordspel’ probeert te
verklaren.
3.4.3 Maar Perloff ziet dat anders, en hier komt Wittgenstein op de proppen:
What Stein really means when she makes the case for the superiority of
pronouns [...] to nouns may be glossed by Wittgenstein's remark [...] that
‘Physics does not use these words’ (PI #410). Physics, that is to say, can
rely largely on the naming or noun function: e = mc2; its use of pronouns
is relatively minimal. But this is not the case in ordinary discourse. ‘You
can't hear God speak to someone else, you can hear him only if you are
being addressed,’ Wittgenstein noted commonsensically, and added, ‘That
is a grammatical remark’ (Z#717).
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(Perloff 1996, p. 90)
Begrijpt U het? Volgens mij moet Perloff dit bedoelen. Waarom zijn pronomina
volgens Stein beter dan nomina? Een opmerking van Wittgenstein uit de Philosophical
Investigations (§410) maakt dat duidelijk. Die opmerking is dat de natuurwetenschap
geen pronomina gebruikt. Perloff verduidelijkt die opmerking als volgt. De
natuurwetenschap kan vertrouwen op de ‘naamgevende of nomen functie’; de
vergelijking e = mc2 moet dat laten zien. Maar in het dagelijkse spraakgebruik
(verduidelijkt Perloff verder) ligt dat anders. En dat andere verduidelijkt Perloff dan
met weer een opmerking van Wittgenstein (uit Zettel), ditmaal over het horen van
God.
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3.4.4 Een lawine van verduidelijkingen, maar begrijpen we nu wat Stein echt bedoelt?
Ik niet. Ik heb er alleen maar vragen bij gekregen. Want waarom zijn die pronomina
nou superieur? En wat houdt dat eigenlijk in, ‘meer de mogelijkheid hebben om iets
te zijn’? Omdat de natuurwetenschap pronomina niet of minimaal gebruikt? Maar
hoe volgt het een uit het ander? En wat laat e = mc2 zien?8 En wat is het verband
tussen de opmerking over God en het ‘gewone spraakgebruik’? En waarom is die
opmerking ‘commonsensical’ (en wat betekent dat)? En wat is er grammaticaal aan
zo'n opmerking?
De ‘verduidelijking’ van Perloff roept dus meer vragen op dan ze beantwoordt.
Sterker nog, ze verduidelijkt niets en beantwoordt geen enkele vraag, zelfs niet de
vraag waar het om was begonnen.
3.4.5 Maar misschien heb ik het mezelf te makkelijk gemaakt en moet ik me meer
verdiepen in de opmerkingen van Wittgenstein om het licht te kunnen zien dat ze
volgens Perloff op de kwestie van de superieure pronomina werpen.
3.4.5.1 In de natuurkunde, zegt Wittgenstein, worden de woorden ‘ik’, ‘hier’ en
‘deze’ niet gebruikt. En dat is geen toeval. Een woord als ‘deze’ wordt wel gebruikt
om de namen die in de natuurkunde worden gebruikt te ‘verklaren’. Dat doe je
bijvoorbeeld als iemand vraagt: ‘Wat bedoel je met lood?’ Dan kun je zeggen: ‘Deze
stof is lood’ en dan wijs je op het lood. Daarmee is volgens Wittgenstein de naam
‘lood’ verklaard. Die naam wordt in de natuurkunde gebruikt, maar de ‘verklaring’
ervan, en dus het woord ‘deze’, vallen buiten de natuurkunde. 3.4.5.1.1 In de paragraaf
daarna merkt Wittgenstein op dat het gebruik van ‘deze’ een probleem kan vormen.
Als je bijvoorbeeld vraagt ‘Is deze ervaring mijn ervaring?’ dan kan er geen sprake
van zijn dat je een ervaring aanwijst zoals je lood kunt aanwijzen.9 Volgens
Wittgenstein gaat het mis doordat men zich inbeeldt dat men op een ervaring wijst
wanneer men zijn aandacht op die ervaring richt. Wat er mis is, is niet alleen het
(ingebeelde) aanwijzen, maar ook de veronderstelling dat een ervaring iets is dat kan
worden aangewezen (en dat die ervaring, als hij zou kunnen worden aangewezen,
dan enkel door de ervaarder kan worden aangewezen, en dat vervolgens die ervaarder
de enige is die in aanleg zou kunnen nagaan of dat aanwijzen juist is, maar in de
praktijk niet zou weten hoe dat zou kunnen).10 Je zou het misschien niet zeggen, maar
het gaat hier om een probleem waar filosofen nog steeds mee zitten.
3.4.5.1.2 Perloff noemt de vraag ‘Is deze ervaring mijn ervaring?’ vreemd omdat
hij als het ware zichzelf beantwoordt: hoe kan een ervaring die ik heb niet mijn
ervaring zijn, en hoe kan een ervaring die ik niet heb, wél mijn ervaring zijn? Maar
om die vreemdheid is het Wittgenstein in §410 niet begonnen. Bovendien draait de
vreemdheid van Perloff om het pronomen ‘mijn’ en staat ze los van het pronomen
‘deze’ waar het in §410 wel over gaat. Die vreemdheid kan dus niet zijn wat de
opmerking van Wittgenstein relevant maakt voor de vraag naar de superioriteit van
pronomina en naar wat Stein echt bedoelt.
3.4.5.2 We hebben Wittgensteins eerste opmerking in zijn context teruggeplaatst en
zodoende geprobeerd hem te begrijpen. (Wittgenstein ‘echt begrijpen’ is onbegonnen
werk zoals de geschiedenis van het begrijpen van Wittgenstein duidelijk maakt.)
Wordt daarmee de zaak (de superioriteit van pronomina) al wat duidelijker? Bij mij
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niet. Want nog steeds volgt uit het feit dat de natuurkunde ‘deze’ niet gebruikt, niet
dat ‘deze’ superieur is, dat wil zeggen ‘meer de mogelijkheid heeft iets te zijn’.
3.4.5.2.1 En die gevolgtrekking wordt ook niet mogelijk als we de vergelijking e
= mc2 in de beschouwing betrekken. In die vergelijking staat e voor (kinetische)
energie, m voor massa en c is een constante. Weliswaar maakt de natuurwetenschap
hier dus gebruik van (afgekorte) nomina, maar daar kan ik niks uit afleiden over
pronomina en hun ‘vermogen om iets te zijn’. Waar wil Perloff toch heen? Heeft ze
de opmerking van Wittgenstein misschien verkeerd begrepen, zoals ik suggereerde
in §3.4.5.1.2?
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3.4.5.3 Misschien moeten we Wittgensteins opmerking over God er bij betrekken.
Volgens Perloff verduidelijkt die iets over het dagelijkse taalverkeer. Opnieuw is de
vraag: hoe? Ze vertelt het ons niet. Maar zou ze misschien bedoelen dat er in die
opmerking zelf pronomina voorkomen (driemaal ‘you’, eenmaal ‘someone’ en
eenmaal ‘him’)? Mogelijk, maar dan rijst de vraag wat dat met het dagelijkse
taalverkeer heeft te maken. Want noch de opmerking van Wittgenstein noch het
gesprek met God waarover Wittgenstein het heeft, zijn voorbeelden van dagelijks
taalverkeer. (Wat Perloff ertoe beweegt de opmerking over God ‘commonsensical’
te noemen, is me een raadsel (als het zoiets als ‘recht voor z'n raap’ betekent).) Die
verduidelijking moet hem dus ergens anders in zitten. Maar in wat? Wat bedoelt
Wittgenstein eigenlijk? 3.4.5.3.1 Ik vermoed dat het idee van die opmerking is dat
het spreken van God per se bovennatuurlijk is, daardoor per se bovennatuurlijke taal
nodig heeft (in plaats van onze alledaagse natuurlijke taal), en daardoor per se een
strikt privé-karakter heeft. (Het dagelijkse taalverkeer, in natuurlijke taal, zou volgens
Wittgenstein als het zinnig is per se geen privé-taal zijn.)
Dat Wittgenstein die opmerking over God een grammaticale opmerking noemt,
lijkt raar maar binnen het denkkader van Wittgenstein, is hij dat - zo opgevat - niet.
Op het eerste gezicht zeg je met die opmerking over God namelijk iets over iets
bovennatuurlijks (God). Maar dan zou je volgens Wittgenstein iets onzinnigs zeggen
(je kunt in natuurlijke taal niets zinnigs over God zeggen).11 Je kunt met die opmerking
(in natuurlijke taal) echter wel iets zinnigs zeggen over de manier waarop je woorden
zoals ‘God’ gebruikt. En opmerkingen over het gebruik van woorden zijn volgens
Wittgenstein grammaticale opmerkingen. Vandaar. 3.4.5.3.2 Laten we eens aannemen
dat deze uitleg van Wittgensteins opmerking steek houdt. Dan begrijpen we die
opmerking in ieder geval op een bepaalde manier. En dat is beter dan zonder uitleg,
dat wil zeggen op de manier waarop Perloff hem opdient. Want zonder uitleg, zonder
gissing naar context en bedoeling, is die opmerking natuurlijk onbegrijpelijk.
3.4.5.4 Zijn we daardoor iets wijzer geworden over het superieur zijn van
pronomina? Ik niet, in ieder geval. Want dat volgt nog steeds nergens uit. En dus
slaagt Perloff, ook als we Wittgenstein proberen te begrijpen, er niet in met haar
beroep op hem duidelijk te maken wat Stein ‘echt bedoelt’.
Daar komt bij dat mij in geen van de aangehaalde opmerkingen van Wittgenstein
iets gebleken is van zijn geestelijke strijd, laat staan van een drama. En was dat niet
wat Perloff zei te pas te willen brengen bij het doorgronden van het ongewone
taalgebruik van Stein? De twee opmerkingen van Wittgenstein hebben zo bezien wel
iets taalkundigs, en bij nadere beschouwing iets taalfilosofisch.
3.4.5.5 Maar misschien moeten we niet te snel bij de pakken neerzitten. Op dit punt
gekomen hield ik mezelf dat voor en maakte de volgende twee gissingen naar waar
het Perloff nou eigenlijk om te doen was in haar beroep op Wittgenstein.
3.4.5.5.1 Mijn eerste gissing was dat Perloff meent dat natuurkundigen alleen
geïnteresseerd zijn in het algemene en niet in het unieke. Althans, ze zijn alleen in
het unieke geïnteresseerd in zoverre het iets algemeens heeft (en in dat opzicht dus
niet uniek of alleen per toeval uniek is). Van nomina, volgens Stein namen van
dingen, zou je kunnen zeggen dat ze per se betrekking hebben op het algemene. Zelfs
een nomen als ‘unicum’ is de naam van alles wat een unicum is (en dus niet op grond
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van die naam uniek kan zijn). Pronomina zoals ‘ik’, daarentegen, verwijzen per se
naar iets unieks, namelijk de unieke persoon die dat woord uitspreekt. Weliswaar
heeft ‘ik’ natuurlijk ook iets algemeens, want iedereen kan ‘ik’ zeggen en dan verwijst
het dus naar iedereen, maar dat lijkt eerder een bijverschijnsel dan het wezen van
dat pronomen.
Zou Perloff dat op het oog hebben als ze beweert te weten wat Stein ‘echt bedoelt’?
Dat je met een pronomen als ‘ik’ over iets unieks kunt spreken, en dat het daardoor
superieur is aan een nomen waarmee dat niet kan? Maar waarom zegt ze dat dan
niet? En hoe verhoudt dat unieke van pronomina zich tot ‘de mogelijkheid iets te
zijn’? Ik kom er niet uit.

Vooys. Jaargang 19

144
3.4.5.5.2 Mijn tweede gissing naar waar het Perloff om te doen is, was dat er in de
natuurwetenschap voor pronomina zoals ‘je’ geen rol is weggelegd (zie §3.4.5.5.1).
Maar zulke pronomina kun je wel, zoals je uit die tweede opmerking van Wittgenstein
kunt opmaken, gebruiken om iets onzinnigs over God te zeggen of iets zinnigs over
het gebruik van het woord God. Daarbij maakt Wittgenstein een onderscheid tussen
zeggen en tonen. Een zin zegt niet alleen iets, heeft niet alleen een betekenis, hij laat
ook iets zien, hij toont iets. Zo zégt de zin ‘Dit boek is rood’ dat dit boek rood is,
maar als die zin waar is, dan wordt dat niet door die zin gezegd maar getoond. Die
zin laat het ‘waar zijn’ zien als je (en doordat je) vaststelt dat hij waar is. Een
eigenschap als ‘waar zijn’ wordt dus getoond.
Volgens Wittgenstein nu zit het zinnig of onzinnig zijn van uitspraken hem in wat
je zegt en niet in wat die uitspraken tonen. Het ‘waar zijn’ van een zin kan niet zinnig
of onzinnig zijn. En een zin als ‘God bestaat’ bijvoorbeeld is onzinnig, maar hij kan
best iets goeds of moois of religieus of wat dan ook laten zien. (Wittgenstein meende
zelfs - geloof ik - dat wat er in het leven echt toedoet, niet kan worden gezegd maar
enkel getoond.)
We zouden nu kunnen veronderstellen dat Perloff bedoelt dat wat Stein ‘echt
bedoelde’ met het superieur zijn van pronomina, is dat nomina minder dan pronomina
geschikt zijn in het laten zien van iets. (Ik kan me overigens niet voorstellen dat
Wittgenstein dat zou zeggen.) Maar als dat zo is, waarom zegt ze dat dan niet? En
trouwens, hoe verklaart dat de grotere ‘mogelijkheid om iets te zijn’ van pronomina?
3.4.5.5.3 Door mijn gissingen heb ik aan wat Perloff beweert een draai gegeven
waardoor wat ze doet steek zou kunnen houden. Er is nu in ieder geval iets waar je
het mee oneens kunt zijn. En dat is precies het probleem: ik geloof er niets van.
Bovendien, als één van die twee gissingen juist is, moet mijn oorspronkelijke gissing
naar wat Stein zelf over nomina en pronomina zegt (in §3.4.2) een vergissing zijn.
Weliswaar is het heel goed mogelijk dat ik me vergis, zeer waarschijnlijk zelfs, maar
waarom zou ik mijn gissing over Stein opgeven om met twee andere gissingen de
huid van Perloff te redden? Dat staat me niet aan, vooral niet omdat ik geloof dat
Perloff zowel de opmerkingen van Wittgenstein als datgene wat Stein over pronomina
zegt verkeerd heeft begrepen. Ik zou dan één mogelijke vergissing vervangen door
twee vrijwel zekere vergissingen.
3.4.5.5.4 Wat zegt Stein over pronomina? Als je leest wat ze zegt - als ze in
Lectures in America zegt dat pronomina minder erg zijn dan nomina -, krijg je de
indruk dat ze speciaal het oog heeft op persoonlijke voornaamwoorden van de derde
persoon, zoals ‘hij’, ‘zij’, en ‘het’. Als je die gebruikt, pin je datgene waarover je het
hebt nauwelijks vast, en in ieder geval geef je het geen naam, en kan het nog alle
kanten op.
3.4.5.5.5 En wat zegt Wittgenstein nou eigenlijk? De opmerking van Wittgenstein
gaat over de woorden ‘ik’, ‘hier’ en ‘deze’. Die worden gewoonlijk pronomina
genoemd, maar het zijn wel speciale pronomina: ze zijn deiktisch en kunnen worden
gebruikt om iets aan te wijzen. Zulke woorden worden in de natuurwetenschap niet
gebruikt (behalve om aan te wijzen natuurlijk: ‘deze stof is rood’). Maar er zijn
andere pronomina die in zekere zin wel in de natuurwetenschap worden gebruikt:
pronomina van de derde persoon zoals ‘hij’, ‘het’ en ‘iets’. Denk maar aan: ‘als van
iets de kinetische energie toeneemt, dan neemt het ook toe in massa’. In de
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natuurwetenschap wordt zo'n pronomen aangeduid als een variabele, iets waarvan
de waarde per geval anders kan uitpakken.
3.4.5.5.6 Het aardige is natuurlijk dat die variabelen uit de fysica overeenkomen
met de nergens op vastpinnende pronomina van Stein uit §3.4.5.5.4. Als Wittgenstein
ergens had opgemerkt dat de fysica typisch die woorden gebruikt, dan had Perloff
die opmerking kunnen gebruiken om wat Stein bedoelt te verduidelijken. Hoewel,
dan was de opmerking van Wittgenstein natuurlijk volkomen overbodig geweest.
We wisten dan immers al wat Stein echt had bedoeld? En daar kan de opmerking
van Wittgenstein toch niets aan toe voegen? De opmerking van Wittgenstein was
dan net zoiets geweest als de boomstructuur in het betoog van F&J uit §2.6. Of die
groene scheerkwasten in de brochure van het nieuwbouwproject.
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3.4.5.5.7 Kortom: zolang we niet begrijpen wat Stein en Wittgenstein zeggen of
bedoelen, is het door Perloff gesuggereerde verband daartussen ondoorgrondelijk.
Begrijpen we - denken we - Stein en Wittgenstein wel, dan blijkt het verband
overbodig: het begrip dat we hebben kan er hoogstens door worden geïllustreerd,
niet verbeterd of verdiept.
3.4.5.5.8 De lezer denkt misschien dat ik Perloff te hard val, en dan nog onheus
ook. Eén uit de context gelichte passage uit een heel boek, wat zegt dat nou? Ik kan
die lezer verzekeren: het is een beperking uit barmhartigheid. Mogelijk kan het
vervolg van Perloffs verhaal de kritische lezer overtuigen.
3.4.5.6 Na Wittgensteins opmerking over God, verzoekt Perloff haar lezers ‘in dit
verband’ de pronomina in een viertal zinnen uit het werk van Stein te beschouwen.
Het zijn zinnen die volgens Stein voorbeelden zijn van ‘succesvol emotioneel
evenwicht’.12 Perloff vindt die zinnen typisch Wittgenstein: op het eerste gezicht
onzin, maar als we zien hoe ze worden gebruikt beginnen ze zinnig te worden. Zin
(a) is één van die zinnen.
(a) A dog which you have never had before has sighed
Over (a) zegt Perloff dat de schijnbaar irrelevante bijzin (‘which [...] before’) relevant
wordt als de spreker bijvoorbeeld een hondentrainer is die iets over een hond vertelt
aan de nieuwe eigenaar ervan.
3.4.5.6.1 Begrijpt U het? Ik bedoel niet zin (a), maar wat Perloff daarover zegt.
Ik maak er dit van. Er is een verband - zegt Perloff - waarbinnen we naar pronomina
in zinnen moeten kijken. Die zinnen zijn - zegt Stein - voorbeelden van iets wat ik
niet zo één, twee, drie met zinnen in verband kan brengen. Volgens Perloff zijn het
typische Wittgensteinzinnen. Van het voorbeeld laat Perloff zien dat er niks mis mee
is: als je er maar een passende context bij verzint.
Dat is duidelijk. Maar is ook duidelijk wat Perloff hiermee wil? Wat is de pointe?
Het wordt ons niet verteld. Ik kan het ook nergens uit opmaken. Er worden wel weer
allerlei vragen opgeroepen: Wat is het verband waarin ik naar die zinnen moet kijken?
(Gaat het nog steeds om de superioriteit van pronomina? Of gaat het om Wittgensteins
opmerking over God?) Wat moet ik met dat emotionele evenwicht van Stein? Waarom
moet ik naar pronomina kijken? Hoe komt Perloff erbij dat een aanvankelijk onzinnige
zin die zinnig wordt als we zien hoe hij wordt gebruikt, typisch Wittgenstein is? En
hoe komt Perloff erbij dat haar voorbeeld aanvankelijk onzinnig is? Hoe komt ze
erbij dat ik hem zinnig ga vinden als ik zie hoe hij wordt gebruikt?
Opnieuw wordt niets duidelijk, en geen van die vragen wordt beantwoord, noch
expliciet noch impliciet door wat er volgt. Perloff maakt er een potje van, vind ik.
Bovendien is het een potje waar aperte onzin in zit.
3.4.5.6.2 Typisch voor Wittgenstein zijn niet zinnen die eerst onzinnig lijken en
dan zinnig worden, maar juist omgekeerd. Op het eerste gezicht lijken ze doodnormaal
en zinnig (zoals ‘Is deze ervaring mijn ervaring?’ of ‘God bestaat’), maar bij nadere
beschouwing blijken ze onzinnig.
Ook wat Perloff zegt over zin (a), die - als ze gelijk zou hebben met wat ze er over
zegt - dus helemaal niet typisch Wittgenstein zou zijn, klopt niet. Op het eerste gezicht
is het geen onzin wat daar staat; je kunt je er alleen misschien niets bij voorstellen.
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Dat is iets anders. Je moet je bij een zin iets kunnen voorstellen, hem begrijpen
voordat je kunt vaststellen of het onzin is of niet. (Dat geldt ook voor ‘God bestaat’.)
Bovendien is het niet zo dat je een zin begint te begrijpen als je ziet hoe hij wordt
gebruikt. Als dat zo zou zijn, zouden we de voorbeelden van Perloff, dus (a),
onmiddellijk hebben begrepen. Die zinnen worden toch gebruikt, en dat zien we
toch? Ook hier geldt in ieder geval het omgekeerde: alleen als je een zin begrijpt
weet je hoe je hem kunt gebruiken.
Aan Wittgenstein wordt wel de gedachte toegeschreven dat je zinnen leert
gebruiken door te zien hoe anderen ze gebruiken. (Zoiets zegt hij in ieder geval over
woorden.)
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Veel taalkundigen geloven dat niet, want hoe kan het dan dat mensen zinnen kunnen
gebruiken (en begrijpen) die ze nog nooit eerder hebben zien gebruiken? En Perloff
demonstreert wat dit betreft haar eigen ongelijk. Ze blijkt zelf een context te kunnen
bedenken waarin je zin (a) kunt gebruiken. En dat kan ze zonder dat ze zelf die zin
zo heeft zien gebruiken. Kennelijk heeft ze die zin zo kunnen begrijpen los van het
gebruik ervan, en is het dat begrip dat het haar mogelijk maakt om die zin zo te
gebruiken.
3.4.5.6.3 Zin (a) wordt door Stein in Lectures in America genoemd als voorbeeld
van een geslaagde poging om de gevoelloosheid van een zin in evenwicht te brengen
met de gevoelvolheid van een alinea. Het idee is dat een zin een vorm heeft die wordt
bepaald door wat hij zegt, door de betekenis. Je kunt niet besluiten een zin op het
gevoel te beginnen of te eindigen: dan krijg je zoiets als ‘roast potatoes for’, geen
zin dus.13 Maar een alinea kun je wel, en eigenlijk alleen maar, op je gevoel beginnen
en eindigen (hoewel taalbeheersers daar geloof ik anders over denken). Daarom zijn
zinnen volgens Stein gevoelloos en alinea's gevoelvol. Stein experimenteerde met
dit idee (in How to write) door zinnen en alinea's samen te laten vallen. Door alinea's
in te krimpen tot het formaat van een zin (zoals bij (a) hierboven) of door zinnen op
te rekken tot alinea's die bijna een halve bladzij beslaan (bijvoorbeeld ‘When I
wrote...’ in Lectures in America, p. 223). In zulke gevallen moet er dus een evenwicht
worden gevonden tussen de gevoeloosheid van de zin en de gevoelvolheid van de
alinea. Typisch voor Stein - en deel van de charme van haar werk - is dat ze dit (in
Lectures in America) bespreekt en tegelijkertijd demonstreert.
Zin (a), die volgens Perloff iets over nomina en pronomina laat zien, is door Stein
dus helemaal niet bedoeld om iets over nomina of pronomina te laten zien, maar om
een geslaagde poging tot emotioneel evenwicht te tonen. Op zich is dat geen bezwaar:
zo'n zin kan ook best iets anders laten zien dan bedoeld. Sterker, het is niet uitgesloten
dat je met zo'n zin laat zien wat ‘echt bedoeld’ is. Maar dan moet je dat uitleggen,
en in geen geval met onzin komen. 3.4.5.6.4 Perloff maakt er echt een potje van.
3.5 De inmiddels uit de hand gelopen nummering hierboven, maakt duidelijk dat ik
orde op zaken moet stellen. Weet U nog? Ik zou aannemelijk maken dat iemand die
ongewone poëzie wil begrijpen niet kan rekenen op taalfilosofie, een hogere soort
taalkunde. Het idee is dat taalfilosofen, als het goed is, zich alleen maar bezighouden
met filosofische problemen die ontstaan of zichtbaar worden als je letterlijk leest, en
zich daarbij per se houden aan de regels van de taal (of wat die filosofen daarvoor
aanzien). Kenmerkend voor ongewone poëzie is dat ze niet letterlijk te lezen is en
dat ze zich onderwerpt aan andere regels dan die van de taal. Zo gesteld is het op
voorhand duidelijk dat je niks te verwachten hebt van een taalfilosoof.
Het uitstapje naar Wittgenstein's ladder van Perloff diende tot demonstratie en
illustratie van wat er gebeurt als iemand toch een taalfilosoof gebruikt om een
ongewoon kunstwerk beter te begrijpen. Perloff gebruikt Wittgenstein als sleutel om
het werk van Stein te openen, maar het is een sleutel die voor een ander slot is gemaakt
en dus niet past. Tot overmaat van ramp steekt ze de sleutel naast het slot.
3.6 Maar misschien is Perloff een goede leerling van Wittgenstein, en gaat ze ervan
uit dat wat ze zegt noodzakelijkerwijs onzinnig is. Dat hindert dan niet, want wat ze
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zegt is enkel een onvermijdelijk bijverschijnsel van wat daardoor wordt getoond. En
misschien is wat wordt getoond enorm de moeite waard.14
Dat is mogelijk, en tegen die mogelijkheid heb ik geen verweer. Althans geen
ander verweer dan wordt getoond door wat ik hierboven gezegd heb. Volgens de
Wittgenstein van de ladder moet de lezer die dat begrijpt, dat inzien.
Het is tijd voor de klucht.15
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De klucht
het gedicht

het gedicht draait 1

het gedicht draait 2

het gedicht

het gedicht draait

het gedicht draait rond

draait rond

rond

een sleutelwoord

een sleutel

een sleutel

woord of zin

of zin
woord of zin

Johan Kerstens is werkzaam bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur
van de Universiteit Utrecht waar hij taalkunde doceert.
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Eindnoten:
* Met dank aan Eddy Ruys.
1 Ik laat het aan de verbeelding van de lezer over de vraag te beantwoorden of de taalkunde iets
nuttigs te zeggen kan hebben over ‘eene’ en ‘masjien’, of over het drinken van werelden.
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2 F&J doen niet moeilijk over het verschil tussen analyse en interpretatie. Gemakshalve doe ik
dat ook maar niet.
3 Eddy Ruys maakte mij erop attent dat dat niet juist is. De zin kan ook zo worden opgevat dat
iemand die we aanduiden als ‘voor wie ik liefheb’, de naam ‘ik’ wil hebben, waarbij heten dus
ook ‘normaal gesproken’ wordt gebruikt. Hieruit blijkt dat de ‘analyse’ van F&J ook op een
ander punt tekort is geschoten: het heeft ze er niet voor kunnen behoeden dat ze een mogelijke
interpretatie over het hoofd hebben gezien.
4 Of het soort filosofen, dat kan ook. Tot het einde van de negentiende eeuw waren academische
filosofen niet zelden alfa's (classici bijvoorbeeld) en de continentale tak van de taalfilosofie
vindt bij die mensen haar oorsprong. De Angelsaksische tak wordt voornamelijk gedragen door
bèta's (wiskundigen bijvoorbeeld).
5 De vraag of en in hoeverre Wittgenstein homoseksueel was, is nog steeds een kwestie die de
gemoederen bezighoudt. Overigens spelen die overeenkomsten tussen Stein en Wittgenstein in
het verhaal van Perloff geen rol van betekenis, althans niet meer dan die van insinuaties.
6 De filosofie van Wittgenstein is al een probleem op zich. Officieel zijn er twee filosofieën, die
van de Tractatus en die van de Filosofische onderzoekingen. Perloff ontleent de titel van haar
boek aan de Tractatus, maar put voornamelijk uit de Filosofische onderzoekingen. Volgens dat
laatste werk is (de taak van de) filosofie niet meer dan ontdekken wat in taal tot filosofische
mis(ver)standen leidt.
7 Ik heb Stein hier (als ik het kon) vertaald. Eigenlijk is het werk van Stein onvertaalbaar, net
zoals een beeldhouwwerk niet op een foto tot z'n recht kan komen. (Je zou kunnen zeggen dat
Stein met taal boetseerde.) Maar ik dien hier wat Stein zegt niet als kunstwerk op, maar ter
illustratie van wat Perloff ermee doet.
8 Merk op dat natuurkundigen, als ze deze formule gebruiken, op de plaats van de (afgekorte)
nomina getallen invullen. Ze hebben het met zo'n vergelijking dus helemaal niet over dingen
die ze een naam geven, het gaat ze om hoeveelheden en verhoudingen daartussen. Als je dit
beseft, maakt het Perloffs verwijzing naar die formule er niet duidelijker op.
9 Wittgenstein onderschatte nogal eens de buigzaamheid van taal. Zoals hij de vraag bedoelt is
het een nogal idiote vraag. Iemand heeft pijn en vraagt: is deze pijn mijn pijn? Nogal wiedes,
denk je dan: pijn kan alleen ervaren worden door de pijnlijder. Je kunt onmogelijk de pijn van
iemand anders lijden (anders dan door er je eigen pijn van te maken). Maar stel dat je bij een
apparaat staat dat pijnscheuten registreert (waarbij pijnscheuten geïdentificeerd zijn met bepaalde,
registreerbare fysiologische verschijnselen) en dat apparaat is op jou en mij aangesloten, dan
kun je op een plotselinge uitschieter op het scherm wijzen en vragen: is deze pijn mijn pijn?
Nu is het geen idiote vraag, maar zo is hij niet door Wittgenstein bedoeld. Het is dus wezenlijk
van belang dat de voorbeelden van Wittgenstein worden begrepen in hun context en naar hun
bedoeling. Zonder die context en bedoeling zeggen ze niets. Bij Perloff zeggen ze dus niets.
En omdat je bij Wittgenstein ook vaak moet raden naar de context en de bedoeling, kun je met
wat hij zegt dus vaak veel kanten op.
10 Merk op dat Wittgenstein zo'n zin als ‘Is deze ervaring mijn ervaring?’ dus uiterst letterlijk
neemt, en dat de problemen waar hij zich mee bezighoudt daar wezenlijk van afhangen.
11 Volgens Wittgenstein (ik vereenvoudig) kun je alleen zinnig over iets praten als er
menselijkerwijs gesproken een middel is om vast te stellen of wat je zegt waar is of niet.
12 We moeten van Perloff eigenlijk ook naar de preposities kijken. Ik tel er in de vier zinnen die
Perloff noemt twee (‘before’ uit (a) is daar één van), en die spelen geen enkele rol in de
opmerkingen die Perloff vervolgens over die zinnen maakt.
13 Volgens Perloff demonstreert ‘Roast potatoes for’ hetzelfde als Wittgenstein's ‘Melk mij suiker’.
Maar volgens mij is dat een vergissing. ‘Melk mij suiker’ (twee nomina en één pronomen) is
ongrammaticaal, en volgens Wittgenstein betekenisloos. Wittgenstein maakt ‘Melk mij suiker’
door in het bevel ‘Breng mij suiker’ het werkwoord ‘Breng’ te vervangen door het nomen
‘Melk’. Door die vervanging zijn die drie woorden als het ware de taal uitgezet. Wat Stein
precies met ‘Roast potatoes for’ voor ogen had, moeten we raden, want anders dan Wittgenstein
zegt ze daar niets over. Maar stel dat we hier te maken hebben met een door Stein tot een alinea
ingekorte, en daardoor met gevoel geladen (ex-)zin. Perloff laat zien dat de overgebleven drie
woorden op talloze manieren tot een volledige zin zijn aan te vullen (bijvoorbeeld het bevel
‘Roast potatoes for me’), en dat lijkt als het om een ex-zin gaat een legitieme exercitie. Lijkt,
want door die aanvulling ontdoet Perloff die drie woorden natuurlijk wel van het gevoel waarmee
Stein ze door haar knipwerk dacht te hebben opgeladen. In feite vernietigt Perloff op die manier
dus het effect dat Stein wilde bereiken. Hoe dan ook, er is in ieder geval één wezenlijk verschil
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met ‘Melk mij suiker’: dat is géén ingekorte ex-zin en dus kan het ook niet tot een welgevormde
zin aangevuld worden. Omdat de bedoelingen met die twee stukjes taal zo wezenlijk anders
zijn, kunnen ze niet - zoals Perloff doet - over één kam worden geschoren. (Overigens kan de
rij woorden ‘melk mij suiker’ natuurlijk best worden uitgebreid tot een zin, bijvoorbeeld ‘Ik
weet niet of melk mij suiker doet verdragen’. Maar met zo'n uitbreiding doe je natuurlijk geen
recht aan de rol die Wittgenstein aan die woorden heeft toegedacht.)
14 Perloff ontleent de titel van haar boek (Wittgensteins ladder) aan de drie na beroemdste uitspraak
van Wittgenstein. De twee beroemdste zijn de laatste en de eerste opmerking uit de Tractatus,
in die volgorde. Op de derde plaats komt de één na laatste. Die gaat erover dat als je hebt
begrepen wat hij in het voorgaande heeft beweerd, je inziet dat het onzinnig is wat hij heeft
beweerd. Dat inzicht is het enige waardevolle ervan. En hij vergelijkt dat met een ladder die je
moet weggooien als je ermee op het hogere plan van het begrip geklommen bent. Het zou
kunnen dat Perloff haar boek Wittgensteins ladder ook zo ziet: wat ze beweert is onzinnig maar
het brengt je op een hoger plan van inzicht. Zou ik mijn inzicht in haar werk dan aan haar ladder
te danken hebben?
15 Pace Maaike Meijer.
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Hongerkunstenaar in taal
Over het werk van Jan Arends (1925-1974)
Gert den Toom
In 1971 publiceerde Jan Arends Keefman, een verhalenbundel over
krankzinnigheid en psychiatrische inrichtingen. In de inleiding bij
deze uitgave merkt ‘de redactie’ op dat door ‘de toenemende vervaging
van de grenzen tussen normaal en abnormaal valt [...] te constateren
dat de psychiatrische patiënt en de maatschappij steeds meer pogingen
aanwenden om weer wat dichter bij elkaar te komen’. Vermenging
van leven en werk is altijd de invalshoek geweest om naar het werk
van Arends te kijken. Gert den Toom laat zien dat de hernieuwde
belangstelling voor deze schrijver terecht is, maar plaatst
kanttekeningen bij de constante aandacht voor Arends' psychiatrische
achtergrond. Een bewonderaar over werk, leven en dood van een
‘patiënt’.

Hongerkunstenaar Jan Arends

De herwaardering van een vergeten of een bijna vergeten schrijver is doorgaans
een complex fenomeen. Enerzijds zijn er de relatief ongrijpbare motieven: jonge
schrijvers bestempelen iemand tot hun voorbeeld en ontrukken hem of haar zo aan
de vergetelheid; het gedachtegoed van een auteur wordt, door de veranderde
maatschappelijke of artistieke context opnieuw actueel; of er verschijnt, na jarenlange
voorbereiding, ineens een biografie van de betreffende auteur. Anderzijds is er
natuurlijk de veel prozaïscher verklaring, namelijk de niet te onderschatten invloed
van de uitgever die, om wat voor reden dan ook, met veel publiciteit en een integrale
herdruk de aanzet tot zo'n herwaardering geeft. Maar er zijn natuurlijk veel meer en
specifiekere, auteursgebonden redenen te bedenken waardoor de belangstelling voor
een dichter of een schrijver opnieuw ontstaat.
In het geval van Jan Arends is de herwaardering een steeds terugkerend fenomeen.
De aandacht voor zijn verhalen en gedichten komt in golfbewegingen. Dan weer
overheersen lange radiostiltes, dan weer is de aandacht bijna massaal. In 1997,
drieëntwintig jaar na de dood van de auteur, was het weer tijd om de stilte te
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doorbreken. En die keer gebeurde het - waarschijnlijk voor het eerst - zonder dat er
een nieuwe uitgave van de Bezige Bij aan voorafging.
Keefman werd, vijfentwintig jaar na zijn eerste verschijning, door theatergroepen
als bijvoorbeeld Zeenzucht, opnieuw tot leven gewekt. In hetzelfde jaar verscheen
in de filmhuizen en op televisie de biografische film Arends van Jelle Nesna. Jan
Arends' naam duikt weer op in recensies en interviews, en auteurs wijzen op de
invloed van zijn werk. Door hun bijrollen in de film van Nesna, drukken schrijvers
als Arjan Witte en Tommy Wieringa hun schatplichtigheid aan Arends uit. Het meest
opvallende, recente voorbeeld is de ‘remix’ van enkele dichtregels op een cd van De
Kift. Kortom: Arends is in de mode. Ook ik wil
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nog eens pleiten voor de waardering van Jan Arends' verhalen en gedichten. Een
dergelijk pleidooi lijkt in het licht van het voorafgaande misschien overbodig. Maar
auteurs die worden herwaardeerd, worden niet lang daarna vaak weer vergeten. En
bij alle tevredenheid die ik koester over de hernieuwde belangstelling voor Arends,
wil ik toch ook een paar kanttekeningen maken. Want één van de belangrijkste
motieven voor de opgeleefde belangstelling is al oud en heeft evenzeer voor Arends'
succes als voor zijn vergetelheid zorg gedragen. En dan bedoel ik de fascinatie voor
het werk van ‘een drinkende gek die zelfmoord pleegde’. Want bij alle aandacht voor
Arends speelt vooral de vermenging van leven en werk een cruciale rol.

Bekentenisliteratuur
Natuurlijk is het onzinnig om het leven en het werk van een schrijver volledig van
elkaar te willen scheiden. Zo ontstaat het niet en zo zit het ook niet in elkaar. Maar
Nederland is meer dan ooit een land geworden met een zucht naar bekentenisliteratuur.
Het verlangen naar autobiografie in fictie is zelfs zo sterk dat ik vrees dat de
Nederlandse literatuur, als het zo doorgaat, een journalistieke grabbelton van human
interest reportages zal worden. Verbeeldingskracht wordt niet alleen systematisch
uit onze maatschappij gezeefd; de fantasie verdwijnt zo langzamerhand ook uit de
literatuur. Woordkunst wordt afgedaan als ‘kunst om de kunst’. Als deze trend zich
voortzet, zal er straks geen onthaasting meer zijn; de gedrukte vluchtheuvels en
stiltecentra zullen verdwijnen. Historisch besef en metafysisch bewustzijn zijn
tenslotte ook al zo plat als onze beeldbuis geworden.
Dat juist in dit tijdsgewricht belangstelling ontstaat voor Jan Arends, komt voor
een groot deel voort uit de groeiende belangstelling voor buitenstaanders: marginalen,
drugsgebruikers, zwervers, alcoholisten en borderliners. Dat is wat de jonge lezers
boeit: mensen die hard leven en hard doodgaan. En het extreme leven en sterven van
de verliezers of de drop-outs, zoals we dat voornamelijk uit de Amerikaanse literatuur
kennen, is in de Nederlandse letteren slechts in pretentieuze imitaties voorhanden.
Het ligt voor de hand om dan naar Arends te grijpen, die zijn bekendste werk al in
de jaren zestig en zeventig schreef.
Ik geef toe dat ook ik in eerste instantie tot de figuur van Jan Arends werd
aangetrokken vanwege zijn leven, of beter gezegd: door de manier waarop hij is
doodgegaan. Arends' masochistische, alcoholistische en psychisch gestoorde
levensgeschiedenis die op 13 februari 1925 begon en op 21 januari 1974 met een
dodelijke sprong uit het raam eindigde, oefende ook op mij een duistere
aantrekkingskracht uit. Maar Arends' werk is niet de pathologische zelfexpressie van
een waanzinnige die men er vaak in ziet, al zijn directheid, zijn eerlijkheid en de
overeenkomsten met zijn leven ten spijt.

Kunst und Wahn
Op het moment dat ik Keefman begon te lezen, vergat ik waarom ik het uit de kast
had gepakt. Ik vergat alle grimmige anekdotes en treurige verhalen die ik over de
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schrijver had gehoord en las alles wat ik van hem vinden kon: zijn eerste bundel
Gedichten uit 1965; de Lunchpauzegedichten uit 1974; de nagelaten verhalen, onder
de titels Ik had een strohoed en een wandelstok en Verspreid proza. Ik las de
Nagelaten gedichten en de Verspreide gedichten, samen met de rest verschenen in
het Verzameld Werk - een vijfhonderd bladzijden dikke Arendsbijbel, die voor het
eerst in 1984 verscheen en die sinds enkele jaren ook weer in een goedkope herdruk
is te verkrijgen.
Het eerste woord dat ik las, was: ‘Vriend.’ Ik leefde en leed na die aanhef mee in
Arends' verhalen en gedichten en heb zijn werk opgevat als een brief, een brief waarop
ik antwoord geven moest. Dat antwoord geef ik hier en nu.
Alle biografische feiten ten spijt, een boek moet toch vooral goed geschreven zijn
en onze eigen verbeelding prikkelen om onvergetelijk te blijven. En onvergetelijk is
alles wat Jan Arends schreef. Toch is het in verband met Arends onvermijdelijk te
spreken over de relatie tussen leven en werk. Ik pleit er in zijn geval echter voor niet
het klassieke begrippenpaar Dichtung und Wahrheit ter hand te nemen, maar eerder
de termen Kunst und Wahn. Want wanneer men over Arends spreekt, komt men over
de waanzin, de krankzin, de gekte te spreken. Geen voorwoord, geen artikel, geen
referentie aan zijn leven en werk hebben het tot nu toe kunnen stellen zonder die
koppeling van Kunst und Wahn. Soms werden zij als een fusie beschreven, vaker
ging en gaat men ervan6 uit dat zijn werk een weergave van zijn leven is.
Kunst und Wahn was de titel van een tentoonstelling die in het najaar van 1997 in
het Kunstforum te Wenen was te zien. Deze tentoonstelling wilde een overzicht en
inzicht bieden in de zogenaamde krankzinnigenkunst, door beeldend kunstenaar en
verzamelaar Jean Dubuffet ook wel Art Brut genoemd. Art Brut, tevens bekend als
Outsider-kunst, wordt vooral gemaakt door patiënten uit psychiatrische inrichtingen,
maar ook wel door gevangenen, kluizenaars, verwarde zwervers en andere sociale
‘buitenstaanders’. Zij wordt van de
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overige kunst onderscheiden, doordat zij is ontstaan zonder dat de maker ervan enige
artistieke vorming heeft genoten en zich dus bewust noch onbewust heeft laten
beïnvloeden door de conventies in de beeldende kunst. De werken die ontstaan komen
op deze manier, zowel qua materiaal, qua stijl en qua inhoud, geheel uit het eigen
wezen van de maker voort. De Art Brut-kunstenaars houden met niets of niemand
buiten zichzelf rekening. Over het algemeen worden de kunstwerken gekenmerkt
door de zogenaamde horror vacui, de angst voor de leegte. Betreft het bijvoorbeeld
een schilderij, dan is geen stukje canvas leeg gelaten; alles is minutieus en
gedetailleerd beschilderd. De voorstellingen zijn ongekend direct. De zwaar aangezette
symboliek is doorgaans helder, maar vindt evenzo vaak haar oorsprong in het
ongrijpbare persoonlijke universum van haar krankzinnige maker.
In een lezing voor het Utrechtse Studium Generale, in november 1994, wees
professor doctor Michel Thévoz, directeur van het Museum l'Art Brut in Lausanne,
erop dat Art Brut op de keper beschouwd toch ook weer niet zo veel verschilt van
de gangbare moderne kunst, in die zin dat die zich keert tegen de conditionering door
een systeem. De onthechting, de revolutie, het non-conformisme, het verzet tegen
tradities en conventies van allerlei soort dat aan de basis ligt van de moderne kunst,
dat zou je net zo goed een gekte kunnen noemen. Kortom, het onderscheid tussen
kunst en anti-kunst (Art Brut) is subtiel.
Michel Thévoz vond ook de term écriture brut uit, die vanzelfsprekend betrekking
had op de geschreven varianten van de Art Brut. Die term en de overkoepelende
inhoud van de Art Brut kan een genuanceerder licht werpen op het leven en werk
van Jan Arends. De ongrijpbaarheid, de geslotenheid of, zo u wilt, het autisme dat
sommige kunstwerken en kunstenaars wordt verweten, is voor kijkers en lezers
aanleiding om het tot anti-kunst of pathologische onzin te bestempelen en het
vervolgens te negeren. Want dat wat ongrijpbaar is, laat men vallen.
Van Art Brut is vaak beweerd dat, doordat het werk ‘onbaatzuchtig’ tot stand is
gekomen, het ook geen poging meer lijkt te doen om communicatie op gang te
brengen met de beschouwer ervan. Een vergelijkbare frustratie is terug te vinden in
de reacties op avant-gardistische kunst en experimentele literatuur. Zijn de kijkers
of de lezers niet in staat om een kunstwerk direct te begrijpen, dan zoeken zij
verklaringen voor het totstandkomen ervan. Een van de eerste stappen die dan wordt
gezet, is zoeken naar achtergronden in de biografie van een kunstenaar. Vindt men
dan, zoals in het geval van Jan Arends, een geschiedenis van opnamen in inrichtingen
en klinieken, dan lijkt alles ineens op zijn plek te vallen. Dan is er genoeg reden om
het werk pathologisch ‘interessant’ te vinden of het juist te bagatelliseren.
Ik
wil alleen
maar weten
wie
ik ben.
Een
andere reden
om te schrijven
heb
ik niet.
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Maar
wie ik ben
gaat niemand
wat aan.

Arends' ongrijpbaarheid is niet de ongrijpbaarheid van de pathologische autist. Alles
wat we nodig hebben om hem te begrijpen, staat in de tekst. Nee, de ongrijpbaarheid
van zijn verhalen en gedichten zit hem in de levensechtheid van wat hij schrijft, in
de voelbare, irrationele onderstroom en in het voortdurende perspectief van de
buitenstaander. En het is volwaardige literatuur doordat hij aan deze drie elementen
de taal heeft gegeven die ze van iedere pathologie ontdoet.

Wakker schudden uit de droom van de rede
Er is door critici wel beweerd dat Arends slecht zou schrijven. Maar de kwaliteit van
zijn werk zit hem juist in de taal die hij koos. In heldere, korte zinnen, direct, zonder
omhaal van woorden, weet Arends een personage als Keefman levensecht en daardoor
ongrijpbaar te maken. Alleen door totale overgave aan de talige kunstgrepen - die
paradoxaal genoeg daarvoor nu eenmaal nodig zijn - ervaar je de natuurlijkheid van
zijn realisme.
Maar evenzeer als direct en confronterend, is Arends' taal die van een dichter, ook
in zijn proza. Gedachten en gevoelens worden beelden en het verloop van een verhaal
is vaak louter uit associaties op te maken. De zinnen en dichtregels zijn kort tot zeer
kort en geschreven in een stijl die is uitgebeend, gefileerd, afgeschraapt en
uitgehongerd. In al hun eenvoud en met hun gedetailleerde aandacht voor de kleine
gebaren
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en de kleine bewegingen, zijn ze pure cinema, of drama. Keefman toont het treffendst
aan dat het Arends, ook in zijn proza, bovendien om de klank ging, en om de dictie.
Met name dit stuk heeft dat ‘ongrijpbare’ realisme waar ik op doelde: niets zou meer
voor de hand liggen dan aan de werkelijkheid van Keefman een plotstructuur op te
leggen, een spanningsboog of een karakterontwikkeling. Maar dat zou kunstmatig
zijn, een scheiding tussen vorm en inhoud aanbrengen. Dat doet Arends dus niet.
Zelden is de gedachtewereld van de psychisch of psychiatrisch gestoorde mens
duidelijker onder woorden gebracht - onder zijn eigen woorden, om precies te zijn.
Arends was geen imitator van de kunst, maar van het leven. De ongrijpbaarheid van
zijn werk lijkt op het leven zelf, waarvan de zin tenslotte ook niet te begrijpen is.
Arends' werk is daar de illusieloze weergave van. De angsten, de verlangens en de
gevoelens die hij beschrijft zijn misschien irrationeel, maar daarom nog niet minder
realistisch. De directe taal waar Arends patent op had, is de beste weergave van het
bewustzijn dat iemand heeft als hij ‘van zijn verstand beroofd is’ - wat de eerste,
letterlijke betekenis is die het woorden6boek bij het woord ‘gek’ geeft. En iemand
die van zijn verstand beroofd is, heeft alleen nog zijn gevoel over. Maar is diegene
ook gek?
Arends is de verpersoonlijking van het dilemma van het spreken over leven en
werk. Dat wat zijn leven

Jan Arends in 1972

domineerde, onderzocht hij in zijn werk; de buitenstaander-positie, de doodsdrift,
de gekte, de eenzaamheid, de schuldgevoelens, het masochisme, het onbegrip. Er
zijn daarom mensen die beweren dat hij niet de distantie had om er goed over te
schrijven. Zij zien zijn verhalen en gedichten louter als de uitdrukking van een
geestes-gestoorde alfabeet. Daarmee doen ze de literaire kwali-teiten van Arends'
werk tekort. Ze verwarren de eenheid van vorm en inhoud met onwetendheid.
Misschien is er geen rationaliteit, geen alledaagse logica in Arends' werk te
bespeuren, misschien komt er geen normaal mens in voor, maar dat is precies waaraan
het zijn uitzonderlijke kracht ontleent. Dat is, naast de levensechtheid, het andere
bijzondere aspect dat Arends' taal zijn literaire meerwaarde geeft: juist de distantie
tot dat wat algemeen aanvaard is, de distantie tot het redelijke, tot dat wat men als
‘normaal’ aanneemt, dat is de onderstroom die door Arends' zinnen vloeit. Hij biedt
precies dat wat literatuur bieden kan en bieden moet; de vervreemding, het nieuw
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maken van de wereld om ons heen. Hij laat zien dat er ook een andere manier van
kijken is, dat de wereld anders kan zijn dan wij misschien denken.
Arends' woorden schudden ons wreed wakker uit de droom van de rede. Zijn taal
slaat als een handschoen in ons gezicht, daagt ons uit tot een duel. De woorden
irriteren, wekken onze wrevel op, we schuiven ongemakkelijk heen en weer op onze
stoel. We worden gedwongen ons in een ander perspectief te verplaatsen, onze eigen
verbeelding te gebruiken en de dingen opnieuw te bezien. En dat is niet zo eenvoudig.
Het is dan ook vaak een gebrek aan verbeelding en inlevingsvermogen dat ten
grondslag ligt aan de reacties op Arends' werk. De ontvangst van zijn verhalen en
gedichten is misschien wel een veel pathologischer fenomeen dan het leven en het
werk van de schrijver. Met recht kunnen we ons afvragen wie er nu eigenlijk gek is;
Arends, zijn lezers, of geen van beide? De verschillen tussen Art brut-kunstenaars
en Arends lijken me dermate evident maar desondanks toch subtiel, dat ik, met
betrekking tot hem, geneigd ben Salvador Dalí te citeren: ‘het enige verschil tussen
mij en een gek is dat ik niet gek ben.’ Jan Arends was geen geestesgestoorde die
kunst maakte, maar een kunstenaar die af en toe geestesziek was. Hij overtuigt ons
met zelfbewust taalgebruik van de gedachte dat zijn onconventionele stijl van
schrijven eenvoudigweg de enig mogelijke is om een eenheid van vorm en inhoud
te smeden. Keefman is daarvan een prachtige illustratie en zijn gedichten leveren ons
het overtuigende bewijs.
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Mager praten met de taal
In een variant op Slauerhoffs regel ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen’, zegt
Arends in een van zijn gedichten: ‘Zo/is het woord/de woning/van/de/mens.’ Die
dichterlijke woning is desondanks leeg en kaal; de taal is hard en direct. De versregels
bestaan vaak maar uit een of twee woorden, soms drie en een enkele keer vier of vijf.
De woorden staan er doorgaans eenzaam op zichzelf. Zo, recht onder elkaar geplaatst
opdat ze samen een gedicht maken, vormen de woorden geen naïeve poëzie; ze
ontstijgen ook de pathologische, lacherige woordspelingen van de écrivains bruts.
Ik
schrijf gedichten
als dunne bomen
Wie
kan zo mager
praten
met de taal
als ik?
Misschien
is mijn vader
gierig geweest
met het zaad.
Ik heb
hem nooit
gekend
die man.
Ik heb
Nooit
een echt woord gehoord
of het deed pijn.
Om pijn
te schrijven
heb je
weinig woorden
nodig.

In talloze gedichten treffen we definities aan van wat taal, wat dichten en wie de
dichter is. De woorden worden leugenachtig genoemd, ze richten leed aan, ze doen
verlangen naar een ‘andere taal’.
Arends' strijd met de taal voltrok zich op een hoger niveau, het niveau van ‘dat
waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen,’ ook al kon hij de verleiding niet
weerstaan om het onuitsprekelijke toch in taal en verhaal te openbaren.
In Kafka's verhaal De hongerkunstenaar, uit 1924, wordt de teloorgang beschreven
van één van de laatste beoefenaars van deze bizarre professie. Van een topattractie
in het circus is hij, door de sterk afgenomen publieke belangstelling, tot een uiterst
marginaal individu geworden. De hongerkunstenaar komt niet meer in de
schijnwerpers; hij slijt zijn dagen in een kooi tussen de circusdieren. Ontevreden met
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zichzelf en met het onbegrip van zijn publiek blijft hij achter. Op het laatst is hij zo
sterk vermagerd, dat zelfs het circuspersoneel hem bijna over het hoofd ziet. Wanneer
men hem bij toeval toch aantreft, blijkt hij op sterven te liggen. Een opzichter vraagt
hem waarom hij toch steeds was blijven vasten, ook al kwam er niemand meer naar
hem kijken. ‘Omdat’, zo antwoordt de hongerkunstenaar, ‘omdat ik het voedsel dat
mij smaakt, niet vinden kon. Als ik dat gevonden had, geloof mij, ik zou geen drukte
gemaakt hebben en mij hebben volgepropt net als u en iedereen.’
Arends was ook zo'n hongerkunstenaar. Zijn schrijven, zijn ‘mager praten met de
taal’ is, zoals voor veel schrijvers, een equivalent voor leven. Kort en letterlijk gezegd:
taal is het brood van de schrijver. En leven is in de woorden van zijn gedichten dan
ook: eten. De voornoemde ‘magerte’ is dus niet zomaar een beeld. Het eten is een
belangrijk register in Arends' werk, zowel in zijn verhalen als in zijn gedichten.
Kunnen eten, moeten eten, brood met stront eten, dat is: deelnemen aan het bestaan,
leven. Het is een metafoor die we bijvoorbeeld ook kennen uit de gedichten van
tijdgenoot Gerrit Kouwenaar, bij wie het eten nog explicieter het beeld is voor het
tot zich nemen van de werkelijkheid. De werkelijkheid is het wild waarop wordt
gejaagd. Daarna volgt dan het platslaan; het doodslaan van de werkelijkheid in de
taal, omdat het niet anders kan, omdat er moet worden gegeten. Arends zegt het onder
andere zo:
Doe de deur dicht
doe de deur dicht,
een beetje tocht
en alles waait weer weg.
Ik heb mijn bord vol woorden
en ik vreet kale plekken
uit de taal.
Met een rood servet voor
vreet ik.
Met lange, magere handen
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vreet ik,
en ieder woord
is een hap,
iedere hap
een opluchting.
Lui en langzaam
vreet ik van de taal
en alles wat mij niet bevalt
dat slik ik in.

Hier komen leven en werk het dichtst bij elkaar. De doodsdrift heeft Arends zijn hele
werk door achtervolgd. Als geen ander was hij zich van de paradox bewust dat de
enige zekerheid van het leven de dood is. Dat leven, met andere woorden, doodgaan
is. Elk woord dat hij neerschreef, bracht hem dichter bij de dood. De magere gedichten
en de korte zinnen waarschuwden er ook al voor; elk woord had het laatste kunnen
zijn.
De
voetstappen
die ik achterlaat
zijn bezit
van de grond.
Mijn leven
is van het
verleden.
Mijn woord
is in de monden
van anderen.
Ik
ben niet.
Ik was.
Zo
is het
met alle dingen.

Ineens was het moment daar dat hij enkel nog de taal had die iedereen gebruikte. Er
waren helemaal geen woorden meer om een ander perspectief te bieden, om te
vervreemden, om iets op een andere manier te laten zien. Dat moest het einde zijn.
En omdat hij nu eenmaal een schrijver was, en het schrijven zijn leven, ging hij dood
toen hij niets meer schrijven kon. Hongerkunstenaar Arends vond het brood niet
meer dat hem smaakte. Hij vermagerde, hij verhongerde en hij verdween. De leegte
boezemde hem geen angst in, hij zocht haar op. Eén dik boek liet hij achter, het
Verzameld Werk. Daarin staan al die prachtige verhalen en gedichten, waarin op
indrukwekkende en onvergetelijke wijze een beeld van onze wereld vervat ligt.
Misschien was Arends van zijn verstand beroofd. Tot het laatst toe was de kunst
echter Kunst gebleven en de waan Wahn. Alleen in zijn leven won de waan het van
de kunst.
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Gert den Toom is schrijver en essayist. Daarnaast is hij verbonden aan
de Utrecht School of Governance. Een eerdere versie van deze tekst werd
uitgesproken als voordracht voor Stichting Perdu, Amsterdam.
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De laatste stelling?
Over Redbad Fokkema's poëziegeschiedenis en enkele kritieken
Je kunt je afvragen of tegenwoordig dé literatuurgeschiedenis nog wel
kan worden geschreven. Redbad Fokkema's poëziegeschiedenis, Aan
de mond van al die rivieren, is er een van deze tijd: zijn aanpak van
de geschiedenis van de Nederlandse poëzie resulteerde in acht
verschillende benaderingswijzen. De verschijning van Fokkema's
poëziegeschiedenis is niet onopgemerkt gebleven; ze lokte een lange
stroom aan uiteenlopende reacties uit. Gaston Franssen zet de kritieken
op een rij, en laat zien dat hierop het nodige valt af te dingen.
Gaston Franssen
‘Het begrip “laatste stelling” is onuitsprekelijk vermoeiend’, luidde de twaalfde en
laatste stelling bij Redbad Fokkema's proefschrift, Varianten bij Achterberg
(Amsterdam 1973). Een ironische kwinkslag, natuurlijk - maar toch. Deze stelling
kan men zien als een vroege illustratie van een mentaliteit die uit vrijwel alle latere
publicaties van Fokkema zou spreken. Ook de poëziegeschiedenis Aan de mond van
al die rivieren getuigt van een dergelijke houding: relativerend, pragmatisch en
onbevooroordeeld. Het is een persoonlijk boek, het resultaat van ruim veertig jaar
lezen van en omgaan met gedichten. Gedurende die periode is Fokkema er steeds
meer van overtuigd geraakt dat zoiets als een ‘laatste stelling’ onmogelijk is wanneer
het gaat om poëzie. Er zijn telkens weer nieuwe gedichten en dichters, met hun eigen
uitgangspunten en belangen. De (goede) poëzielezer zal daarom steeds opnieuw
bereid moeten zijn om kennis, leeservaring en voorkeuren ter zijde te schuiven, zodat
hij of zij een volgende dichter of stroming kan leren begrijpen en op zijn waarde kan
schatten. Aan de mond van al die rivieren, zo zou men kunnen zeggen, is het verslag
van Fokkema's pogingen om elke ‘laatste stelling’ te weerleggen, zodat de
gedachtewisseling over de poëzie telkens kan worden voortgezet en verrijkt.
De persoonlijke (maar daarom overigens nog niet subjectieve) benadering van
Fokkema blijkt al duidelijk uit de openingsalinea van het boek. De auteur maakt de
lezer getuige van het moment waarop hij kennismaakte met de moderne Nederlands
poëzie: ‘Op een zondagmiddag in het najaar van 1954 luisterde ik naar een
radioverslag van de voetbalwedstrijd Holland-België. Bij de rust greep ik in de
krantenbak, maar ik viste een
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tijdschrift op met de naam Maatstaf. Ik bladerde erin en werd getroffen door de
gedichten van Lucebert en Rem-co Campert.’ (p. 9) Deze gebeurtenis zou het begin
vor-men van een niet-aflatende aandacht voor de Neder-landse dichtkunst; en hoewel
de Vijftigers voor Fokkema als ijkpunt zouden gaan functioneren (zoals blijkt uit
zijn studie Het komplot der Vijftigers (Amsterdam 1979)), wijdde hij zich de
daaropvolgende jaren aan het werk van vele, zeer diverse dichters. Hij publiceerde
artikelen over het werk van Boutens, Lodeizen en Faverey, doceerde moderne
Nederlandse
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letterkunde aan de Univer-siteit Utrecht en verleende zijn medewerking aan diverse
edities van literaire correspondenties en verzamelde ge-dichten.

De poëtenstrijd
Bij een eerste, bladerende lezing wekt Aan de mond van al die rivieren de indruk
een geschiedenis te zijn die men van iemand als Fokkema zou verwachten: breed
van opzet, nauwkeurig gedocumenteerd en met onbevangen belangstelling voor elke
nieuwe literaire stroming. Veelzijdigheid is tevens een van de merites van het boek,
zo blijkt al snel. Fokkema was zich namelijk al tijdens het schrijven van Aan de mond
van al die rivieren bewust van het feit dat hij met één ordeningsprincipe geen recht
zou doen aan de veelvormigheid van de moderne Nederlandse poëzie. Hij besloot
daarom de geschiedenis meerdere malen, maar steeds vanuit een andere invalshoek,
te vertellen. Sommige van deze invalshoeken noemt Fokkema, in de lijn van de
Franse dichter Mallarmé, ‘laboratoria’, waarin de dichters met behulp van de taal
onderzoek doen naar de wereld, de identiteit of de taal zelf. Een dergelijke benadering
verleent Fokkema's poëziegeschiedenis het karakter van een gevarieerde, makkelijk
toegankelijke essaybundel. De eerste vier hoofdstukken van Aan de mond van al die
rivieren lijken nog het meest op een traditionele, chronologische poëziegeschiedenis:
één voor één worden de belangrijkste literaire stromingen gekenmerkt, de
verschillende poëtica's beschreven en de centrale polemieken uiteengezet. Regelmatig
onderbreekt Fokkema zijn verhaal om een gedicht te citeren en te analyseren. Op
deze wijze komen in de eerste twee hoofdstukken, ‘Dromen aan de dijk’ en ‘De
proefondervindelijke zee’, de voorgeschiedenis, opkomst en doorbraak van de
Vijftigers aan bod. Fokkema beschrijft hoe de aloude tegenstelling tussen realisme
en idealisme langzaam maar zeker leidde tot een poëtische en poëticale
problematisering van de relatie tussen taal en werkelijkheid. Dezelfde tweedeling
dient ook als uitgangspunt in het derde hoofdstuk, ‘Een landschap van rivieren’,
waarin de geschiedenis van de poëzie in de literaire tijdschriften centraal staat. Daarna
vervolgt Fokkema zijn betoog met behulp van een andere tegenstelling, namelijk die
tussen het modernisme en het postmodernisme, in het hoofdstuk ‘Van kwade reuk
tot wierook’.
In de laatste vier, meer experimentele hoofdstukken wordt de notie van het gedicht
als ‘laboratorium’ nader uitgewerkt. Zo laat Fokkema in ‘Constructie van realiteit’
zien hoe in het gedicht de relatie tussen taal en de werkelijkheid op de proef kan
worden gesteld. Hij reageert in dit hoofdstuk op Joost Zwagerman, die in 1987 ‘meer
werkelijkheid’ in de poëzie wilde zien. Fokkema toont aan dat de werkelijkheid (en
met name een verschrikkelijke werkelijkheid zoals de Tweede Wereldoorlog) altijd
al een belangrijke rol in de poëzie heeft gespeeld, ook in het werk van meer ‘talige’
dichters zoals Gerrit Kouwenaar of de vroege H.C. ten Berge. Het zesde hoofdstuk,
‘Ethische verkenningen’, is van meer algemeen-filosofische aard: aan de hand van
verschillende studies over ethiek en postmodernisme zet Fokkema het probleem van
de (on)mogelijkheid van morele voorschriften in een materialistische, volledig
geseculariseerde maatschappij uiteen. Vervolgens laat hij zien op welke wijze de
dichter door middel van het gedicht ‘experimenteel onderzoek naar menselijke
gedragingen’ (p. 188) kan verrichten en zo een eigen oplossing voor dit probleem
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kan vinden. De laatste twee hoofdstukken, ‘Een revue van identiteiten’ en ‘Het gratis
theater van de taal’, zijn minder theoretisch gefundeerd; hierin baseert Fokkema zich
bijna uitsluitend op closereading. Aan de hand van het werk van dichters als Kees
Ouwens en Hans Faverey laat hij zien hoe er in het laboratorium van het gedicht met
talige identiteiten en met de eigenschappen van het medium van het gedicht zelf, de
taal, wordt geëxperimenteerd.
Deze eerste, vluchtige indruk van Aan de mond van al die rivieren, doet kortom
vermoeden dat een leesbaar en veelzijdig overzichtswerk als dit, een aanwinst voor
de (al dan niet academische) bestudering van de moderne Nederlandse poëzie zal
vormen. Toch gebeurde er na de publicatie, begin 1999, iets opmerkelijks: twee
invloedrijke critici reageerden negatief op het boek. Rob Schouten schreef als eerste
een nogal verongelijkte recensie in Vrij Nederland (24 april 1999) en enkele weken
later schreef Kees Fens een stuk in de Volkskrant (14 mei 1999), waarvan de titel de
strekking aardig dekt: ‘Een geschiedenis voor wie de geschiedenis kent: hoe dichters
hun individualiteit kunnen verliezen’. Daarmee was het startsein gegeven voor een
uitgebreide polemiek. ‘De poëtenstrijd’, kopte de op sensatie beluste Revisor (26
(1999), nr. 5) naar aanleiding van de uitgebreide reactie van Elly de Waard op
Schouten en Fens. Echter, juist de ‘poëten’ raakten vol-ledig ondergesneeuwd in de
daaropvolgende discussie. Een discussie die enerzijds in hoge mate werd gekenmerkt
door een overvloed van autoriteits- en ad hominem-argumenten, gebezigd door
verbolgen critici (‘Ik? Partijdig?’) of verontwaardigde dichters (‘Ik? Postmodern?’),
en anderzijds door een Babylonische spraakverwarring over literair-theoretische
termen als ‘realistisch’, ‘autonomistisch’ en ‘postmodernistisch’.
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De verschillende discussianten namen Aan de mond van al die rivieren op een aantal
punten zwaar onder schot. Zo is Schouten het niet eens met Fokkema's gebruik van
de term ‘postmodernisme’. Fens beweert dat in Aan de mond van al die rivieren ‘een
oeuvre van een dichter tot zijn poëticale uitspraken wordt teruggebracht’; dit bezwaar
wordt later herhaald door Piet Gerbrandy, die in De Revisor (26 (1999), nr. 6) schrijft
dat het boek ‘niet over poëzie, maar over poëtica gaat’. Elly de Waard bekritiseert
in de voorafgaande Revisor Fokkema's interpretatie van de poëzie van Chr. J. van
Geel (en daarmee in feite ook zijn interpretatiemethode in het algemeen) , Hugo
Brems (Ons erfdeel 42 (1999), nr. 4) wijst erop dat Fokkema de Vlaamse dichters
niet in zijn betoog betrekt en Hans Groenewegen (Raster (2000), nr. 89) stelt dat
Fokkema, door zijn vele citaten van gedichten, het gevaar loopt om ‘van de
Nederlandse poëzie na 1945 één amorfe massa te maken’.
Enkele latere publicaties naar aanleiding van Fokkema's boek kenmerken zich,
intrigerend genoeg, door een hoge mate van reflectie op eerdere discussiebijdragen.
Zo is Marc Reugebrink (Bzzlletin 20 (2000), nr. 274) het niet alleen oneens met
Fokkema's opvattingen over het postmodernisme, maar geeft hij tevens een uitvoerige
analyse van de invulling die met name De Waard en Gerbrandy aan het begrip
‘autonomisme’ geven. Ook Geert Buelens verzet zich (in diezelfde Bzzlletin) tegen
De Waards betoog; verder stelt hij dat Fokkema's ‘eenzijdige kennis van de
buitenlandse (poëtische en kritische) tradities’ heeft geleid tot een vertekend beeld
van de Nederlandse postmodernistische poëzie. Een van de laatsten in de rij van
critici is Jos Joosten (Dietsche Warande & Belfort 145 (2000), nr. 6), die veel respect
en bewondering voor Fokkema's boek zegt te hebben, maar er tegelijkertijd ook de
nodige kritiek op heeft: het onderscheid dat wordt aangebracht tussen idealisme en
realisme is in zijn ogen problematisch en dus ongeschikt om bepaalde dichters met
elkaar te contrasteren.
De lezer die Aan de mond van al die rivieren al had aangeschaft en bladerend
doorgenomen, zal zich na deze reeks uiterst kritische publicaties vast hebben
afgevraagd of het nog wel de moeite waard is om het boek in zijn geheel te lezen.
Immers, de kritiek die het boek te verduren kreeg, concentreert zich op twee punten
die van fundamenteel belang zijn voor elke poëziegeschiedenis: het gehanteerde
terminologische instrumentarium (met name het gebruik van de tegenstelling tussen
idealisme en realisme en van de term ‘postmodernisme’) en de wijze waarop gedichten
worden geïnterpreteerd. Zou Fokkema's poëziegeschiedenis werkelijk zulke
fundamentele mankementen vertonen? Na alle kritiek lijkt het bijna onmogelijk om
het boek nog onbevooroordeeld te lezen en deze vraag te beantwoorden. Toch is het
de moeite waard om dit alsnog te proberen. Wanneer men namelijk Aan de mond
van al die rivieren náást de kritieken legt, blijkt dat het met Fokkema's terminologie
en interpretaties nog niet zo erg is gesteld als de critici doen voorkomen.

Niemand meer rubriceert
Het eerste punt van kritiek op Aan de mond van al die rivieren, de gehanteerde
terminologie, lijkt zich in eerste instantie niet te lenen voor een uitgebreide discussie:
natuurlijk is het moeilijk om een consensus te bereiken over de inhoud van begrippen
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zoals ‘realisme’, ‘autonomisme’ of ‘postmodernisme’. Toch zijn de meeste critici
allesbehalve kort van stof wanneer zij het niet eens zijn met bepaalde definiëringen.
Het lijkt erop dat zij ervan uitgaan dat Fokkema zijn termen als vanzelfsprekende en
absolute waarheden opvat. Dat dit niet het geval is, blijkt al uit de titel van het boek,
een regel uit Luceberts ‘het proefondervindelijke gedicht’ (p. 56):
de tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij
daarom de proefondervindelijke poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada (dat geen naam is)
en
daar dan zijn wij damp
niemand meer rubriceert.

‘Niemand meer rubriceert’ - een regel waaraan Fokkema waarschijnlijk regelmatig
heeft moeten denken toen hij deze poëziegeschiedenis schreef. De moderne poëzie
verzet zich nu eenmaal tegen eenduidige interpretaties en sluitende categorisering.
Dat neemt echter niet weg dat een criticus of literatuurwetenschapper gebruik kan
maken van een bepaald jargon, met alle voor- en nadelen die dat ongetwijfeld met
zich meebrengt. Fokkema realiseerde zich terdege dat zijn terminologie geen absolute
orde zou scheppen in de rivierendelta van de naoorlogse Nederlandse poëzie; juist
daarom koos hij immers voor een benadering vanuit verschillende invalshoeken. De
tegenstelling tussen idealisme en realisme in de eerste drie hoofdstukken, bijvoorbeeld,
is niet absoluut en zo is zij ook niet bedoeld. De kritiek van Jos Joosten op dit punt
is dus terecht, maar enigszins overtrokken. Fokkema expliciteert zijn
begrippenapparaat inderdaad niet; het lijkt
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erop dat hij poëzie ‘idealistisch’ noemt, wanneer zij een hogere, volmaakte wereld
probeert te verbeelden en te bereiken. Nu eens is het Rijk Gods het ideaal, dan weer
de Schoonheid, de Liefde of de Kunst. Vergeleken met deze universele, tijdloze
idealen steekt de ‘echte’ realiteit schraal af: in de ogen van de idealistische dichter
verwordt zij tot een schijnwereld, die vaak niet eens de moeite waard is om over te
schrijven. Poëzie is ‘realistisch’ volgens Fokkema, wanneer zij juist de werkelijkheid
zoals deze aan de mens verschijnt centraal stelt en afziet van transcendente verlangens.
In dat geval ontvlucht de dichter het ‘hier en nu’ niet meer, maar richt hij zich op het
(materiële) lichaam en de maatschappelijke actualiteit.
Deze ogenschijnlijk heldere tegenstelling wordt door Joosten ondergraven. De
term ‘realisme’, zo stelt hij, is vaak polemisch en ideologisch beladen. Wanneer een
dichter bijvoorbeeld van mening is dat er een ‘Idee’ aan de werkelijkheid ten
grondslag ligt, kan men zijn waarheidsgetrouwe afbeelding van deze ‘idealistisch’
gefundeerde realiteit net zo goed ‘realistisch’ noemen. Fokkema laat deze
problematisering achterwege en dat leidt tot verwarring, volgens Joosten. De recensent
wijst daarbij met name op een passage uit Aan de mond van al die rivieren waarin
op basis van de gehanteerde tegenstelling een typering wordt gegeven van de poëzie
van de Vijftigers. Fokkema stelt dan: ‘Beziet men de geschiedenis van de poëzie in
het licht van de verhouding van idealisme en realisme, dan ligt het accent bij de
Vijftigers op de concrete werkelijkheid en op zo concreet mogelijk taalgebruik.’ (p.
42) Joosten brengt hiertegen in dat de Criterium-dichters evengoed oog hadden voor
de concrete wereld om hen heen en concludeert vervolgens dat Fokkema's
tegenstelling tussen idealisme en realisme de verhouding tussen de Vijftigers en de
Criterium-dichters vertekent: ‘Het lijkt een slecht punt van onderscheid met de
voorgangers die de “eerbied voor de gewoonste dingen” (Vasalis) bepleitten.’
Deze kritiek is, zoals gezegd, slechts ten dele terecht. Fokkema problematiseert
de tegenstelling tussen realisme en idealisme weliswaar niet, maar hij maakt wel
degelijk gewag van een verschil tussen het realisme van dichters als Aafjes of Vasalis
en dat van de Vijftigers. Dit blijkt uit een passage waarin Fokkema het
anekdotisch-realistische Criterium onder de noemer ‘idealisme’ schaart en het
zodoende contrasteert met het ‘realisme’ van de Vijftigers: ‘De opvatting van poëzie
als een idealisme dat ter zijde van het leven en de werkelijkheid stond, wezen [de
Vijftigers] af. Poëzie is realiteit. Daarmee staan ze, nationaal gezien, een breuk voor
met het esthetisch idealisme (van de Tachtigers en P.C. Boutens), het analytisch
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rationalisme (van de Forum-groep) en met het anekdotisch-romantisch realisme (van
de Criterium-groep).’ (p. 50) Het verschil tussen dit ‘Vijftiger-realisme’ en het
anekdotisch-romantisch realisme is niet zozeer dat de Vijftigers méér aandacht hadden
voor de concrete werkelijkheid, maar eerder dat zij aan deze werkelijkheid een andere
invulling gaven: Vasalis' ‘gewoonste dingen’ hebben een andere ideologische lading
dan Kouwenaars ‘mens van vlees en zenuwen’. Deze invulling kan men wel degelijk
adequaat typeren aan de hand van de tegenstelling realisme-idealisme. Hoewel een
nuancerende uiteenzetting van deze kwestie niet overbodig was geweest, zijn Joostens
aanmerkingen in dit geval overdreven kritisch.
De meeste recensenten vielen echter niet over Fokkema's gebruik van de
tegenstelling tussen realisme en idealisme, maar over de wijze waarop hij het
modernisme plaatst tegenover het postmodernisme. Fokkema's invulling van dit
laatste begrip is niet zozeer literair-theoretisch of filosofisch, maar eerder
levensbeschouwelijk getint en bijgevolg zeer globaal: ‘De postmoderne dichter heeft
geen eenzijdig, laat staan idealistisch beeld van een coherente werkelijkheid. Het
heterogene en diffuse karakter van de realiteit blijft bewaard bij hem. De poëzie die
hij schrijft, is in hoge mate contradictoir, omdat het eventuele verwijt van incoherentie
alleen bestaat bij gratie van de notie
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“coherentie”, zoals ook de gebruikmaking van verschillende taalregisters pas als
onpoëtisch of incoherent kan worden gezien als men het tegendeel verwacht van
poëzie. Ten aanzien van cultuur- en literair-historische elementen geldt hetzelfde.’
(p. 125) Van tevoren zal Fokkema hebben geweten dat hij zijn vingers aan het
postmodernisme kon branden: elke dichter en criticus heeft wel een eigen opvatting
over het begrip. (Het is wat dat betreft veelzeggend dat bijna elke recensent die
Fokkema's definitie bekritiseert, wel met een eigen voorstel komt.) Toch gebruikt
hij deze term - en dat siert hem. Zijn invulling is inderdaad nogal algemeen, maar
Fokkema is zelf de eerste die zijn uitspraken over het modernisme en postmodernisme
relativeert. Zo stelt hij dat de termen ‘als periodeconcepten tamelijk diffuus zijn’ (p.
122) en wijst hij erop dat de tweedeling tussen beide begrippen al evenmin absoluut
is: ‘Stemt men in met wat Linda Hutcheon schreef - “Because it is contradictory and
works within the very systems it attempts to subvert, postmodernism can probably
not be considered a new paradigma” - dan is het goed mogelijk te concluderen dat
het postmodernisme zo tegenstrijdig is dat het ook de tegenstelling van modernisme
en postmodernisme opheft en als term zijn relevantie verliest - afgezien van globaal
en polemisch gebruik.’ (p. 149)
Belangrijker dan deze relativeringen is echter dat Fokkema in staat blijkt te zijn
om - ondanks de terminologische vaagheid - aan de hand van het begrippenpaar een
aantal zeer verhelderende observaties te doen. Zo geeft hij een overtuigende analyse
van de ontwikkeling van modernisme naar postmodernisme in het poëtische oeuvre
van Robert Anker. Deze dichter, zo stelt Fokkema, zocht in zijn eerste twee bundels
Waar ik nog ben (1979) en Van het balkon (1983) nog naar een ‘mogelijke diepere
zin’ of ‘overmoede samenhangen’ in de chaotische werkelijkheid (p. 143). De vroege
Anker is daarom vergelijkbaar met meer modernistisch georiënteerde dichters zoals
Frans Budé of Eva Gerlach: deze auteurs ‘zoeken met en in de taal naar een zingevend
verband in de werkelijkheid en streven naar een vaste identiteit, die in het gedicht
de hartverscheurende veranderlijkheid en wisseling van lotgeval het hoofd wil bieden’
(p. 147). Met de bundel Nieuwe veters (1987) slaat Anker een andere weg in: nu staat
het chaotische leven in de grote stad centraal en wordt de stijl steeds grilliger en
fragmentarischer. Beide kenmerken wijzen op een overgang naar een postmodern
wereldbeeld, volgens Fokkema: ‘Het zou nu denkbaar zijn dat Anker het stadsleven
en het bonte gezelschap randfiguren kritisch zou bejegenen, [...]. Maar dat blijkt
Ankers intentie allerminst te zijn. In Nieuwe veters ontbreekt een moraliserende toon
en met mededogen en goede smaak wordt het leven van subculturen opgeroepen en
onderzocht in het besef dat de werkelijkheid complex is, en pluriform van
samenstelling.’ (p. 144) Een sterke interpretatie van de rol van taal, identiteit en
moraal in Ankers episodische gedicht Goede manieren (1989) besluit deze analyse,
zonder dat de term ‘postmodernisme’ voor onduidelijkheden zorgt: ‘Deze vermenging
en de fragmentatie van de werkelijkheid die worden uitgedrukt in de zappende stijl
en MTV-beelden, stempelen Goede manieren tot een postmodernistische tekst, waarin
de “grote verhalen” geen soelaas meer bieden zonder dat de radeloosheid toeslaat.’
(p. 147)
Kortom, het lijkt erop dat de kritiek op de door Fokkema gehanteerde termen
overtrokken is. Fokkema laat zich weinig aan problematisering gelegen liggen, maar
zoals blijkt leidt dit niet tot onoverkoombare onvolkomenheden in zijn interpretaties
of argumentatie. Sterker nog, Aan de mond van al die rivieren biedt een verzameling
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bruikbare begrippen waarmee elke lezer inzicht kan verkrijgen in menig moeilijke
bundel, die anders waarschijnlijk voor velen een gesloten boek zou zijn gebleven.
Daarnaast geeft Fokkema's boek - zonder te vervallen in ingewikkelde theoretische
uitwijdingen - een duidelijk overzicht van kwesties die een belangrijke rol spelen in
de moderne poëzie, zoals de relatie tussen taal en werkelijkheid of de overgang van
modernisme naar postmodernisme.

Uit wat spint ontstaan
De gebruikte terminologie was niet het enige punt van kritiek op Aan de mond van
al die rivieren. Verschillende recensenten hadden bezwaren tegen Fokkema's
interpretatiemethode. Aangezien De Waard en Buelens hier het meest expliciet over
zijn, bieden hun observaties de beste uitgangspunten voor een nadere bestudering
van de interpretatieve passages in Fokkema's boek. In De Waards kritiek, bijvoorbeeld,
staat Fokkema's lezing van het gedicht ‘Kale spin’ van Chris J. van Geel centraal.
Ik citeer het gedicht hier in zijn geheel:
Hij denkt aan het vermogen om te spinnen
en hoe het zijn zal als hij spint
en hoe gestoord de draad of rag wel vangt
en of hij vliegen wil, de spin.
(Van Geel 1997, p. 459)
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Fokkema leest het gedicht in eerste instantie louter als een poëticaal gedicht. ‘Kale
spin’ is in zijn optiek niet zomaar een beschrijving van een natuurscène, maar handelt
ook over het proces van het dichten: ‘We denken dat een spin niet kan denken, maar
we zien hem wel een web maken. Daarom is “Kale spin” ook een dichter die wat
tobberig zit te mijmeren over aard en functie van poëzie. Zal hij de lezer wel bereiken
en wil hij eigenlijk wel lezers van wie hij afhankelijk is om in leven te blijven? Uit
de beeldspraak blijkt dat hier de kunstige structuur absolute levensvoorwaarde is,
want een spin zonder web (een kale spin) is ten dode opgeschreven’ (p. 255). Tot
zover is dit geen problematische interpretatie: de metaforische lezing lijkt met name
door het woordje ‘gestoord’ te worden gerechtvaardigd: dat maakt duidelijk dat de
ogenschijnlijk eenduidige Natureingang tevens een bijzondere vorm van
communicatie beschrijft, waarbij de actor niet alleen iets wil vangen of vastleggen
(namelijk de ‘vliegen’), maar op paradoxale wijze ook een bepaalde
(bewegings)vrijheid wil verkrijgen (in de vorm van het ‘vliegen’).
Pas in tweede instantie leidt deze lezing tot moeilijkheden: Fokkema gebruikt het
gedicht namelijk om Van Geels poëtica te contrasteren met die van Nijhoff: ‘De
nauwe relatie van dichter en gedicht die bij Van Geel spreekt uit de spinmetafoor,
staat lijnrecht tegenover de autonomie van het gedicht, die Nijhoff eerder vergeleek
met een Perzisch tapijt, waarvan we de maker niet (hoeven) te kennen. De
natuurlijkheid van het creatieve proces, die besloten ligt in de bijen- en spinmetaforen,
is in Nijhoffs weefmetafoor verdwenen. [...] De consequentie daarvan is dat de tekst
(afgeleid van het Latijnse “texere”, weven), het gedicht centraal komt te staan en de
dichter er niet meer toe doet.’ (p. 255) Deze passage wordt in de bespreking van Elly
de Waard uitvoerig bekritiseerd: ‘Dit lijkt mij, als ik zo vrij mag zijn, klinkklare
onzin. Wij hoeven ook bij de “Kale spin” de dichter niet te kennen om het gedicht
te begrijpen of ervan te genieten. Ook al is de metafoor dan “natuurlijker” dan die
van een voor mijn part op een machine geweven Perzisch tapijt, het gedicht zelf is
volledig ambachtelijk gemaakt en volledig autonoom; hier worden twee dingen door
elkaar gehaald, namelijk het schrijfproces zelf en het geschrevene.’ Daarmee zet De
Waard Fokkema's poëticale interpretatie van ‘Kale spin’, alsmede het contrast dat
hij aanbrengt tussen Van Geel en Nijhoff, op de tocht.
Echter, De Waards aanmerkingen op Fokkema's interpretatie zijn niet geheel van
toepassing en bovendien nogal twijfelachtig onderbouwd. Zeker, Fokkema lijkt zich
hier te hebben vergist: Van Geels poëtica staat niet ‘lijnrecht tegenover’ die van
Nijhoff en bovendien spreekt de interpreet zichzelf wat dat betreft tegen. Enkele
hoofdstukken eerder beweerde hij - Nijhoff nota bene tweemaal citerend! - namelijk
nog: ‘De poëzie van Van Geel is geen onstuimige vloed van gevoelens, maar vaak
een taalkristal, waaraan de emotie is ontsnapt. Er is bij hem sprake van “emotion
recollected in tranquillity” (Wordsworth). Daarnaast is hij in staat gevolg te geven
aan “wat het bloeivermogen van woord en syntaxis vermag”, zoals Nijhoff de
creatieve vorm omschreef, die leidt tot “raadsels van kristal” (Valéry) of “helder,
doorschenen oppervlakte” (Nijhoff).’ (p. 175) Deze laatste observatie van Van Geels
poëtica benadrukt het belang van de autonomie van het gedicht ten opzichte van zijn
maker en is dan ook aannemelijker dan Fokkema's lezing van “Kale spin”, want het
is niet zo moeilijk om andere gedichten van Van Geel te vinden waarin diezelfde
spinmetafoor juist de zelfstandigheid van het gedicht verbeeldt. Een voorbeeld hiervan
is ‘Herfstdraad’. Ik citeer het hier in zijn geheel:
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Het enige in deze kamer
en in het uitzicht buiten is
op het bordes tussen de spijlen
een herfstdraad waard om op te schrijven.
Maar hij is weg nog voor het werd
voltooid, de dove draad van rijm
vervuld, gebroken en verwaaid,
guirlande, uit wat spint ontstaan.
Vergankelijk rag door een
nog sterfelijker stof omwoeld,
hangt in een boog zichtbaar door rijp,
door vrieskou tot bestaan gebracht.
(Van Geel 1997, p. 756)

Dit gedicht ondersteunt Fokkema's interpretatie van de spin als een metafoor voor
de dichter. In de regel ‘een herfstdraad waard om op te schrijven’ wordt de wereld
van de spin immers aan de wereld van de taal verbonden. Een poëticale lading van
de spinmetafoor klinkt ook duidelijk door in de formulering ‘de dove draad van rijm’,
die tevens aantoont dat het hier niet zomaar om taal, maar specifiek om de poëzie
gaat (zoals ook door T. van Deel werd gesuggereerd in zijn lezing van dit gedicht;
zie Dietsche Warande & Belfort 146 (2001), nr. 3).
‘Herfstdraad’ bevestigt weliswaar Fokkema's duiding van de spinmetafoor, maar
dat neemt niet weg dat het gedicht zijn vergelijking van Van Geels poëtica met die
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van Nijhoff weerlegt. De draad dient hier als aanleiding voor een gedicht: hij is het
waard om door de dichter te worden genoteerd; maar hij symboliseert óók het
materiaal van de dichter: de draad is het waard om erop te schrijven. Er is dus een
paradoxale relatie tussen de dichter en het gedicht: enerzijds ontstaat het gedicht (‘de
dove draad van rijm’) vanzelf uit het benodigde materiaal, de taal (het ‘spint’, in de
betekenis van: ‘het spinsel’); anderzijds is het toch ook de dichter (de spin, in de
betekenis van: datgene ‘wat spint’) waar het gedicht uit ontstaat, waarna het ‘door
een nog sterfelijker stof omwoeld’ en ‘door vrieskou tot bestaan’ wordt gebracht.
De aanleiding, kortom, zet een wisselwerking tussen de taal en de intentie van de
dichter in gang, die door toedoen van een poëtisch proces afkoelt, uitkristalliseert en
zo ‘tot bestaan’ wordt gebracht. De draad tussen dichter en gedicht is dan verbroken
en bijgevolg wordt het gedicht een autonoom artefact. Van Geels poëtica staat dus
niet lijnrecht tegenover Nijhoffs opvattingen over het dichtproces, zoals Fokkema
eerder beweerde, maar ligt in het verlengde daarvan.
De Waard mag misschien gelijk hebben, haar redenering laat echter nogal wat te
wensen over. Zo neemt zij niet eens de moeite om Fokkema's eerdere uitspraken
over Van Geel te citeren en op de tegenstrijdigheid te wijzen (wat haar punt toch
zeker sterker zou hebben gemaakt); net zomin haalt zij andere gedichten als argument
aan. Zij bestempelt Fokkema's lezing van ‘Kale spin’ simpelweg als ‘klinkklare
onzin’ en beroept zich daarbij, typerend genoeg, op biografische argumenten: ‘Er is
trouwens waarschijnlijk geen dichter geweest die zijn gedichten zozeer als artefacten
zag als Van Geel. Het feit dat hij anderen aan zijn gedichten kon laten werken [...]
en hun inbreng, als dat aan het gedicht ten goede kwam soms overnam, mag hier als
bewijs gelden.’ Een opmerkelijk bewijs, op zijn zachtst gezegd, voor iemand die de
autonomie van een gedicht wil verdedigen en van mening is ‘dat we de dichter niet
hoeven te kennen om het gedicht te begrijpen’. Niet alleen Fokkema, maar ook De
Waard lijkt hier twee dingen met elkaar te verwarren, namelijk de betekenis van een
gedicht en de intentie van de auteur.
Fokkema's lezing van ‘Kale spin’, zo moge blijken, is geen klinkklare onzin en
de biografische achtergronden bij het totstandkomen van het gedicht doen niets af
aan zijn analyse. De poëticale duiding van de spinmetafoor is alleszins terecht en op
het gebied van de ergocentrische interpretatie kan Fokkema weinig worden verweten;
maar het contrast dat hij aanbrengt tussen de poëtica Van Geel en die van Nijhoff is
inderdaad niet steekhoudend. De oorzaak daarvan is dat Fok-kema niet over de
grenzen van ‘Kale spin’ heen kijkt en in plaats daarvan doorredeneert in termen van
de metafoor zelf. Wanneer Van Geel in ‘Herfstdraad’ de spinmetafoor op een andere
wijze gebruikt, of wanneer hij in een gedicht een pad, een reiger, of een zwaan als
beeld voor de dichter had ingezet (en die gedichten zijn er), dan dient men de relatie
tussen dichter en gedicht geheel anders te duiden. Had Fokkema deze gedichten in
zijn betoog betrokken, dan hadden de tegenstrijdigheden in zijn uitspraken kunnen
worden voorkomen.
Ook Fens, Groenewegen en Buelens maakten kanttekeningen bij de wijze waarop
Fokkema gedichten las, maar waar De Waard het oneens was met Fokkema's redelijk
uitgewerkte analyse van de poëzie van Van Geel, daar vielen deze critici, ironisch
genoeg, over een geheel ander interpretatief probleem, namelijk het tekort aan
uitgewerkte interpretaties. Buelens stelt bijvoorbeeld: ‘Fokkema citeert wel veel
gedichten, maar hij doet eigenlijk niet veel meer dan hun vermeende inhoud te
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parafraseren. Dat maakt zijn poëziegeschiedenis tot op grote hoogte virtueel: hij
beschrijft veeleer de evolutie van de verschillende literatuuropvattingen dan die van
de gedichten zelf.’ Buelens geeft toe dat dit in bepaalde mate onvermijdelijk is
wanneer men een poëziegeschiedenis schrijft, maar idealiter zou de auteur gedichten
moeten proberen te analyseren, volgens Buelens, ‘als talige objecten en niet alleen
als containers van ideeën’. Wederom kan men vraagtekens bij de kritiek zetten.
Toegegeven, Fokkema heeft de neiging om gedichten te citeren alsof het illustraties
zijn van een poëtica. Het is ook lang niet altijd even makkelijk om te zien waarom
een bepaald citaat van toepassing zou zijn. Een goed voorbeeld hiervan vindt men
in het hoofdstuk ‘Ethische verkenningen’, waarin Fokkema ‘visser van ma yuan’,
het laatste gedicht uit Luceberts bundel van de afgrond en de luchtmens (1953),
citeert om zijn interpretatie van het begrip ‘luchtmens’ te ondersteunen (p. 206):
onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser
golven worden hoge wolken
wolken worden hoge golven
maar intussen rust de visser

De enige aanwijzing die de lezer krijgt om dit (notoir moeilijke) gedicht als een beeld
van een luchtmens te kunnen interpreteren, biedt weinig houvast: ‘Het
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illustratie Carlijn bottemanne

slot-gedicht van de bundel, “visser van ma yuan”, tekent een mooi portret van zo'n
onverstoorbaar iemand.’ (p. 206) Fokkema legt niet uit waarom de ‘visser van ma
yuan’ een dergelijk ‘onverstoorbaar iemand’ is, geeft niet aan waarom het gedicht
een ‘mooi portret’ zou moeten zijn, noch wie of wat ‘ma yuan’ is. Dit zwijgen van
de in-terpreet omtrent de betekenis van het citaat wordt des te opmerkelijker wanneer
men bedenkt dat het gedicht onderwerp is geweest van een inmiddels klassiek
meningsverschil. Zo stelde C.W. van de Watering (Mer-lyn 1 (1963), nr. 3) dat de
titel van het gedicht waarschijnlijk verwees naar de Chinese schilder Ma Yuan, en
beweerde hij dat de visser tussen de wolken en de golven letterlijk zijn laatste
rustplaats vindt ten gevolge van de radioactieve fall out van een Amerikaanse
atoomproef bij Bikini, een van de Marshall-eilanden - het beruchte ‘Bikini-incident’.
Deze suggestie werd vervolgens weerlegd door Aldert Walrecht (Ons erfdeel 12
(1968), nr. 2), die erop wees dat dit incident plaatsvond op 1 maart 1954, dus een
jaar ná de publicatie van de ‘visser van ma yuan’. Later werd Van de Watering ook
nog eens tegengesproken door Lucebert zelf (Ons erfdeel 12 (1969), nr. 4). De ‘visser
van ma yuan’ is, kortom, niet een gedicht dat voor zichzelf spreekt. Door het zonder
adequaat commentaar te citeren doet Fokkema (die ongetwijfeld weet had van deze
polemiek) geen recht aan de gelaagdheid en dubbelzinnigheid van het gedicht en
ondermijnt hij zijn eigen betoog.
De kritiek van Buelens c.s. op Fokkema's al te gemakkelijke interpretaties is in
dit geval zeker terecht, maar het is de vraag of een nauwkeurige beschrijving en
analyse van élk geciteerd gedicht een leesbaar boek zou hebben opgeleverd.
Bovendien wordt deze gebrekkige lezing van Luceberts gedicht in ruime mate
gecompenseerd door de vele passages uit Aan de mond van al die rivieren waarin
wél nauwkeurig en inzichtelijk poëzie wordt geïnterpreteerd, zonder dat daarbij de
talige aspecten van een gedicht onderbelicht blijven. In die gevallen heeft Fokkema
terdege oog voor woordkeuze, structuur en stijlfiguren. Men leze bijvoorbeeld de
prachtige analyses van Van Geels ‘St. Jacobskruiskruid’ (p. 174), T. van Deels ‘A.B.
Wigman’ (p. 186) of Favereys ‘Daarom: om de kim’ (pp. 269-270).
Ook weet Fokkema in deze analyses te voorkomen dat de dichters hun eigen
gezicht verliezen door een overgrote aandacht voor hun poëtica. Zo behoudt
Kouwenaar zijn individualiteit in Fokkema's interpretatie van zijn werk, ondanks het
feit dat de aandacht voor de autonomistische literatuuropvatting van deze dichter
doorgaans gepaard gaat met een verwaarlozing van de (duidelijk aanwezige)
politiek-maatschappelijke aspecten van diens gedichten. Uiteraard kenmerkt Fokkema
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Kouwenaar als een ‘talige’ dichter, maar het oeuvre wordt niet teruggebracht tot een
poëtica. Uit de lezing van Kouwenaars ‘lege volière in artis’ (pp. 164-165) blijkt
bijvoorbeeld dat zowel interpreet als dichter open staan voor de werkelijkheid buiten
het gedicht: in detail analyseert Fokkema de geëngageerde ondertonen in het gedicht,
zonder over taalgerichtheid te reppen. Een voorbeeld als deze ‘geëngageerde’
benadering van een dichter als Kouwenaar, laat zien dat Fokkema's boek, ondanks
de soms sterk tekstgerichte benadering en de grote aandacht voor poëticale aspecten,
veel zinnigs en interessants te berde weet te brengen.
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Het debat begint telkens opnieuw
Het moge duidelijk zijn: wanneer de lezer van Aan de mond van al die rivieren over
de eerste schrik naar aanleiding van alle kritische besprekingen heen is en de moeite
heeft genomen om het boek zonder vooringenomenheid door te nemen, blijken de
bezwaren tegen Fokkema's terminologie en interpretatiemethode niet altijd even
steekhoudend te zijn. Het is opmerkelijk om te constateren dat de meeste critici vooral
vallen over literair-theoretische kwesties en weinig oog hebben voor de vele sterke
interpretaties en nieuwe inzichten die Fokkema's boek heeft te bieden, terwijl deze
poëziegeschiedenis juist daaraan haar waarde en belang ontleent. Natuurlijk kent
Fokkema's aanpak en jargon nadelen, maar het is zeker niet het geval dat deze zijn
geschiedenis domineren.
Ondanks de indruk die kritieken mogen wekken, is Aan de mond van al die rivieren
een dappere en geslaagde poging om een overzicht te geven van de vele gezichten
van moderne poëzie. De belezen auteur durft termen met lange voorgeschiedenissen
te gebruiken en is een begenadigd poëzielezer, die vele dubbele betekenissen,
ironische ondertonen en verrassende wendingen in een gedicht weet te signaleren.
De zo verworven schat aan interpretatieve gegevens wordt helder en met humor op
de lezer overgebracht, afgewisseld met historische, filosofische en politieke
intermezzo's. In Fokkema's stijl wordt een grote taalgevoeligheid weerspiegeld. Zo
schrijft hij over de invloed van Chr. J. van Geel op Willem Jan Otten: ‘Als een spin
zit [Otten] gevangen in het web van Van Geels poëzie, en het is, gelet op het streven
naar een eigen identiteit, niet vreemd dat Otten zich op den duur uit het keurslijf
losmaakt.’ (p. 242) Deze ogenschijnlijk terloopse formulering doet de lezer bijna
over het hoofd zien dat de gebruikelijke vlieg hier veelbetekenend vervangen is door
een spin. Ook de volgende observatie over Wiel Kusters, die in zijn poëzie veelvuldig
gebruik maakt van ‘de termen van de mijnwerker die zijn vader was’ (p. 236), laat
zien dat Fokkema zich tot op grote hoogte inleeft in het taalgebruik van de dichters
die hij bespreekt: ‘De literaire bewerking van de bezigheden in de onderwereld maken
de Limburgse steenkolenmijn van de vader tot een goudmijn voor de zoon, een
reservoir van metaforen voor de inspirerende relatie van boven en beneden.’ (Ibidem)
Fokkema's poëziegeschiedenis biedt de lezer een ingang in het werk van menig
moeilijk dichter, een veelzijdig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de
afgelopen vijftig jaar Nederlandse dichtkunst en een duidelijke uiteenzetting van de
problemen die het schrij-ven, lezen en interpreteren van poëzie met zich meebrengen.
Aan de mond van al die rivieren is een boek dat, rustend op een stevig fundament,
midden in de stroom van de veranderlijke moderne Nederlandse poëzie staat. Toch
klinkt gelukkig ook uit dit werk de relativerende attitude die al uit Fokkema's twaalfde
stelling bij zijn proefschrift sprak. Ook nu concludeert de auteur, aan het eind van
het vierde hoofdstuk ‘Van kwade reuk tot wierook’: ‘Het debat over de relatie van
taal en werkelijkheid heeft geen einde en begint telkens opnieuw.’ (p. 150) Daarmee
heeft Fokkema op bewonderenswaardige wijze zijn eigen laatste stelling wederom
weerlegd.
Redbad Fokkema, Aan de mond van al die rivieren: een geschiedenis van
de Nederlandse poëzie sinds 1945. Amsterdam / Antwerpen (De
Arbeiderspers) 1999. 318 blz. f 69,90. ISBN 9029516224.
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Gaston Franssen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Zijn afstudeerscriptie had de poëzie van Kees Ouwens
tot onderwerp.
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Poëzie en academie
Thomas Vaessens
Er is door de eeuwen heen nogal wat inkt gevloeid in defence of poetry. Philip Sidney,
Percy Shelley, Joseph Brodsky en Seamus Heaney: allemaal traden zij voor de poëzie
in het strijdperk. Steeds wanneer in Rotterdam het festival Poetry International opent,
voegt een nieuwe dichter zich met de jaarlijkse feestrede ‘Verdediging van de Poëzie’
in diezelfde traditie. Klaarblijkelijk vindt men dat de poëzie zodanig onder druk staat
dat zij op gezette tijden tegen van alles en nog wat in bescherming moet worden
genomen.
Toen in november 1995 de Vereniging van Letterkundigen jubileerde, vierde men
het negentigjarig bestaan met een symposium over probleemstellingen als ‘is er nog
plaats voor de dichter in een samenleving die overspoeld wordt door lasertrucjes in
beeld en geluid’. Het is een beetje een naïeve formulering, maar de teneur is duidelijk:
we vragen ons af of de poëzie nog wel van deze tijd is. Terwijl de commercie (Free
Record Shop, internetboekhandels) de vaste boekenprijs probeert af te schaffen met
behulp van retorische vragen als ‘kan dat nog wel in een volwassen democratie,
verticale prijsbinding?’, reageren anderen geschrokken: de waarschijnlijk
onafwendbare afschaffing van de vaste boekenprijs zal ten koste gaan van het
‘kwetsbare’, het ‘moeilijke’ genre van de poëzie.
Het lijkt erop dat negatief getoonzette speculatie over de toekomst van de poëzie
juist in de afgelopen jaren in de mode was. Er is niet veel bibliografisch speurwerk
voor nodig om een hele reeks recente titels op te sommen van essays over de stand
van de poëzie in de wereld van morgen. ‘Is verse a dying technique?’ en ‘Who killed
poetry?’ zijn er voorbeelden van. Of: Death to the Death of Poetry, ‘Making poetry
matter’, ‘Heeft poëzie een toekomst?’ en After the Death of Poetry - het is slechts
een greep uit de speculatieve, vaak ronduit zwartgallig getoonzette literatuur over
de vraag hoe het nou verder moet met de poëzie.
Een bijdrage aan deze traditie die nogal wat stof deed opwaaien, is in 1992 geleverd
door de Amerikaanse dichter/criticus Dana Gioia. Hij schetst een droevig en
alarmerend doemscenario waarin de poëzie ernstig onder druk staat. ‘Can poetry
matter’ heet het essay waarin hij zich de vraag stelt of de poëzie de volgende eeuw
wel haalt. Want het staat er nogal beroerd voor in de wereld van de poëzie en het
literair klimaat wordt ernstig bedreigd. De meest opmerkelijke in Gioia's reeks van
klachten richt zich tegen de universitaire bemoeienis met poëzie en dan met name
tegen het vooralsnog typisch Amerikaanse verschijnsel van de academische
schrijfopleidingen: het instituut ‘creative writing’. Als we Gioia mogen geloven heeft
zich rondom dit nieuwe economische centrum van de poëzie een middelmatig,
‘clubby’ netwerk van volledig in zichzelf gesloten circuitjes gevormd. In dat
machtsveld zijn alle dichters belanghebbenden, te afhankelijk en bang om andermans
werk eerlijk en, indien nodig, hard te beoordelen. Het voorziet dichters van
exclusief-poëtische, maar geïsoleerde en voor de ‘gewone lezer’ oninteressante
tijdschriften van en voor leraren en leerlingen poëzie. De discussie over poëzie blijft,
voor zover zij bestaat, binnen de muren van de campus en dat heeft de landelijke
kranten en culturele tijdschriften inmiddels voorgoed afgeschrikt: geen enkel landelijk
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dagblad volgt nog de poëzie, zegt Gioia. De dichters zijn weggemarginaliseerd in
de verre uithoekjes van enkele zondagse Book Reviews.
De Amerikaanse poëzie is dus volgens Gioia een subculturele aangelegenheid
geworden. Dichters maken geen deel meer uit van de mainstream in het artistieke
en intellectuele leven. Poëzie is de gespecialiseerde bezigheid geworden van een
relatief kleine, geïsoleerde groep. Van wat deze groep doet, dringt maar zeer weinig
door in de rest van de wereld. Er zijn dus geen kritische buitenstaanders meer, geen
‘gewone’ lezers. Zeker, het dichterschap verschaft nog wel enig aanzien: de culturele
status van de dichters-klasse vergelijkt Gioia met het ‘residual prestige’ van de priester
in een dorp vol agnosten. Maar als individuele kunstenaar is de dichter zo goed als
onzichtbaar. Dat krijg je ervan als de droge, fantasieloze academicus zich met de
poëzie gaat bemoeien... Zelfs al heeft Gioia gelijk (en velen, ook in Nederland, zijn
het inderdaad met hem eens dat het slecht gaat met de poëzie), dan nog denk ik dat
zijn beschuldigende vinger richting universitaire
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instituten onterecht is. Zijn klacht komt erop neer dat hij vindt dat de poëzie door
een parasitaire club van hem is afgenomen. Met een dergelijke verongelijktheid sta
je natuurlijk niet sterk. Bovendien: ik geloof niet dat ‘de academie’ de poëzie zou
willen claimen, niet in de Verenigde Staten en niet in Nederland.
Gioia's klacht staat in een hardnekkige traditie. Iedere letterkundige die aan een
universiteit verbonden is, heeft het wel eens ondervonden: er heerst in de literaire
wereld een nauwverholen anti-academisme. Ook de academicus onder de
literatuurbeschouwers zou zich tot verongelijktheid kunnen laten verleiden.
‘Academisch’ geldt in de Nederlandse poëziekritiek als pejoratieve term; neerlandici
staan bekend om hun buitengewoon onbeholpen schrijfstijl, ze worden ervan
beschuldigd elke discussie over literatuur dood te slaan door onmiddellijk te gaan
historiseren en hun perspectieven op teksten gelden als nodeloos ingewikkeld.
Het anti-academisme in de wereld van de poëzie, dat natuurlijk deels zijn oorsprong
vindt in het feit dat veel letterkundigen het lef hebben hun werk voor een groter
publiek toegankelijk te maken (treft één scheikundige ooit het verwijt dat zij of hij
te academisch is?), is natuurlijk onzin. Maar kan het worden ontzenuwd door het
omgekeerde te beweren? Kan de indruk dat academische letterkundigen parasiteren
op de literatuur worden weerlegd door te beweren dat academici voor een gezond
literair klimaat onmisbaar zijn? Ik denk het wel.
Gezien de ontwikkelingen in ons vak is dit op het moment misschien geen voor
de hand liggend standpunt. Het idee dat de academische literatuurbeschouwing en
de poëziekritiek in kranten elkaar beconcurreren binnen één arena is inmiddels
achterhaald. Daarvoor is het bereik van de academici inmiddels te groot. Om het tot
de poëzie te beperken: poëzie is méér dan alleen de laatstverschenen bundel. Poëzie
is een idee dat bestaat in de verbeelding van de drie-, vierhonderd ingewijden die
regelmatig dichtbundels kopen, recensies lezen en geabonneerd zijn op literaire
tijdschriften. Zij kennen de geschiedenis van het genre en over de toekomst ervan
hebben ze opvattingen. In hun optiek vindt er in de wereld van de poëzie een druk
verkeer plaats van teksten, ideeën, poëtica's, reputaties, oordelen etcetera. Maar
poëzie is ook een hobby. En bepaald geen kleintje. Volgens cijfers van Stichting
Schrijven zijn er 620.000 Nederlanders van zestien jaar en ouder die regelmatig
gedichten schrijven. Deze groep is ruim drieëneenhalve keer zo groot als de groep
van volleyballers in Nederland en bijna vijf keer zo groot als de groep van alle
Nederlandse hockeyers. Zoals slechts zes Nederlandse volleyballers en maar elf
Nederlandse hockeyers zich landskampioen mogen noemen, zo kan slechts een klein
percentage van de 620.000 Nederlandse dichters zich beroemen op publicatie van
hun werk. De rest dicht voor vrienden of louter voor zijn plezier. In een derde definitie
van poëzie is van geen dichters of gedichten sprake. Wanneer de copywriter in de
reclamefolder van het tuincentrum de benodigdheden voor een ‘poëtisch prieeltje’
aanprijst, en wanneer de balletrecensent een beweging ‘poëtisch’ vindt, dan hanteren
zij een opvatting van poëzie die zich geheel van de tekst heeft geëmancipeerd. Zij
zullen de poëzie overal aantreffen, zelfs al krijgen ze nooit een bundel onder ogen.
De literaire poëzie, de amateurpoëzie en het poëtische: het zijn drie geheel
verschillende categorieën die elkaar deels overlappen, maar die deels ook voor elkaar
onzichtbaar zijn. Met name de echelons van literaten en amateurs lijken soms ver
van elkaar verwijderd. Ze zijn goeddeels autonoom en beschikken over geheel eigen
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waardensystemen. De academische bemoeienis met poëzie was eigenlijk altijd aan
deze onderscheiding gecommitteerd. Net als de literaire kritiek was de letterkundige
neerlandistiek traditioneel rondom de eerste categorie van de literaire poëzie
gesitueerd. Met de verbreding of contextualisering van de letterkundige disciplines
is daarin verandering gekomen. Voor de sociologische geïnteresseerde letterkundige,
bijvoorbeeld, zijn de andere twee categorieën, de amateurpoëzie en het poëtische,
net zo interessant. En van de literatuur die wordt geproduceerd in het eerste echelon,
dat van de literaire poëzie, zal dat gedeelte dat doorsijpelt in het tweede echelon van
de liefhebbers (met kenmerken als toegankelijkheid, directheid en eenvoud) voor de
(literatuur)socioloog minstens zo interessant zijn als die teksten die in het kleine en
gesloten hoog-literaire domein circuleren.
Het ‘relationeel denken’ van met name Bourdieu en zijn navolgers voorziet in een
metaforiek die de grenzen tussen de verschillende poëtische echelons overschrijdt.
Betekenis en positie van werken en auteurs in het literaire veld worden niet meer
gezocht in de unieke kenmerken ervan, maar in de overeenkomsten en verschillen
met andere posities. Hiërarchieën bestaan in een dergelijke benadering nog wel, maar
ze worden bestudeerd als manieren van ordening, niet meer gebruikt als instrumenten
voor uitsluiting of canonisering.
Het is verleidelijk hieraan de conclusie te verbinden dat de letterkundige niet meer
automatisch deelnemer is aan het literaire debat. Zijn collega de
literatuurwetenschapper heeft daarvan nooit zo'n probleem gemaakt.
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Literatuurwetenschappers neigen ertoe hun discipline strikt te onderscheiden van
literatuurkritiek en cultuuroverdracht. Voor sommigen geldt dit onderscheid zelfs
als het gewenste resultaat van een emancipatiebeweging. Maar voor neerlandici ligt
dat traditioneel anders. En nog steeds zijn veel academische neerlandici óók actief
als criticus in de dag- en weekbladen. Ook is de beroepsgroep goed vertegenwoordigd
in literaire jury's en commissies en blijken veel neerlandici ook te publiceren in
literaire tijdschriften, waarmee ze ertoe bijdragen dat de actuele literaire of
literair-kritische discussie vermengt blijft met een meer historische, zo men wil:
academische benadering van de literaire actualiteit. Neerlandici hebben zich steeds
met de literaire actualiteit bemoeid en ik geloof dat er goede redenen zijn om deze
bemoeienis voort te zetten.
We moeten constateren dat er in academisch-letterkundige zin nog slechts
institutionele definities van poëzie denkbaar zijn, waarin recht wordt gedaan aan
allerlei perspectieven op the idea of poetry - de literaire poëzie, de amateurpoëzie,
het poëtische en alle soorten van netwerken waarin deze drie met elkaar zijn
verbonden. Welke neerlandicus zal zich nog wagen aan sterk poëticaal en ideologisch
geladen, kwalitatieve definitie van poëzie? Je zou in dit verband kunnen wijzen op
een zekere democratisering van de academische literatuurbeschouwing: over canons
wordt (ook om andere redenen dan de genoemde) veel minder stringent gedacht dan
voorheen en literaire processen of netwerken worden ook de moeite van het bestuderen
waard geacht als ze geen ‘interessante’ teksten genereren. In een postmodern cultureel
klimaat moet bovendien elke claim op het culturele centrum onmogelijk worden
geacht. Dat geldt zeker ook de literatuur. De vanzelfsprekende culturele status van
‘moeilijke’ literatuur, van vernieuwing en experiment kan veilig als passé worden
beschouwd, ook al omdat het postuleren van universele kwaliteitscriteria als uiterst
incorrect geldt.
Zelfs wanneer je dit toejuicht (wat ik, geloof ik, wel doe), zou je tegelijkertijd
bang kunnen zijn dat dit, als gevolg van een diep ingebakken zucht naar
hiërarchisering, als consequentie heeft dat andere, grijpbaardere criteria worden
aangelegd. Van een claim op het publicitaire centrum in de cultuur kan immers wél
sprake zijn: koude cijfers liegen niet. Ziedaar het spanningsveld: neerlandici zijn
zich ervan bewust dat hun werkzaamheden onafhankelijk (dienen te) zijn van het
literaire debat, maar zien tegelijk hoe de boekenbijlagen en culturele supplementen
zich steeds meer moeite getroosten aan te sluiten bij een zo groot mogelijke
lezersgroep, hypes maken en volgen. Wordt de literaire tekst nu ook in het intellectuele
debat enigszins verwaarloosd? Laten we hopen van niet. Of beter: laten we er als
academici alles aan doen het tegen te gaan. Maar dan moeten we wel naar buiten
blijven treden. Als het aan mij ligt zijn Gioia en de andere anti-academisten nog niet
van ons af.
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Een land dat aan het dichten is geslagen en niet meer stoppen kan
Een causerie over 640 Nederlandse dichtbundels

illustratie Kim Bell
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Hoe is het met de poëzie gesteld in Nederlandstalig letterland? De
doemdenkers voorspellen dat de dood van de poëzie steeds dichterbij
komt. Dat niets minder waar is, blijkt uit het onderzoek dat Patrick
Rooijackers heeft gewijd aan een lijst van 640 dichtbundels. Een
zoektocht naar structurering.
Patrick Rooijackers
Voor me ligt een lijst van 640 dichtbundels, samengesteld uit de gegevens over de
in 1988 in Nederland (en Vlaanderen) verschenen drukwerken zoals die bekend zijn
bij de Nederlandse Centrale Catalogus. Op deze lijst staan vertalingen, streekgebonden
bloemlezingen, gelegenheidsbundels, poëzieoverzichten, therapiebundels,
kinderbundels, bloemlezingen uit het werk van één auteur, enzovoorts, enzovoorts.
Bedenkend dat enkele honderdduizenden Nederlanders tegenwoordig geregeld hun
poëtische inspiratie aan het papier schijnen toe te vertrouwen, valt dat aantal nog
enorm mee, maar toch... met een ontmoedigende regelmaat sla ik de tientallen pagina's
om, en om, en om. En je vraagt je af: wat valt er in hemelsnaam uit deze diffuse
massa aan feitjes naar voren te brengen? En wat te doen met de curiosa die her en
der opduiken en een wanhopig wordende poëzieliefhebber nog sterker dan gewoonlijk
doen twijfelen aan een zinvolle invulling van zijn bestaan? Wat bijvoorbeeld te
zeggen van de bundel Ik rijm en dicht als jij je hemdje licht van Bart Drost, die
volgens de annotatie ‘gedichten en tekeningen over pedofilie’ bevat? Of wat te zeggen
van de bundel Vliegende woorden in de vroege ochtendzon vormen een gedicht die
onder andere bijdragen van ‘Aafke’ herbergt en die uitgebracht is bij ‘het verlaten
van de Lorentzschool door klas 6, groep 8’?
Maar goed, laat ik de merkwaardige gevallen voor wat ze zijn en van de
pragmatische wijsheid uitgaan dat elke handeling zinvol is zolang de zinloosheid
ervan niet bij voorbaat al vaststaat. Laten we onder deze pragmatische wijsheid de
lange, lange lijst die voor ons ligt, te lijf gaan, nader trachten bloot te leggen.
Natuurlijk is het materiaal enerzijds te omvangrijk om tot in detail te behandelen,
anderzijds is de productie van dichtbundels van één jaar weer te beperkt om de
Nederlandse dichters- en drukkerswereld zonder welke terughoudendheid dan ook
statistisch te kunnen categoriseren, classificeren en analyseren. Maar misschien zijn
er desalniettemin enkele dingen te ontdekken die kenmerkend zijn voor dichtend
Nederland.

Wies en onwies: sprekwoorden in riemkes
Zo staat er bijvoorbeeld een groot aantal vertaalde dichtbundels op mijn lijst. Waarom
kun je aan de hand van deze bundels niet iets algemeen zinnigs over het
poëziewereldje kunnen zeggen? Je zou immers in principe moeten kunnen zien op
welke talen onze literatoren zich bij voorkeur richten. We inventariseren. Met enig
tellen tref ik 63 vertalingen naar het Nederlands aan - ongeveer een tiende van mijn
lijst - en wat direct opvalt, is dat het Duits ohne weiteres de meest vertaalde taal is:
13 vertalingen ontdek ik, waarvan er drie bloemlezingen zijn uit het werk van
Friedrich Hölderlin (1770-1843), een dichter wiens status in de twintigste eeuw
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inderdaad tot mythische proporties is gegroeid. De plaats van de tweede meest
vertaalde taal in 1988 wordt door twee talen gedeeld: het Engels (maar dat is weinig
verrassend) en het Russisch, beide vertegenwoordigd met zes vertalingen. Onder
meer Charles B. Timmer en Karel van 't Reve stonden in dat jaar garant voor een
vertaling van werken van Russische dichters. Is dit toeval of mag ik hieruit
concluderen dat er in Nederland een grote aandacht voor Russische poëzie is? Op
de derde plaats staat dan nog het Frans - maar dat was te verwachten - met vijf
vertalingen en verder werden er onder andere nog vertalingen geproduceerd uit het
Zweeds, Hebreeuws, Spaans, Indonesisch, Italiaans, Galicisch en, jawel, het Toeareg.

Vooys. Jaargang 19

170
Vertalingen naar een andere taal dan het Nederlands zijn vrij zeldzaam: de bundel
Wies en onwies; sprekwoorden in riemkes, naar het Gronings ‘vertoalde en bewaarkte
sneldichten van Constantijn Huygens’ van W.H. van der Ploeg is wat dat betreft een
uitzondering. Interessant is ook het feit dat de vertalingen in veruit de meeste gevallen
gewijd zijn aan auteurs uit de negentiende of twintigste eeuw.

Geleid door een verheven hand
Natuurlijk vormen de vertalingen slechts één facet van mijn lijst, zoals er zoveel
meer kleine gegevens interessante perspectieven openen. Zo is het een treffend feit
dat er (althans volgens mijn informatie) in de poëzieproductie van 1988 slechts 31
herdrukken te vinden zijn: een verrassend laag cijfer dat veel zegt over de vraag die
er over het algemeen naar poëzie is of over de risico's die de moderne uitgeverijen
durven te nemen.
Maar deze losse opmerkingen creëren natuurlijk weinig overzicht. Ik zit nog steeds
met een grote, lange lijst met honderden titels opgescheept en nog steeds is deze
chaos aan feitjes onoverzichtelijk, ongestructureerd en ongedefinieerd. Hoe kunnen
we dit oplossen? Er zijn, stel ik vast, een aantal manieren om structureel deze wirwar
te proberen te ontrafelen. We kunnen trachten de bundels in onze lijst te categoriseren
in soorten bundels maar ook kan ik mijn lijst proberen in te delen op gegevens als
de uitgever, het oplagecijfer en de omvang van de bundels. Laat ik eens zien hoever
de eerste mogelijkheid, de soort bundel, ons brengt.
Grofweg blijken de dichtbundels die na aftrek van de vertalingen resteren, te
kunnen worden gerangschikt in vier categorieën bundels: in dichtbundels sec van
één auteur, in bloemlezingen, in verzamelde werken en in - wat ik wil noemen ‘groepsgebonden’ bundels. De eerste (en grootste) groep sla ik - voorlopig althans
- over.
De tweede groep dan: de bloemlezingen. Er is een grote diversiteit aan soorten
bloemlezingen aan te wijzen. Allereerst is er de bloemlezing uit het werk van één
auteur waarvan er vijftien verschenen in 1988, gewijd aan bekende dichters zoals
Kopland, Campert en Achterberg, maar ook aan dichters wier bezoekjes aan de
Helikon minder algemeen bekend zijn - zoals Maria van der Steen. Een aardig
voorbeeld uit deze categorie is een bloemlezing uit het werk van Fred Portegies
Zwart, genaamd For reviewers only, die, aldus de an-notatie bij de titelbeschrijving,
alleen bestemd is voor recensenten, teneinde deze in staat te stellen ‘zich een beeld
te vormen van deze, naar het oordeel van de uitgever, onvoldoende opgemerkte
dichter’. De anno-tatie vervolgt: ‘Lezing en bespreking van de reeds verschenen en
nog te verschijnen bundels van harte aanbevolen!’
Een ander veel voorkomende soort bloemlezing is de themabloemlezing. Daarvan
zijn er zeventien in onze lijst aan te treffen en de onderwerpen variëren van schaken,
beeldende kunsten ‘politiek vervolgden’ tot bloemen, muziek, asperges en een
‘thematische bloemlezing over de stilte’. Speciale vermelding verdient hier het thema
kerst. Maar liefst zes kerstbundels zijn er in 1988 verschenen. Poëzie en kerst gaan
hand in hand.
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Een derde categorie nemen de streekgebonden bloemlezingen in beslag met 26
bundels: Utrecht ontving een bloemlezing maar ook plaatsen als Lier, Hulshout en
Deurne. Met name de Stichting Beeldende Kunst Gelderland heeft een groot aantal
(9) van deze bundels op haar naam staan.
Ten slotte zijn er nog de groepsbloemlezingen en de poëzieoverzichten. Het
onderscheid tussen deze twee is vaag en tien titels kunnen in deze groep worden
ondergebracht. De meest geruchtmakende groepsbloemlezing in dit tiental is zonder
meer Maximaal, waarin dichters als Joost Zwagerman, Arthur Lava en Dalstar zich
in 1988 vol rumoer op het literaire podium verstaanbaar maakten en bij welke
gelegenheid Michael Zeeman zich nog mocht verheugen in een over hem uitgeworpen
bak rotte vis. Ook groepsbloemlezingen als Ieder hangt aan zijn gevallen toren,
samengesteld door Rogi Wieg en De nieuwe wilden van Elly de Waard doen in 1988
enige stof opwaaien bij hun verschijning.
Samen beslaan deze bloemlezingen 68 titels, meer dan een tiende van mijn lijst
dus. De groep ‘verzamelde werken’ (hierbij reken ik ook verzamelbundels) neemt
in vergelijking hiermee een aanzienlijk kleiner deel van het geheel in beslag. Hij
bestaat uit elf titels en de dichters die zo'n Verzameld Werk waardig geacht worden,
zijn bijna zonder uitzondering bekenden: Kees Stip, Slauerhoff, Bernlef, T. van Deel,
Achterberg, Alain Teister, Marsman, Leopold, Jozef Eijckmans en P. Hawinkels.
Doorgaans verschenen deze bundels bij gerenommeerde uitgevers.
Dan is er de laatste groep die weer een wat groter aandeel in mijn lijst heeft: de
‘groepsgebonden’ bundels. Je treft hierin ‘therapiebundels’ aan (circa zeven; denk
bijvoorbeeld aan een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme), kinderen jongerenbundels (samen 14 bundels), gelegenheidsbundels (± 25 bundels), en
‘religieus geïnspireerde bundels’ (25 titels). Van deze laatste categorie wordt het
overgrote deel (18 titels) ingenomen door protestants georiënteerde gedichten. De
titels van deze religieuze bundels zijn vaak
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veelzeggend. Zo verscheen bij de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift
de bundel Geleid door een verheven hand van Truus van der Roest en ook verscheen
Maria lof: een ontmythologiserende interpretatie in sonnetten van Cornelis Goslinga,
volgens de annotatie een ‘sonnettencyclus over Maria vanuit protestantse optiek’.
De rooms-katholieken steken daartegen met vier bundels schril af en je kunt je
afvragen in hoeverre Fer van Assche met Korte metten, volgens de annotatie ‘speelse
gedichten over de katholieke kerk’, een lofzang op het katholicisme heeft geschreven.
Met name de groepsgebonden bundels weerspiegelen de rol die poëzie speelt in
de samenleving: poëzie is katharsis, een therapiemiddel, een diepere vorm van
geloofsbeleving (in met name de protestante geloofsgemeente). Poëzie is een manier
om het blijvende, monumentale karakter van een bepaalde gebeurtenis kracht bij te
zetten. En ook de streekgebonden bundels geven een idee wat poëzie in den lande
voor betekenis heeft: poëzie is een middel om de eigen identiteit vast te leggen. En
dat er relatief veel kerstbundels verschenen zijn, zegt veel over de wijze waarop
Kerstmis wordt beleefd, maar het zegt evenveel over het imago van poëzie.

Weinig boeiend en zinvol
De typen bundels geven een glimp van de functie die poëzie in de maatschappij
toebedeeld heeft gekregen. Toch resteert na deze categorisering nog een fors aantal
bundels die niet in een bepaalde categorie onder te brengen is. Ongeveer tweederde
van mijn lijst is geen bloemlezing of vertaling. Wat moet ik met al deze honderden
dichtbundels, hoe is deze groep nu nog enigszins te ontleden? Ik zou de oplagecijfers
door kunnen nemen, maar deze staan slechts zelden vermeld. We zouden naar het
aantal bladzijden van de bundels kunnen gaan kijken, ook al lijkt dat eveneens weinig
zinvol. Maar over dit laatste is misschien toch nog meer te vertellen. Bij 379 van de
640 bundels is in de titelbeschrijving het aantal bladzijden vermeld. Als we deze op
een rijtje zetten, komen we tot de volgende grafiek: (aantallen op x-as met vijf
vermenigvuldigen voor aantal bladzijden van bundels, y-as: aantal bundels)

De lezer denkt misschien: wat wil de schrijver in godsnaam met deze grafiek?
Toegegeven, in eerste instantie lijkt deze grafiek weinig interessants naar voren te
kunnen brengen. Toch is er wel degelijk iets opvallends over de bovenstaande grafiek
op te merken. Gelet op de pieken in de grafiek beslaat de gemiddelde bundel tussen
de dertig en vijfenzestig bladzijden. Welke bundels vallen buiten dit gebied? Hebben
zij een bepaald kenmerk waardoor hun plaats buiten het ‘gemiddelde’ te verklaren
valt? Dat is inderdaad het geval. Verzamelbundels en bloemlezingen nemen het
grootste gedeelte van de bundels met een omvang van meer dan zeventig bladzijden
in beslag. En de bundels in de grafiek die minder dan dertig bladzijden omvatten,
hebben dikwijls een punt gemeenschappelijk dat we weer op een ander vlak moeten
zoeken. Deze zijn namelijk vooral uitgebracht bij een bibliofiele uitgever: uitgevers
die bundels in kleine oplagen voor de verzamelaar uitbrengen. En dit brengt me bij
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een ander manier om mijn kluwen aan gegevens, de haast gewraakte 640 bundels,
te categoriseren: door de uitgever nader onder de microscoop te nemen.

Momenten van zelfherkenning
Ga ik inventariseren op uitgever, dan levert dat een lijst op met een enorm aantal
uitgevers en drukkerijen, soms bekend in de oren klinkend maar even vaak totaal
onbekend. Wie heeft bijvoorbeeld ooit gehoord van de uitgeverij Zaadnoordijk die
in 1988 de bundel Zy uitbracht? Of wie kent uitgever Jan Jense die in 1988 een
bundel Rijmen en gedichten over wandelsport en de natuur tot zijn fonds mocht
rekenen? Dat achter uitgeverij Zaadnoordijk Tineke Zaadnoordijk schuilgaat die
naast uitgever tegelijkertijd auteur is van het boekje Zy en dat Jan Jense zelf zijn
werkje bij elkaar heeft gerijmd en gedicht, verklaart in deze context veel. Minstens
32 titels van onze 640 bundels lijken zo, door hun auteur zelf, te zijn uitgebracht en
er zijn nog veel meer titels die, in dit opzicht althans, nogal dubieus in de oren klinken.
Zo zal de firma Instant Printing - drukker van gedichten van Paul H.F. Brenneker wel niet bijzonder vaak dichtbundels uitbrengen en is Grafi Workshop Solidair in
Rotterdam zich misschien er niet eens van bewust uitgever te heten van Momenten
van zelfherkenning van Kenneth L. Rellum. Kortom, heel wat titels lijken uitgaven
te zijn van beginnende dichters of dichters die tevergeefs een professionele uitgever
voor hun poëtische activiteiten probeerden te vinden.
Welke uitgeverijen brachten nu de meeste poëziebundels uit? Voor 1988 levert
dat de volgende rij aan uitgeverijen op (ik beperk me tot de eerste twintig):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stichting De Beuk (A'dam) (20)
Meulenhoff (A'dam) (20)
Querido (A'dam) (17)
De Koofschep (Hilversum) (15)
De Bezige Bij (A'dam) (14)
Dilbeekse cahiers: De Postiljon (Dilbeek) (12)
De Arbeiderspers (Adam) (11)
Avalon Pers (Woubrugge) (11)
Kok[-Agora] (Kampen)(11)
Exponent (Bedum) (10)
Stichting Beeldende Kunst Gelderland (9)
Mikado Pers (Den Haag) (9)
AMO (Amstelveen) (9)
Bert Bakker (A'dam) (8)
Poëziecentrum Gent (7)
De Lange Afstand (A'dam) (7)
In de Bonnefant (Banholt) (7)
Prop (Terhorst) (7)
Manteau (Antwerpen) (6)
Opwenteling (Eindhoven) (5)

Zeker, er staan enkele bekende uitgeverijen bij: Meulenhoff, Querido, De Bezige
Bij, De Arbeiderspers, Bert Bakker, Manteau en ook Kok te Kampen zijn alle tot op
zekere hoogte weinig verrassende namen. Een niet onaanzienlijk deel van deze rij
bestaat uit bekende uitgeverijen. Maar uitgeverijen als De Koofschep en De Beuk
zullen bij minder mensen een blik van herkenning oproepen. Wie meer wil weten
over deze uitgevers, raadplege, zoals ik, het internet en de telefoon.
Grofweg kunnen deze twintig uitgeverijen in vier klassen worden ingedeeld. De
eerste groep bestaat uit de gerenommeerde uitgevers, de tweede groep uit bibliofiele
uitgevers, de derde groep bestaat uit stichtingen en verenigingen en de vierde groep
uit de uitgeverijen met het interessante uitgangspunt: ‘U schrijft. Wij drukken. U
betaalt.’ De eerste groep mag voor zich spreken, maar de andere drie zal ik hier kort
toelichten.
De bibliofiele uitgevers beslaan een niet onaanzienlijk deel van de twintig
uitgeverijen: Avalon Pers, Exponent, Mikado Pers, AMO, De Lange Afstand, In de
Bonnefant en Prop zijn alle bibliofiele uitgevers. Hun uitgaven zijn bestemd voor de
echte liefhebber; gedrukt in kleine oplagen, ambachtelijk gezet (met loden letters)
worden de uitgaven zelfs soms door de auteur gesigneerd of op andere wijze nader
onder handen genomen. Zo voorzag Bernlef dertig van de 115 exemplaren van zijn
Verzwegen visioen (uitgegeven bij Exponent) van een handgeschreven gedicht. Samen
hebben deze niet-commerciële drukkerijen een zeventigtal titels op de markt gebracht.
En dan reken ik niet eens de andere bibliofiele uitgevers mee die niet bij de eerste
twintig uitgeverijen zitten, zoals het bekende Sub Signo Libelli van Kleis. Meer dan
tachtig bundels moeten dat jaar door bibliofiele uitgeverijen/drukkers zijn
geproduceerd.

Vooys. Jaargang 19

In de derde groep, de stichtingen, is een grote verscheidenheid te ontdekken.
Allereerst nummer 1 op mijn lijst: Stichting De Beuk, die in 1988 maar liefst twintig
dichtbundels - en daarbij geen bloemlezingen, vertalingen en dergelijke - uitbracht.
Deze uitgever, die al vanaf de jaren '50 werkzaam is, blijkt al rond de 1500 titels te
hebben geproduceerd, en ook al bestaat zijn fonds grotendeels uit minor poets, enkele
bekende namen springen wel naar voren zoals Hans Andreus en Simon Vinkenoog.
De Beuk is begonnen als een literair collectief dat op kosten van zijn leden bundels
uitbracht. Gaandeweg zijn de opbrengsten van de bundels echter voldoende gebleken
om de kosten te dekken. (Een deel van de opbrengst ontvangen de dichters overigens
niet, zij ontvangen slechts een gering aantal exemplaren voor eigen gebruik.) Een
stichting die tot het einde van haar bestaan (1991) wel enkel ledengebonden uitgaven
uitbracht, is de stichting De Koofschep, die in 1986 werd opgericht door de Vlaming
Roger Wastijn en de Nederlander Ton Luiting. Typisch voor zulke stichtingen is dat
bijvoorbeeld een van de toenmalige leden van De Koofschep, een beeldend
kunstenares, haar curriculum vitae op het internet heeft geplaatst en dat daarop afgezien van enkele onbeduidende publicaties in tijdschriften - twee bundels van
haar hand prijken, beide uitgegeven door De Koofschep. Na de opheffing van deze
vereniging verschenen echter (veelzeggend genoeg?) van haar geen bundels meer,
noch publicaties in tijdschriften.
Voor mensen die beginnen met dichten is het misschien interessant om eens te
denken aan De Opwenteling in Eindhoven. De doelstelling van deze vereniging is
namelijk ‘het aanbieden van een platform aan jonge en beginnende dichters zodat
deze hun talent ontwikkelen’. Stuurt u uw gedichten in, dan worden deze beoordeeld
‘op een manier, die de auteurs de kans geeft om stappen vooruit te zetten in hun
artistieke ontwikkeling’. Door financiële problemen (het stopzetten van subsidie) is
deze doelstelling overigens uitgebreid met ‘het uitbrengen van een commerciële
reeks publicaties in samenwerking met maatschappelijke organisaties’, waardoor
onder andere in samenwerking met PSV een gedichtenbundel over voetballen tot
stand kwam.
Het bekende Poëziecentrum Gent heeft zich ten doel gesteld de Vlaamse dichtkunst
te stimuleren en
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Stichting Beeldende Kunst Gelderland, ten slotte, is al eerder ter sprake gekomen:
zij houdt zich vooral bezig met het uitbrengen van regionale uitgaven.
De vierde groep dan nog: de ‘U betaalt, wij drukken’-uitgevers. Nummer 6 zal
weinig mensen bekend zijn: de inmiddels opgeheven uitgeverij De Postiljon in het
Vlaamse Dilbeek die een serie Dilbeekse Cahiers op haar naam heeft staan. Deze
merkwaardige uitgeverij die de meeste Vlaamse dichtbundels op haar naam heeft
staan, is een grote uitzondering in de rij van twintig uitgeverijen. Drijvende kracht
achter deze uitgeverij was de dichter Wilfried De Boeck die, op verzoek van dichters,
bereid was hun bundels uit te brengen. De dii minores moesten hiervoor wel een
slordige 60 à 70.000 Belgische franken neerleggen maar de heer De Boeck zorgde
er dan wel voor dat hun bundels ook onder de aandacht van recensenten werden
gebracht...
Kortom, deze lijst van twintig uitgeverijen laat zien dat weliswaar bekende uitgevers
een belangrijk deel van de uitgaven van poëziebundels beslaan - zeker als je ook op
de namen van de dichters let -, maar dat daarnaast stichtingen en bibliofiele
uitgeverijen een fors deel van de productie van dichtbundels op hun naam hebben
staan. En de bundels die door de dichter zelf worden uitgebracht, nemen ook een
niet te verwaarlozen aandeel in het geheel in. Amateur-dichtend en professioneel
dichtend Nederland gaan hand in hand op onze lange, lange lijst van 640 dichtbundels.

Gedichten en gedachten van een pater
Maar heeft deze zoektocht naar structurering nu iets opgeleverd? Niet veel in ieder
geval. Honderden en honderden titels in mijn lange, lange lijst blijven nog steeds
onbesproken en herbergen waarschijnlijk stuk voor stuk een eigen wereld en een
eigen verhaal. Daarbij steken de kleine, halfstatistische feitjes in mijn verhaal maar
mager af. Maar toch. Kleine feitjes kunnen aardige dingen zeggen. En er is alleen al
aan droge gegevens nog zoveel meer te vertellen. Een vergelijking van de
kwantitatieve productie van dichtbundels in Nederland en in Vlaanderen levert zeker
genoeg stof tot nadenken op. Want waarom staan er zo bizar weinig Vlaamse
dichtbundels op mijn lijst, ook al is deze lijst van Nederlandse bronnen afkomstig?
En ook een poging om alleen al de titels van alle bundels (van Klankwater en Wegen
tot Ze zeggen maar... en Bewustzijn) eens nader te bestuderen, zou boeiende informatie
kunnen geven over wat de gemiddelde dichter ‘poëtisch’ vindt klinken.
De laatste jaren willen er nog wel eens pessimistische stemmen opklinken die op
jammerende toon de dood van de poëzie verkondigen. Maar gaat dat niet wat ver?
In een land waarin mensen als Paul Brenneker bundels kunnen uitbrengen met de
titel Gedichten en gedachten van een pater, een oude man die aan het denken en
dichten is geslagen en niet meer stoppen kan moet de dichtkunst toch wel floreren?
Baseren we ons bij onze doemdenkerij niet al te zeer op dat kleine kringetje van
bekende dichters en bekende uitgeverijen? Zeventig jaar geleden sprak een vermaard
Nederlands poëet eens: ‘Wanneer ooit Gods geheim in zijn sublieme simpelheid zal
worden geraden, dan is het een dichter, die het verlossende woord zal mogen spreken.’
Naar de kwantiteit dichters gemeten zouden we het met het raden van dat verlossende
woord tegenwoordig toch heel wat makkelijker moeten hebben dan zeventig jaar
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geleden. Nee, met een beetje geluk komen we er wel. Maar laten we in hemelsnaam
hopen dat het iemand op zal vallen onder al die honderden dichters.
Deze tekst is een bewerking van een referaat voor het onderzoekscollege
van dr. Jos Joosten en dr Thomas Vaessens, ‘Postmodernisme voorbij?’,
dat medio 2000 aan de Universiteit Utrecht gehouden werd en waarbij
men zich concentreerde op het jaar 1988.
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Het nieuwe imago van de poëzie
De podiumdichtkunst sinds de jaren zestig
‘Ik ben Jon Bon Jovi niet,’ verklaarde Ingmar Heytze in Vooys 19/1
in een stuk waarmee hij reageerde op Ilja Pfeijffers ‘De mythe van de
verstaanbaarheid’, ‘welk soort poëzie het best werkt op een podium
interesseert me geen donder.’ Maar de feiten liegen er niet om: de
Nederlandse dichters zijn de afgelopen jaren steeds meer op het
podium te bewonderen. De poëzie is niet meer zaligmakend, de dichter
van tegenwoordig moet zich ook druk maken om hoe hij eruit ziet op
een podium. Karin Vogelaar schetst de ontwikkeling van de
podiumdichtkunst sinds Poëzie in Carré.
Karin Vogelaar
De laatste jaren valt er een verschuiving te constateren in de poëzie. Jonge dichters
willen het stoffige beeld dat het brede publiek van de dichtkunst heeft, flink opfrissen.
Verzen worden niet langer door gekwelde mannen op tochtige, koude zolderkamertjes
geschreven en papier is niet meer het enige medium van belang. Op het podium: daar
gebeurt het tegenwoordig. Moderne poëzie is actie en interactie, dat is het beeld dat
jonge dichters willen uitdragen. Dichters strijden tegen elkaar in luidruchtige
voordrachtswedstrijden, de zogeheten slams, waarbij het publiek door middel van
applaus bepaalt wie de winnaar is.
In hoeverre klopt het beeld dat de dichters ons voor schilderen? Rogi Wieg en
Diana Ozon beweerden dat er tegenwoordig minder dichtbundels verschijnen dan
bijvoorbeeld in de jaren tachtig. (Van Erkelens 1996) Om een beeld te krijgen van
het aantal uitgegeven titels heb ik één op de vijf jaargangen van het Nieuwsblad voor
den boekhandel en het Boekblad onderzocht. In een relatief korte tijd nam het aantal
titels dat verscheen inderdaad drastisch af, zoals zichtbaar wordt in figuur 1. Lag dat
aantal in 1985 nog rond de 120, in 1995 is het gedaald tot negentig.1 Daarentegen
lijkt de hoeveelheid dichters die voordraagt juist sterk toe te nemen. Slechts enkele
dichters dragen helemaal nooit voor, vrijwel iedereen heeft zijn of haar gedichten
wel eens bij één of andere gelegenheid voorgelezen. (Vogelaar 2001) De podiumkunst
lijkt inderdaad in opkomst.

Figuur 1 Procentuele veranderingen in publicatie en voordracht 1975-2000

Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik de veronderstelde toename van de
podiumdichtkunst en de afname van het aantal verschenen titels onderzocht en de
ontwikkelingen in verband gebracht met het postmodernisme. Gezien het feit dat er
weinig bronnen waren over de podiumdichtkunst, was een enquête die ik onder een
twintigtal dichters heb gehouden van groot belang voor informatie over de
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ontwikkelingen op het podium. In dit artikel zal ik ingaan op de belangrijkste
resultaten van mijn onderzoek. Ik besteed aandacht aan de ontwikkelingen in de
naoorlogse voordracht. Vervolgens zal ik de enquête en de resultaten ervan
behandelen. Daarnaast zal ik een eerste aanzet proberen te geven voor een
begrippenapparaat dat een zinvolle interpretatie van een optreden mogelijk maakt.
En ten slotte zal ik laten zien dat de opkomst van de poëzievoordracht als postmodern
kan worden beschouwd.
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Een vluchtig nieuw medium
Wie bovengenoemde ontwikkelingen in kaart wil brengen, loopt tegen een aantal
problemen op. Een van de belangrijkste problemen bij de podiumdichtkunst is dat
het vluchtige karakter van een optreden onderzoek ernaar ingewikkeld maakt. Het
bijwonen van het optreden is vrijwel noodzakelijk om er iets zinnigs over te kunnen
schrijven. Als surrogaat voor de voordracht zou je er videobeelden van kunnen
bekijken, maar de kans is groot dat zaken als de sfeer niet goed overkomen. Bovendien
zijn van de meeste optredens geen opnames beschikbaar. Voor onderzoek naar de
poëzievoordracht in het verleden is er slechts materiaal van grote evenementen als
Poëzie in Carré en de Nacht van de Poëzie.
Een ander probleem is dat de literatuurwetenschap nog maar weinig aandacht heeft
besteed aan deze ontwikkeling. Er is één artikel dat ingaat op het begin van de
voordrachtsopleving: Poëzie in Carré in 1966 (Goedegebuure 1993), en er zijn enkele
andere die over de bekendste optredende dichters gaan. Maar niemand heeft nog
geprobeerd een serieuze beschrijving van de voordracht als modern fenomeen te
geven, terwijl dit medium juist de laatste vijfendertig jaar van groot belang is
geworden. Dit kan te maken hebben met het feit dat het niet eenvoudig is om een
voordracht te beschrijven. Het begrippenapparaat van de hedendaagse
literatuurwetenschap is toegesneden op het papier als medium en schiet al snel tekort
bij een optreden. Sommige begrippen zijn nutteloos; andere worden belangrijker of
juist minder belangrijk en in sommige gevallen moeten er nieuwe termen worden
gevonden. Ingewikkelde stijlfiguren raken ondergesneeuwd tijdens het voordragen,
terwijl metrum en klank belangrijke structurerende elementen worden. De lay-out
van een gedicht is nog nauwelijks van belang terwijl articulatie en akoestiek een
grote rol spelen.

Voordracht door de jaren heen
Voordragende dichters zijn natuurlijk niet nieuw. De Middeleeuwen kenden een
dominerende orale traditie, en nog tot ver in de negentiende eeuw was er een levendige
voordrachtscultuur. Maar aan het einde van diezelfde eeuw maakte een
poëzieopvatting opgang die geen ruimte liet voor het voordragen van verzen: het
individualisme ging overheersen in de dichtkunst en de poëzie moest in stilte en door
het individu worden ervaren. Deze omslag betekende niet dat er helemaal niemand
meer optrad met zijn of haar poëzie. Het was niet langer de algemeen geaccepteerde
norm dat voordracht en dichtkunst bij elkaar hoorden, maar er waren wat dat betreft
nog steeds uitzonderingen die het land door trokken om op te treden. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan de dadashows van Theo van Doesburg en Kurt Schwitters.
Maar tot na de Tweede Wereldoorlog waren deze dichters in de minderheid.
In 1966 kwam er verandering in deze situatie. Simon Vinkenoog interesseerde
zich in hoge mate voor de beatpoets. Hij had tijdens een festival in Engeland, waar
hij onder anderen Allen Ginsberg zag optreden, de kunst afgekeken en organiseerde
de happening Poëzie in Carré. Vijfentwintig dichters droegen voor uit eigen werk
voor een publiek van tweeduizend mensen, en er werden opnames gemaakt voor
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radio en televisie. De avond was een groot succes: ‘Het was iets nieuws,’ herinnert
Bernlef zich, ‘het meest onwaarschijnlijke was dat heel Carré vol zat, voor de poëzie!’
(Vergeer 2000, p. 14) Het was een belangrijk moment voor de poëzievoordracht in
de twintigste eeuw; Poëzie in Carré laat het begin van een kentering zien in het
negatieve denken over dichters op het podium. Natuurlijk veranderden de opvattingen
over de voordracht niet van de ene op de andere dag. Nog in 1986 staat bijvoorbeeld
in het Algemeen Dagblad dat poëzie een intieme zaak is die het beste thuis kan
worden genoten. (Vergeer 2000, p. 46)
Na het succes van Poëzie in Carré lag in het begin van de jaren zeventig de weg
open voor andere evenementen. Er werden verschillende festivals in het leven
geroepen als Poetry International en de Nacht van de Poëzie. Langzamerhand kwamen
er steeds meer dichters die hun gedichten voorlazen en tegenwoordig is een dichter
eerder een uitzondering als hij dat niet doet dan wel.

Theo en Nelly van Doesburg met Kurt en Helma Schwitters (1923)
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Vrijwel vanaf het begin van de opkomst van de voordracht in de jaren zestig kunnen
twee soorten optredens worden onderscheiden: lezingen en performances. Performers
nemen hun optredens over het algemeen serieuzer dan andere dichters. Voor een
aantal van die performers is een speciale naam bedacht: popdichters. Hierbij gaat
het niet om een groep dichters of zelfs om dichters uit hetzelfde decennium. Deze
dichters hebben als enige overeenkomst met elkaar dat ze tijdens hun optredens
poëzie op de een of andere manier met popmuziek combineerden. ‘[S]pelen met
woorden in het ritme van de rockbeat’ (Oor's eerste Nederlandse popencyclopedie
1990, p. 257), zo is het ook wel omschreven. De eerste popdichters verschijnen in
de loop van de jaren zestig. Ook hier komt de naam Vinkenoog weer naar voren,
samen met onder andere Johnny the Selfkicker en Jules Deelder. De ontwikkeling
van de voordracht verliep niet zonder commotie. De voordracht van veel popdichters
riep in het begin veel weerstand op. Het zou op papier weinig voorstellen en te
makkelijk zijn. Zo parafraseerde Jules Deelder zijn critici met: ‘Als je 'm hoort,
zeggen ze, is het beter dan als je het leest.’ (Blanken 1992, p. 5)
In de jaren tachtig ontstaan er op grote schaal literaire verenigingen. Jaap
Goedegebuure beschrijft ze in zijn essay '28 februari 1966, Poëzie in Carré, de literaire
lezing'. (Goedegebuure 1993) Afhankelijk van de grootte van de stad en de
levendigheid van het culturele klimaat aldaar, varieerden de verenigingen van een
stichting voor literaire activiteiten, een jaarlijks festival of een literaire café. Hoewel
de meeste zijn begonnen als kleinschalige vrijwilligersorganisaties, zijn sommige
inmiddels uitgegroeid tot bekende, professionele organisaties, zoals het Haagse
Bzztôh, dat zelfs een eigen uitgeverij heeft. Het begon in 1982 met de oprichting van
de SLAA, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Andere verenigingen
zouden naar dit voorbeeld worden gemodelleerd. Volgens een telling van
Goedegebuure floreerden er in 1993 meer dan veertig die ieder een winterprogramma
met minstens zes tot acht activiteiten presenteerden. (Ibidem, p. 777) Deze vonden
meestal plaats in kleine theaterzaaltjes, bibliotheken of culturele centra. Doelstellingen
zijn het bevorderen van de literatuur in het algemeen en het plaatselijke literaire
klimaat in het bijzonder. Om dit te bereiken worden er verschillende soorten
evenementen georganiseerd. Hierbij valt te denken aan lezingen over en van auteurs,
cursusavonden over literatuur, maar ook het zelf leren schrijven komt aan bod.2
Deze snel groeiende literaire verenigingen bieden een podium voor de
poëzievoordracht. Dichters zijn er welkom om te komen voordragen, of ze dat nu
van achter een katheder of op popmuziek doen. De opkomst van deze organisaties
leidt tot een vast voordrachtscircuit, wat weer leidt tot meer dichters die voordragen.

Dichter, muzikant of clown
In de jaren negentig barst het voordrachtscircus pas echt los. De laatste tien jaar is
er een groep ervaren performers ontstaan. Zij nemen niet altijd genoegen met een
voordracht van achter een katheder, maar combineren de poëzie met uiteenlopende
nieuwe elementen. Dichters blijken weinig waarde te hechten aan een vragenrondje
en een signeersessie, elementen die Jaap Goedegebuure beschrijft als vanzelfsprekend
voor een poëzielezing. (Ibidem, p. 779) Om meer informatie over de voordracht te
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verkrijgen, heb ik een enquête gehouden onder twintig dichters. Dit aantal is te gering
om een resultaat te kunnen krijgen dat representatief is voor de Nederlandse poëzie,
maar een eerste inzicht geeft het wel. Ongeveer de helft van de dichters die
meewerkten wordt geassocieerd met de voordracht, zoals Ingmar Heytze. De andere
helft staat niet specifiek als performer bekend, zoals Albert Schaalma. Er hebben
zowel jonge als gevestigde dichters meegewerkt. Veel dichters blijken pas de laatste
tien jaar te zijn begonnen met voordragen, ook als ze al eerder actief waren als dichter.
Slechts één geënquêteerde, Albert Schaalma, heeft verklaard dat zijn poëzie niet
geschikt is voor op het podium. Er zijn niet alleen veel dichters gaan voordragen de
laatste jaren, de dichters dragen ook vaak voor, zo blijkt uit mijn onderzoek. Slechts
vier van de ondervraagde dichters treden enkele keren per jaar op, de overigen één
keer per maand of vaker.3
Hoewel soms wordt verondersteld dat ze het voordragen belangrijker vinden dan
het publiceren, heeft mijn enquête uitgewezen dat dit niet het geval is. (Vogelaar
2001, p. 50) Publiceren is voor vrijwel iedere dichter het belangrijkste. Het verschil
tussen een lezing en een performance ligt eerder in de hoeveelheid aandacht die de
dichter eraan besteedt. Een performer ziet optreden als een volwaardig onderdeel
van het dichterschap. Zo zegt Serge van Duijnhoven dat hij ‘gedichten schrijven en
gedichten voordragen net zo bij elkaar vind[t] horen als lichaam en geest’ (enquête,
bij auteur ter inzage).
Vooral muziek speelt op verschillende manieren een belangrijke rol in de
voordracht, van muziek tussen de gedichten door om wat sfeer te creëren tot bonkende
beats en rappende dichters. Bart FM Droog denkt bijvoorbeeld dat het de poëzie
toegankelijker maakt en dat ze als het ware makkelijker naar binnen glijdt.
(www.epibreren.com, 31-08-2001) Veel dichters
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Figuur 2 Jaar van eerste publicatie en voordracht

dragen hun gedichten het liefst uit hun hoofd voor, omdat de poëzie op die manier
beter over zou komen. In sommige gevallen werken dichters met beeldmateriaal,
maar voor de meesten is dit geen gewoonte. Alle dichters besteden wel op de één of
andere manier aandacht aan de voorbereiding van hun optreden. De helft van de
dichters leert zijn of haar gedichten uit het hoofd. Maar vrijwel iedereen houdt een
spiekbriefje bij de hand om zich tijdens het optreden voor eventuele uitglijders te
behoeden. Verder blijken dichters ook een ijdele kant te bezitten: ze zoeken hun
outfit met zorg uit. Driekwart van de dichters past zijn voordracht van tevoren aan
het te verwachten publiek aan: een net schouwburgpubliek zal waarschijnlijk andere
gedichten waarderen dan een kroeg vol studenten. Bijna alle ondervraagden geven
ten slotte aan dat ze van tevoren bedenken welke gedichten ze gaan voordragen en
in welke volgorde. Niet iedereen vindt al zijn gedichten geschikt voor de voordracht.
Driekwart van de dichters heeft redenen om gedichten daarvoor niet in aanmerking
te laten komen. Deze zijn per dichter sterk verschillend: ze variëren van de lengte
van een gedicht tot het niet ritmisch genoeg zijn ervan. Eén argument wordt door de
helft van de dichters aangevoerd: een gedicht mag niet te moeilijk zijn, anders komt
het niet goed over.
Bijna eenderde van de ondervraagden geeft aan bewust anders te zijn gaan schrijven
door de ervaringen met de performance. Vijf dichters denken dat ze ritmischer zijn
gaan schrijven. Ritme is niet direct van invloed als de lezer het gedicht zelf leest,
maar wel op het voordragen ervan. Andere veranderingen die door de dichters worden
genoemd, zijn een grotere toegankelijkheid en meer publieksgerichtheid. Wanneer
een regel niet duidelijk is, kan het publiek deze niet teruglezen, en daarom kan het
van belang zijn niet te ingewikkelde zinnen of beelden te gebruiken. Het blijkt echter
niet zo te zijn dat dichters speciaal voor de voordracht schrijven.
Het terrein van de poëzievoordracht breidt zich sterk uit. Naast de festivals en
literaire verenigingen en cafés ontstaan er nieuwe podia voor de poëzie. Politieke
manifestaties, poppodia, televisieoptredens: de moderne dichter komt men overal
tegen. Ingmar Heytze geeft bijvoorbeeld aan wel eens een optreden in een openbaar
toilet te hebben gedaan. Geld is geen onbelangrijke reden om voor te dragen, maar
belangrijker zijn de artistieke uitdaging en het bereiken van een groter publiek.
Hoewel veel dichters aangeven dat optreden belangrijk voor hen is, zijn er maar
zeven dichters voor wie het een essentieel onderdeel van hun poëzie vormt. Voor
vrijwel iedereen blijft publiceren het belangrijkste. Alleen Danny Daluiso en Rijn
Vogelaar prefereren de voordracht. Publiceren heeft de voorkeur omdat het blijvend
is, of zoals Mark Boog het formuleert: ‘Optreden is op zijn best secundair. Ik zou
anders wel muzikant, acteur of clown zijn. En wees nu eerlijk: wie wil er wérkelijk
een gedicht horen vóórlezen?’ (In: Vogelaar 2001, p. 50) Rijn Vogelaar daarentegen
is één van de dichters die voor de voordracht kiest en wel omdat poëzie volgens hem
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gehoord moet worden. Hij noemt de boekdrukkunst ‘een nare onderbreking [...] van
de poëticale beleving’ (ibidem).

Interpretatie van de voordracht
De resultaten van de enquête kunnen dienen als basis voor de adaptatie van het
literaire begrippenapparaat op de voordracht. Er zijn verschillende elementen van
belang bij (het bestuderen van) een optreden. Om te beginnen speelt bij mondelinge
overdracht de dichter een directe rol in plaats van een indirecte. Ook het publiek is
veel prominenter aanwezig. De tekst van een gedicht wordt juist veel minder
belangrijk. Het is niet altijd duidelijk wat de dichter exact zegt of bedoelt aangezien
er geen mogelijkheid is tot iets een tweede keer lezen. Het verlies van betekenis
wordt echter gecompenseerd door de grotere rol van elementen als timbre, muziek
en ritme. Bij een voordracht maken deze non-verbale aspecten deel uit van het gedicht
terwijl er bij de traditionele poëziemedia bijna uitsluitend sprake is van verbale
communicatie. Bij een interpretatie van een voordracht moet men dus naast verbale
elementen ook de non-verbale bekijken. Tot de eerste categorie behoort bij een
optreden naast de tekst van het gedicht, het commentaar van de dichter. De tweede
categorie is onder te verdelen in twee subcategorieën: actieve en passieve elementen.
Actieve onderdelen van een voordracht maken deel uit van de actie die plaatsvindt
tijdens het optreden: de bewegingen die de dichter maakt, de videobeelden op de
achtergrond, de Afrikaanse trommelaar, etcetera. Ook passieve elementen als akoestiek
en uitstraling van de zaal zijn van invloed op de voordracht.
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Edwald Vanvugt, Hans Verhagen en Johnny the Selfkicker tijdens Poëzie in Carré

Dit alles maakt de poëzievoordracht iets totaal anders om te bestuderen dan een
gedicht zelf. Voorlopig heb ik vooral naar de buitenkant gekeken en het inhoudelijke
buiten beschouwing gelaten. De vraag wat voor betekenis de tekst van het gedicht
zelf heeft tijdens een optreden, zal laten moeten worden beantwoord.

Tussen hoge en lage cultuur
Het postmodernisme, zoals dat is beschreven door Ruiter en Smulders in Literatuur
en moderniteit in Nederland, 1840-1990, biedt een nuttig interpretatiekader voor de
beschreven ontwikkelingen. Net als in alle andere literatuurgeschiedenissen speelt
de voordracht hierin geen rol van betekenis maar hij past goed in de manier waarop
Ruiter en Smulders het postmodernisme karakteriseren. De literatuurwetenschappers
zien het postmodernisme als een breed, maatschappelijk verschijnsel. Na de Tweede
Wereldoorlog veranderde er veel in Nederland. De snelle bevolkingsgroei, de
onverwachte toename van de welvaart, de verhoging van het opleidingsniveau en de
opkomst van nieuwe media leidden volgens hen tot grote veranderingen op
maatschappelijk en cultureel gebied. Er ontstond een grote welvarende middenklasse
in de jaren zestig. Er kwamen steeds meer geschoolde mensen die geld te besteden
hadden. Steeds meer mensen interesseerden zich voor cultuur. En een rage van
burgerlijke antiburgerlijkheid zette de grenzen tussen burger en kunstenaar onder
druk. Onder invloed hiervan vermengde de traditionele ‘high culture’ zich met de
populaire cultuur waardoor er een nivellering optrad. Deze tastte ook de functie en
de hiërarchie van de literatuur aan. Ruiter en Smulders onderscheiden verschillende
vormen van postmodernisme. Om te beginnen wordt de term volgens hen gebruikt
voor een serie van anti-modernistische strategieën uit de jaren vijftig en zestig. Een
belangrijk begrip hierbij is metafictie, het in de literatuur becommentariëren van het
schrijven zelf. Bij andere kunstvormen kan het postmodernisme ook een terugkeer
naar eenvoud inhouden. De overeenkomst tussen alle soorten kunst zou, zo denken
Ruiter en Smulders, het zich afwenden van het modernisme zijn. De term
postmodernisme zou echter ook, volgens Ruiter en Smulders, de houding van de
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‘counterculture’ in de jaren zestig kunnen inhouden. De kijk op de wereld wordt
hierbij bepaald door een nieuwe gevoeligheid voor sociale verhoudingen en een
ironische opstelling ten opzichte van de historische avantgarde. Zij beschrijven dat
er een democratische gezindheid heerste, gecombineerd met een afkeer van
exclusiviteit. De literatuur in deze jaren kenmerkt zich door een intuïtieve
toegankelijke vorm en men ging op een gewilde manier gewoon schrijven. Ruiter
en Smulders noemen dit de literaire ‘popart’ en zij denken dat deze in de eerste helft
van de jaren zeventig veel voorkwam in Nederland. Ze constateren dat er geen groep
of tijdschrift valt aan te wijzen die dit als poëtica had; het zou juist kenmerkend voor
de popart zijn zich overal aan te hechten.
Ten slotte kwam deze ‘Weltanschauung’ gedurende de jaren zeventig ook voor
in de intellectuele sfeer van het poststructuralisme en hiermee komen Ruiter en
Smulders bij een derde invulling van het begrip postmodernisme. Het
poststructuralisme streefde een herinterpretatie na van de grondleggers van het
moderne denken, zoals Nietzsche, Freud en Marx. Bij figuren als Barthes, Derrida
en Foucault werd de rol van de taal geproblematiseerd. Taal maakt communicatie
en representatie alleen maar lastiger in plaats van eenvoudiger. Daarom zou de taal
gedeconstrueerd moeten worden in ‘haar voortdurend aan een vaste betekenis
ontsnappende werking’ (Ruiter en Smulders 1996, p. 307).
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Image, act en gimmicks
Ruiter en Smulders concentreerden zich voornamelijk op het proza, maar ook de
poëzie valt op deze manier te bezien. Naast een moeilijke, intellectuele variant, zoals
beschreven door bijvoorbeeld Perloff (Perloff 1991), bestaat er een populaire vorm,
namelijk de poëzievoordracht. De poëzievoordracht vertoont sterke verwantschap
met kunstvormen uit de populaire cultuur. Er worden elementen uit overgenomen
en de grenzen tussen de verschillende genres vervagen. Zo zijn kleinkunst, cabaret
en het chanson van invloed geweest. Deze genres zijn ook onderling al nauw
verweven. Het is soms moeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen kleinkunst
en cabaret, en bij beide speelt het chanson een belangrijke rol. Het Lexicon van
literaire termen (Van Gorp 1991) omschrijft het chanson ook wel als een ‘gezongen
gedicht’ en net als in de poëzie wordt gebruik gemaakt van literaire technieken als
strofebouw, rijm en beeldspraak. De teksten van veel chansonniers, zoals Lennaert
Nijgh, hebben een bijzonder hoog poëtisch gehalte. Andere belangrijke
vertegenwoordigers van dit genre zijn bijvoorbeeld Herman van Veen en Ramses
Shaffy. Naast het gezongen gedicht speelt ook het gesproken gedicht een rol bij
kleinkunst en cabaret. Tijdens conférences worden soms verzen voorgedragen. En
het blijft niet altijd bij gedichten tijdens de optredens, Toon Hermans bijvoorbeeld
gaf die van hem zelfs uit in bundels. Ook de (pop)muziek heeft voor nivellering en
vermenging gezorgd. Dichters gebruiken regelmatig achtergrondmuziek tijdens hun
optredens. In sommige gevallen is het zelfs onduidelijk of het om een concert of een
voordracht gaat. Serge van Duijnhoven bundelt zijn krachten al een paar jaar met
dj's of rappers in projecten als Dichters dansen niet of de Sprooksprekers. Op die
manier maakt hij een cross-over tussen dance en poëzie of rap en poëzie. De Dichters
uit Epibreren hebben naast twee dichters ook een vaste muzikant die verschillende
instrumenten bespeelt. Daarnaast hebben hun optredens een hoog dramatisch gehalte.
De twee dichters gebruiken het hele podium en ondersteunen de voordracht van de
ander met mime en achtergrondgeluiden.
De voordracht neemt elementen uit de populaire cultuur over en kan daardoor
worden beschouwd als minder elitair dan de schriftelijke poëzie. De drempel om aan
poëzie te doen is lager geworden. Men gaat eerder naar een avondje vermaak in de
vorm van een voordracht dan dat men zelf een dichtbundel aanschaft. In die zin is
de poëzie democratischer geworden. In de karakterisering van het postmodernisme
zijn de (massa)media een terugkerend element. Frans Ruiter constateert een duidelijke
preoccupatie met de media. (Ruiter 1993) De media zijn ook een steeds grotere rol
gaan spelen bij de beeldvorming rond de dichter. Het idee van de dichter die in
eenzaamheid op een zolderkamer aan het ploeteren is en pas na zijn dood erkenning
krijgt, heeft afgedaan. Dichters treden regelmatig op verschillende manieren naar
buiten: door middel van interviews in tijdschriften, radio en tv, voordracht uit eigen
werk, prijsuitreikingen en bundelpresentaties. De inhoud van de dichtbundel is niet
langer het enige waarop de dichter wordt beoordeeld. Jaap Goedegebuure formuleert
het als volgt: ‘Een auteur die de belangstelling van het publiek wil vasthouden moet
over een image en een aantal gimmicks beschikken.’ (Goedegebuure 1993, p. 789)
Performers met een aparte act of appearance, zoals Jules Deelder of Johnny van
Doorn, zijn meestal degenen die de aandacht krijgen. Het draait bij optreden om
meer dan het gedicht alleen. De opkomst van de media is vooral interessant omdat
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het nieuwe uitingsvormen biedt voor de poëzie. Op Beeldspraak in Ekko in Utrecht
(februari 2001), werden bijvoorbeeld verfilmingen van gedichten van Lernert
Engelberts getoond. Ook lezen dichters regelmatig hun poëzie voor op de radio. Zo
waren de Dichters uit Epibreren te horen bij de Nachtzusters van de VPRO. Ook het
internet wordt steeds meer een plek waar gedichten te vinden zijn. De voordracht
wordt als mogelijkheid aangegrepen. Articulatie, leestempo en timbre zijn slechts
een paar van de meest vanzelfsprekende elementen die hierbij meespelen. Maar ook
het uiterlijk van de dichter of het gebruik van muziek heeft invloed, zoals eigenlijk
alles dat bij een voordracht zou kunnen horen. Serge van Duijnhoven wil bijvoorbeeld
een jong publiek aanspreken en door zijn muziekkeus van rap en dance creëert hij
een image dat daarbij past. Poëzie beperkt zich kortom niet langer tot tijdschriften
en bundels, maar bevindt zich op nieuwe plaatsen, waarin het podium een belangrijke
rol speelt.
Karin Vogelaar studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht, met als specialisaties Moderne Nederlandse en
Moderne Westerse Letterkunde. Dit artikel schreef ze naar aanleiding van
haar afstudeerscriptie.
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Eindnoten:
1 Om een volledig beeld te krijgen van het aantal uitgegeven bundels, zou er ook naar oplagecijfers
moeten worden gekeken, maar die zijn in de meeste gevallen niet beschikbaar.
2 Zie onder andere de websites van SLAA http://www.balie.nl/slaa/; SLAU
http://www.frodo.nl/slau/; SLAG http://www.denhaag.org/-slag/ en het Letterkundig Centrum
Limburg
http://members.tripodnet.nl/iclbackup/doelstelling.htm (13-03-2001).
3 De volgende dichters hebben aan de enquête meegewerkt: Mark Boog, Danny Daluiso, Daniël
Dee, Job Degenaar, Bart FM Droog, Serge van Duinhoven, Ingmar Heytze, Tjitse Hofman,
Peter Holvoet Hanssen, Petra Else lekel, Didi de Paris, Hannie Rouweler, Albert Schaalma,
Albertina Soepboer, Rijn Vogelaar, Tommy Wieringa en Arjan Witte. Drie dichters kozen
ervoor anoniem te blijven.
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interview
Mijn leven is een beetje zoals dat van Don Quichot
Interview met Angèle Manteau
Ze leerde Nederlands bij de familie Greshoff, ze was de ontdekster
van Louis Paul Boon en Hugo Claus debuteerde bij haar uitgeverij.
Er is veel te vertellen over deze uitgeefster die al op haar 21ste begon.
Maar ook zelf spreekt ze nog een aardig woordje mee in het literaire
wereldje. Een gesprek over de woelige jaren dertig, Vlamingen in
Nederland en de literaire waarde van scheldproza. Angèle Manteau
in vogelvlucht.
Anna Rademakers
Wie bij Angèle Manteau thuis komt, treft in haar boekenkast vrijwel alleen
Engelstalige literatuur aan. Op z'n zachtst gezegd opmerkelijk voor een vrouw die
bijna veertig jaar aan het hoofd van een van de meest vooraanstaande Vlaamse
uitgeverijen heeft gestaan. ‘Ik hoef niet meer te lezen, dus lees ik alleen nog wat ik
leuk vind’, zegt de negentigjarige, tot barones benoemde dame laconiek, alsof het
zo vanzelfsprekend zou zijn.
De oprichting van uitgeverij Manteau zou de aanloop zijn tot een carrière die de
literaire wereld van de daarop volgende decennia verregaand zou domineren. Angèle
Manteau was de ontdekster van Louis Paul Boon, en ook Hugo Claus debuteerde bij
de uitgeverij. Maar de weg is niet over rozen gegaan: Angèle Manteau is een pittige
dame en bleek niet altijd even gemakkelijk in de omgang. Zelfs nu, vijfentwintig
jaar na haar afscheid van het literaire leven, halen ruzies met voormalige collega's
en auteurs nog regelmatig de pers. Dit is op zich niet zo verwonderlijk, want Manteau
heeft een eigen mening en zal het ook niet nalaten deze te laten horen. ‘Het was in
1936 een schande om als vrouw in het zakenleven te stappen, dus ik ben best trots
dat ik dat gedaan heb. Bovendien heb ik na mijn huwelijk altijd mijn meisjesnaam
behouden. En een ring heb ik nooit gedragen.’

Kortzichtige Nederlandse heren
Toen de Algemene Importboekhandel A. Manteau op 1 april 1932 opgenomen werd
in het handelsregister, was de directrice slechts 21 jaar. Angèle Manteau heeft geen
vanzelfsprekende levensloop gehad voor een jongedame van Franse afkomst, die
eigenlijk chemie wilde studeren. Haar vader was een Fransman die werkzaam was
als textielontwerper. Na zijn opleiding werd hem een baan aangeboden in België,
waardoor het gezin Manteau naar Dinant verhuisde. Na haar middelbare
schoolopleiding besloot hun jongste dochter Angèle scheikunde te gaan studeren.
‘In die tijd was het nog zeer uitzonderlijk dat je als meisje verder studeerde en er
was ook absoluut geen begeleiding vanuit de universiteit. Toch moest ik ook een
“kot” hebben en puur toevallig ben ik bij een Nederlands echtpaar in Brussel
terechtgekomen, de Greshoffs.’ Het echtpaar Greshoff was zojuist met twee kleine
kinderen vanuit Nederland naar België gekomen en zocht iemand die hun Frans kon
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leren. Manteau werd aangenomen en in ruil daarvoor kreeg ze een kamertje bij hen
in huis. Hierdoor kwam ze in een heel andere wereld terecht. Jan Greshoff was, anno
1928, een autoriteit in de Nederlandse literaire wereld, als dichter en essayist, maar
vooral als criticus en recensent. De literator omringde zich met geestesverwanten en
werd in Brussel veelvuldig bezocht door vrienden en kennissen. Hierdoor kwam
Manteau in aanraking met de Nederlandse taal en de literatuur. ‘Er kwamen heel
veel mensen bij Greshoff over de vloer: Ter Braak, Du Perron, Bloem. Zij spraken
Frans tegen mij, maar ik hoorde ze onderling Nederlands spreken. En dat was mooi
Nederlands, dat scheelt met het “diftongeren” van al die tv-dames van tegenwoordig!’
Hoewel Manteau de kans kreeg om van dichtbij met de Nederlandse literaire
wereld kennis te maken, kijkt ze met gemengde gevoelens terug op de vier jaar die
ze bij de familie Greshoff heeft doorgebracht. Manteau geeft toe dat ze bij de
Greshoffs een goede tijd heeft gehad, maar ze was het niet over de gehele linie eens
met de groep rond
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de criticus. Ze ergerde zich vooral aan het feit dat de Nederlandse literatoren zich
niet leken te bekommeren om de erbarmelijke omstandigheden waarin de arbeiders
eind jaren twintig leefden. Zij was opgegroeid met een groot besef van
sociaal-economische problemen, mede vanwege het feit dat haar vader aan het hoofd
van een weverij had gestaan. ‘Toen ik in hun milieu werd neergepoot, sprak niemand
daar nog over. Noch Adriaan Roland Holst, noch Eddy Du Perron, noch Jan Greshoff.
En dat schept afstand.’
Manteau beseft wel dat haar leven bij de familie Greshoff een uitgelezen kans is
geweest om het Nederlands goed te leren. ‘Lezen deed ik toch al, ik zou zelfs zeggen,
meer dan wat de Greshoffs lazen. Ze waren toch wel een beetje kortzichtig, terwijl
ik meteen al Duits, Frans en Engels las.’ De studie scheikunde zou Manteau
uiteindelijk nooit afmaken. Ze werd ziek en omdat er in die tijd nog geen antibiotica
bestonden, moest ze een jaar lang uitzieken en kon ze haar studie niet voortzetten.
‘Door mijn leven in dat literaire wereldje lag mijn interesse trouwens ook niet meer
bij chemie.’

Een uitgeefster van 21 jaar
Nadat ze de scheikunde definitief achter zich had gelaten, kon Angèle Manteau via
Jan Greshoff aan de slag bij uitgeverij Stols, toentertijd in Brussel gevestigd. Dit was
de grote motor achter de poëzieproductie van Nederland tijdens het Interbellum. Zo
gaf hij werk van onder andere Roland Holst, Achterberg en Du Perron uit. Het was
een moeilijke tijd; door de nasleep van de beurskrach van oktober 1929 was er van
enige sociale zekerheid geen sprake meer. ‘De mensen sprongen uit het raam, zo
uitzichtloos was de toestand. Bij Stols maakte ik pakjes, deed de facturen, corrigeerde
proeven... maar

Angèle Manteau (copyright RUG)
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hij kon me amper betalen.’ Begin 1932 kon Alexander Stols financieel niet meer
rondkomen in Brussel en ging hij met vrouw en kroost terug naar Maastricht om in
de drukkerij van zijn familie te werken. Intussen probeerde hij in Nederland als
uitgever het hoofd boven water te houden. De jonge Angèle Manteau was echter niet
van plan haar werk bij de uitgeverij vaarwel te zeggen en bood Stols aan zijn belangen
in Brussel te blijven behartigen. Zijn huurcontract en de voorraad boeken nam ze
daarbij van hem over. Dat was het begin van de Algemeene Importboekhandel A.
Manteau, in 1938 omgedoopt en uitgebreid tot Uitgeverij Manteau. ‘Als ik eraan
terugdenk, weet ik niet wat me bezielde, ik was amper 21 jaar!’
Angèle Manteau had enige ervaring met fondsopbouw, omdat ze via haar werk
veel met Nederlandse uitgevers in contact stond. Natuurlijk was haar relatie met
Stols van grote waarde, maar ze onderhield ook banden met Leopold, Nijgh en Van
Ditmar en met Meulenhoff. ‘Wat die Hollandse uitgevers deden, dat was mijn grote
voorbeeld. Hoe klein Manteau ook was, het was geheel geïnspireerd op de manier
van werken van Nederlandse uitgevers: Manteau had bijvoor-beeld drie keer per jaar
een
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aanbieding. Denk je dat de Vlaamse uitgevers aan aanbiedingen deden? Welnee, het
manuscript ging naar de drukker en het boek verscheen. Mijn methode is altijd
geïnspireerd geweest op het Nederlandse model.’
Toen Angèle Manteau eind jaren dertig met haar uitgeverij begon, speelde het
Nederlandstalige literaire leven zich volgens haar vooral in Nederland af. ‘Er waren
wel veel Vlaamse auteurs, maar de enkelen die echt talent hadden, zoals Vermeylen,
Teirlinck en de hele generatie van Nu en Straks, werden in Nederland uitgegeven.
Meestal bij Van Dishoeck, sommigen bij Van Kampen, zoals Elsschot en Timmermans
en de iets jongere auteurs, Walschap, Roelants en De Pillecijn bij Nijgh en Van
Ditmar.’ Omdat Manteau ruime aandacht had voor Vlaamse auteurs werd het sterk
groeiende bedrijf vaak gezien als de eerste echte Vlaamse uitgeverij. Maar dat vindt
de oprichtster overtrokken. ‘Er moeten toch al Vlaamse uitgeverijen geweest zijn?
Men kijkt zich blind op mijn literaire activiteiten.’ Als er een verschil is aan te wijzen
met de andere Vlaamse uitgeverijen, dan is het dat Manteau, zoals ze zelf zegt, altijd
getracht heeft politieke en religieuze neutraliteit na te streven. Bij uitgeverijen zoals
Lannoo en Pelckmans werd het fonds nog wel eens gekleurd door flamingantische
overtuigingen.

De kinderschoenen ontgroeid
Uitgeverij Manteau stond nog maar in de kinderschoenen toen eind jaren dertig de
dreiging vanuit Duitsland steeds ernstiger vormen aannam. En de Duitse denkbeelden
vonden in Vlaanderen weerklank. Ondanks de fascistische invloeden zegt Manteau
op een breed gebied niet veel last te hebben gehad van de veranderingen in de politieke
ideeën. ‘Natuurlijk waren er wel auteurs die sympathie voelden voor het opkomende
fascisme in de jaren dertig, maar die kwamen niet bij mij. Er waren genoeg
Vlaamsgezinde katholieke uitgeverijen. Wat Lannoo bijvoorbeeld in de vooroorlogse
jaren en onder de bezetting heeft uitgegeven, dat is toch heel wat anders! De auteurs,
die daar werden uitgegeven, konden niet naar Nederland, maar ze vonden gretig
aftrek in Vlaanderen in het katholieke milieu.’
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had niet alleen mogelijke gevolgen
voor de politiek van een uitgeverij, ook het productieproces leed onder de bezetting.
Het economische leven was in die dagen totaal ontredderd. Aan papier raken was
een heksentoer, hetzelfde gold voor lood. Daarnaast waren er problemen met de
elektriciteit, er was geen linnen voor banden, geen karton. Ook transport was een
groot probleem omdat de bombardementen veel wegen onbegaanbaar hadden gemaakt.
Uitgeverij Manteau wist ondanks alles het hoofd boven water te houden. In de jaren
'40-'45 verschenen meer dan 150 titels bij Manteau. ‘Ik heb veel geproduceerd, maar
ik heb er in die periode ook hard voor moeten werken. Tegenwoordig is dat wel
anders, nu hoef je maar te fluiten en je tekst staat op cd. Je gaat naar een be-paalde
firma en de persen draaien. Het papier wordt vandaag de dag misschien duurder,
maar je krijgt alles wat je wilt.’
Maar de oorlog kende voor de uitgeverij ook zijn voordelen. De technische kant
van het uitgeven zorgde tijdens de oorlog voor problemen, maar de interesse voor
de literaire wereld groeide juist. ‘Iedereen verveelde en ergerde zich. Je kon niet
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meer naar de bioscoop of naar een toneelvoorstelling, dus stortte men zich op de
literatuur. Je kon om het even welke oplage drukken, de meeste titels waren toch
onmiddellijk uitverkocht. De trap van steen en wolken van Johan Daisne bijvoorbeeld
- toch geen gemakkelijk boek - ging heel hard. Ik mocht het meteen herdrukken.’

Lowie Paul Boon
Dat de interesse voor literatuur steeds groter werd, wil echter ook niet zeggen dat
elk boek van welke auteur dan ook eenvoudig zou zijn te slijten. ‘Nogal anders ging
het met De voorstad groeit van Louis Paul Boon. Dat werk was te diep
miserabelistisch, dat leidde de mensen niet af van de bedrukte atmosfeer waarin men
onder de bezetting leefde.’ Bovendien sloegen de socialistische denkbeelden van
Boon in het overwegend katholieke Vlaanderen niet bepaald aan. Uiteindelijk zouden
er vier titels van Boon bij uitgeverij Manteau verschijnen, maar hoe beroemd Boon
ook is geworden, het zijn niet meteen de uitgaven waar de barones zelf het meest
trots op is. ‘Ik bleef ermee zitten. Nederland was er trouwens ook nog niet rijp voor.
Hoe lang heeft het geduurd voordat De kapellekensbaan nadat het geschreven was
in boekvorm verscheen? De doorbraak van Boon kwam pas met zijn roman over
Pieter Daens. Toen werd hij algemeen aanvaard.’
In 1942 schreef uitgeverij Manteau voor de eerste keer de Leo J. Krijnprijs uit,
een literaire prijs voor debutanten, die onder andere ook nog aan Hugo Claus zou
worden uitgereikt. Deze prijs werd in het leven geroepen om precies dezelfde reden
als waarom ze enkele jaren eerder het tijdschrift Werk lanceerde: zo kon Manteau
jonge, talentvolle schrijvers laten kennismaken met haar uitgeverij. ‘Ik had gehoopt
dat de Leo Krijnprijs heel wat manuscripten zou opleveren.
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Er zou één winnaar zijn en met de andere inzendingen kon ik misschien mijn fonds
uitbreiden, maar er zat niks goeds bij. Alleen het manuscript van De voorstad groeit
van Boon.’ Het manuscript van De voorstad groeit is legendarisch: de roman zou
nog niet af zijn geweest toen uitgeverij Manteau de prijs uitschreef. Jeanneke Boon,
de echtgenote van de auteur, zou het manuscript hebben uitgetypt en om er een eind
aan te maken de laatste woorden ‘en ach, enzovoort, enzovoort’ hebben toegevoegd.
In deze vorm is het bij de jury, en later in de boekhandels, terechtgekomen. In de
vijfkoppige jury zetelden onder anderen Elsschot, Roelants en Herreman. Vooral
Elsschot was diep onder de indruk van het werk van de Aalsterse auteur en zou hem
ook tijdens zijn verdere carrière blijven steunen.
Boon wordt over het algemeen gezien als één van de belangrijkste auteurs in het
fonds van Manteau, maar de uitgeefster geeft zelf aan dat deze waardering wel mag
worden gerelativeerd; Boon is een fenomeen in de literatuur, maar heeft misschien
de afgelopen decennia te veel aandacht gekregen. ‘Boon is

Brief van Alphons De Ridder aan Manteau over De Voorstad groeit

een groot schrijver en jarenlang gingen veel scripties in de Nederlandse letterkunde
over een klein aspect van zijn werk. Nu is er een enorme opleving in de belangstelling
voor Johan Daisne, ook op de universiteiten. Hij heeft altijd in de schaduw van Boon
gestaan.’ Maar Angèle Manteau wijst er met klem op dat ze met meer auteurs haar
fonds heeft gemaakt. ‘Boon en Daisne, dat waren mijn generatiegenoten, maar een
paar jaar later waren er Hubert Lampo en Piet van Aken. Ook heb ik al het werk van
Gerard Walschap en van Willem Elsschot herdrukt.’
‘Je moet ook niet vergeten dat Hugo Claus bij mij debuteerde. Maar De Metsiers,
zijn eerste boek, was amper bij mij verschenen of Geert Lubberhuizen van de Bezige
Bij stond bij Claus op de stoep. Die had er een neus voor. En als een auteur weg wil,
moet je hem laten gaan.’ Ook Jeroen Brouwers, die zijn literaire carrière bij Manteau
begonnen is, stapte op een gegeven moment over naar een Nederlandse uitgeverij.
Een keuze die Manteau misschien niet toejuicht, maar wel begrijpt.

Nederlandse windmolens
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Als uitgeefster had Angèle Manteau nogal te kampen met haar concurrentie in
Nederland. Zoals in de beginjaren van Manteau al bleek, lagen er nogal wat kapers
op de kust als het om Vlaams schrijftalent ging. Deze gang van zaken was niet slechts
een winstpunt voor de Nederlanders; voor de auteurs zelf zaten er ook voordelen aan
een overstap naar de noorderburen: Nederland bood meer export en een groter publiek.
‘In de jaren na de oorlog was de gulden een zwakke munt. Dat remde de export van
Vlaamse boeken in hoge mate. Om iets te importeren moest Nederland met zijn
zwakke munt vreemde deviezen kopen en dat was voor hen niet gunstig. Aan export
deden de Nederlanders natuurlijk wel, zo kregen zij weer vreemde valuta, die meer
waard waren.’ De enige import die in Nederland min of meer werd gestimuleerd,
waren wetenschappelijke uitgaven. De vaderlandse jeugd moest toch op de hoogte
blijven van de technologische vooruitgang. Voor gerenommeerde academische
uitgaven kon de Nederlandse regering wel geld vrijmaken, ‘maar voor de romannetjes
van Lowie uit Vlaanderen niet.’
Volgens Manteau is er in het importbeleid van uitgeverijen en boekhandels in
Nederland de laatste decennia weinig veranderd. ‘Tegenwoordig wordt in Vlaanderen
in de boekhandels voor meer dan de helft importboeken verkocht, in Nederland is
dat misschien vijf procent. Ik volg de vakbladen, maar de Vlaamse succesauteurs
van dit moment, Lanoye en Brusselmans, zie je nooit in de top tien van de bladen in
Nederland. Niet in HP/de Tijd, niet in Vrij Nederland. Ook niet in de top tien van
De Bijenkorf of van Vroom en Dreesmann!’

Vooys. Jaargang 19

185
Angèle Manteau is ervan overtuigd dat de situatie in de literaire wereld ingrijpend
zal veranderen met de komst van de Euro. ‘Waarom zou men dan nog boeken uit
Nederland door een importeur in Vlaanderen laten invoeren? Een boek zal in
Roosendaal tien Euro kosten en in Antwerpen ook, terwijl er nu met de gulden nog
wordt gesjoemeld.’ Wat dat betreft zou het de uitgeefster niet verbazen als binnenkort
de ‘Europese uitgeverij’ haar opwachting maakt, hoewel de grote verscheidenheid
aan talen in Europa een dergelijk project natuurlijk niet makkelijker maakt. ‘Daar
hebben de Amerikanen geen last van: één taal, 230 miljoen sprekers, en dan kan men
ook nog eens veel exporteren in het Engelse taalgebied. Aan export van het Vlaamse
boek valt niet te denken, daar zitten ze zelfs in Nederland niet op te wachten!’

Groot! Conservatief! Elsevier!
Het ongunstige literaire klimaat in Vlaanderen was niet de voornaamste reden dat
Angèle Manteau in 1970 haar eigenhandig opgebouwde uitgeverij de rug toekeerde
om haar geluk te beproeven in Nederland. Manteau behoorde al sinds 1965 tot de
Van Goor-groep. In het begin kon ze nog zelfstandig werken, maar de grote bazen
bemoeiden zich steeds meer met haar fonds. ‘Zij riepen dat het rendement omhoog
moest en begonnen mij onder druk te zetten om toch alsjeblieft niet te veel poëzie
uit te geven en eerder te kiezen voor boeken voor het grote publiek. Toen ben ik
weggegaan. Ik voelde me niet meer thuis bij mijn eigen uitgeverij.’
Zo kwam Manteau bij de bekende uitgeverij Elsevier terecht. ‘Ik dacht eerst: groot!
Conservatief! Mijn nieuwe werkplek had ook inderdaad alle gebreken, maar het was
een leuk team. Goede redacteurs en de top liet je als uitgever veel vrijheid.’ Eind
jaren zeventig bereikte Angèle Manteau de pensioengerechtigde leeftijd. Er moest
voor haar functie een opvolger komen. Ze had genoeg van Nederland en wilde naar
Amerika om zich te verdiepen in de Engelstalige literatuur. ‘We kregen stapels
brieven van mensen die zich geroepen voelden om mijn plaats in te nemen. Ik heb
het allemaal bestudeerd. Er zat niet veel bij: ontevreden journalisten, mensen die het
in het onderwijs niet meer zagen zitten omdat de jeugd niet gemotiveerd is...
Uiteindelijk hebben we een erg christelijke jongen aangenomen die was verbonden
aan de NCRV als hoofd van de literaire en jeugduitzendingen. Wim Hazeu. Ik gaf
hem een stoomcursus uitgeverij/boekhandel en hij is begonnen op 15 januari 1978.’

De querulanten van de literatuur
Manteau mag dan bijna haar hele leven een vooraanstaande positie in het culturele
circuit hebben ingenomen, op het persoonlijke vlak heeft ze nogal wat te verduren
gehad. Zo is haar relatie met Hazeu ondertussen danig bekoeld. Regelmatig laat hij
zich in interviews laatdunkend uit over de uitgeefster. Angèle Manteau zou
vriendschap niet kennen en ook zou ze altijd op Vlaanderen hebben neergekeken.
Daarom heeft ze volgens Hazeu haar archief van de jaren bij Elsevier aan de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geschonken inplaats van aan het AMVC
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(Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven). De barones zelf ziet het anders.
‘Ik heb mijn hele archief van de periode 1932-1970 aan het AMVC geschonken,
maar dat wordt heel slecht onderhouden. Het staat ergens in een kelder en er is al
veel uit gestolen. Toen ik de rest van mijn archief

Angèle Manteau met A.L. Sötemann

wilde weggeven, ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. De Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag wilde het graag hebben en ik ben ervan overtuigd dat ze er
goed voor zullen zorgen.’
Hazeu heeft, naar eigen zeggen uit liefde voor Vlaanderen, zijn briefwisseling met
Manteau wél verkocht aan het AMVC. ‘Ik hoop dat het duidelijk is wát hij heeft
verkocht! Precies hetzelfde ligt al bij de KB, dat wil zeggen, enkele mappen met de
originelen van de brieven van Hazeu aan mij en de doorslag van mijn antwoord aan
hem. Nu verkoopt hij de originelen van mijn brieven en de doorslag van de zijne.
Als je die twee mappen naast elkaar legt, heb je dus precies dezelfde inhoud.
Misschien heeft hij ze eerst aangeboden in Den Haag, maar zei men daar dat ze het
al hadden. Ja, dan komt het in Vlaanderen terecht. Terwijl ze steen en been klagen
bij het AMVC dat ze geen geld hebben, laten ze zich zo in de luren leggen!’
Ook met Jeroen Brouwers is de vriendschap de afgelopen decennia behoorlijk
gematigd. ‘Brouwers beweert dat ik helemaal niet geschikt zou zijn geweest als
uitgever. Er staan nog meer uitspraken van hem in Een geschiedenis van een karakter,
een driedelig werk. Het is
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weinig bekend, maar hoe kan het ook anders, het is in Vlaanderen uitgegeven!’
Angèle Manteau probeert het geschil met Brouwers niet te persoonlijk op te nemen.
‘Met wie heeft Jeroen geen ruzie gemaakt? Hij heeft van 1962 tot 1970 bij Manteau
gewerkt. Toen ik wegging, kwam Julien Weverbergh onmiddellijk in mijn plaats,
maar hij wist niets van het vak af. Jeroen wel. Weverbergh heeft hem toen
teruggehaald en ze werden dikke vrienden, maar ook zij zijn elkaar regelmatig in de
haren gevlogen!’ De barones is ervan overtuigd dat het doen van opmerkelijke
uitspraken echt bij het literaire wereldje hoort. Je kunt je daarom afvragen in hoeverre
die vetes en polemieken werkelijk gemeend zijn. ‘In de Nederlandse literatuur zijn
er veel querulanten. Denk aan de tijd van Boutens, Kloos, Van Deyssel, of aan W.F.
Hermans met Onder professoren. Claus heeft ooit over mij gezegd: “Waar Angèle
Manteau passeert, daar groeit het gras niet meer.” Wat maakt het uit? Hazeu, Brouwers
en Claus staan in een lange traditie. Je kunt zulke uitspraken dus maar beter als literair
verantwoord beschouwen en er niet te lang van wakker liggen.’
Manteau weet enerzijds haar zakelijke problemen te relativeren, anderzijds kan
ze niet ontkennen dat alle tegenslagen haar op het persoonlijke vlak wel degelijk
hebben geraakt. Toen haar auteurs een voor een overliepen naar de noorderburen,
voelde ze zich aan de kant gezet, maar ze ging fier door. ‘Ik heb aan mijn
uitgeverscarrière ook wel veel vrienden overgehouden, zoals Louis Paul Boon,
Herman Teirlinck, ... Maar die zijn allemaal dood.’ Hoewel de negentigjarige bekend
staat als een harde dame, worden haar ogen vochtig als ze hieraan denkt. Nu, als ze
terugkijkt op haar leven en de gedrevenheid waarmee ze alles aanpakte, vraagt ze
zich soms af wat het jarenlange werken haar heeft opgeleverd. ‘Toen besefte ik het
niet, maar ik heb het gevoel dat mijn leven een beetje is zoals dat van Don Quichot
die tegen windmolens vocht...’
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recensie
Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden: Zijn invloed op de Vlaamse
poëzie. Uitgeverij Vantilt (Nijmegen) 2001. 1302 blz. (Van het boek
verscheen onlangs een tweede druk als goedkope(re) paperback). Prijs fl.
125,00. ISBN 907569735x

Buelens' poëziegeschiedenis: uitdagende tocht terug naar teksten
Toen eind jaren tachtig Ton Anbeeks literatuurgeschiedenis verscheen, was er
enerzijds bewondering voor het feit dat één individuele auteur deze klus nog had
aangedurfd. Anderzijds werd, tussen andere kritiekpunten, duidelijk dat we in een
periode gekomen leken waarin de Geschiedenis so wie so tot een einde gekomen
was, en de literatuurgeschiedenis evenmin nog te schrijven was.
Eénmansondernemingen, zoals eerder de klassieke van de fameuze Knuvelder in
Nederland of Lissens in Vlaanderen, waren niet meer van deze tijd en gedoemd te
mislukken. Ook al omdat ze vaak evident vanuit een vastomschreven
levensbeschouwing geschreven waren en de literatuurgeschiedschrijver er een
ideologische - minder of meer hidden - agenda op nahield. Als om het einde van dit
tijdperk van de traditionele ideologieën binnen de letteren te bezegelen, verscheen
in 1993 Nederlandse literatuur: een geschiedenis, een bewust gefragmenteerd
literatuuroverzicht met een veelzeggend lidwoord in de ondertitel, dat bestond uit
talloze kleine essays geschreven door evenzovele deelspecialisten uit Noord en Zuid.
Juist nu we dus op allerlei gronden kunnen aannemen dat de literair-historische
éénmanszaak, met de kruidenier op de hoek, verdwenen is, ligt er het stoeptegelzware
Van Ostaijen tot heden van de Antwerpse wetenschapper, poëziecriticus en essayist
Geert Buelens. Een boek dat er alle schijn van heeft tóch een integraal overzicht te
zijn van de twintigste-eeuwse Vlaamse poëzie. De uitgever kondigde het in zijn
aanbiedingsfolder bovendien aan als het soort studie ‘waarvoor ooit de term
standaardwerk is bedacht’. Is dit dan inderdaad een ouderwets totaaloverzicht van
de moderne Vlaamse poëzie? Op het eerste gezicht niet. Buelens schreef strikt
genomen een studie die, zoals de prachtig gevonden, zeer trefzekere titel al aangeeft,
de invloed onderzoekt van Paul van Ostaijen en zijn werk op de Vlaamse poëzie
vanaf zijn tijdgenoten tot aan nu. Buelens' uitgangspunt is even welomschreven als
concreet: ‘De eigengereide individualist Van Ostaijen zou [...] tot het einde van de
eeuw als go-between fungeren in de ontwikkeling van dichters en hun oeuvre, en zo
van vrijwel de gehele Vlaamse poëzie.’ Een keurig ingeperkte onderzoeksvraag, dus,
met een duidelijk handvat, zo op het oog.
Maar Buelens wijst er al vrijwel vooraan in zijn boek op dat zijn onderzoek al snel
vérder reikte dan een ‘simpele’ invloedenstudie. Door Van Ostaijen als leidraad te
nemen bleek hij alsnog het héle terrein te kunnen cq. moeten analyseren. Hij laat vrijwel overal overtuigend - zien dat Van Ostaijens persoon en/of literaire producten
werkelijk in de complete moderne Vlaamse poëzie opduiken. Daarmee kreeg de
studie als vanzelf toch een totaalpretentie. Of, om Buelens zelf maar te laten
samenvatten wat ík hier anders had moeten doen: ‘Van Ostaijen tot heden [wordt]
naast een invloedenstudie ook een soort History of Flemish Poetry in 8 1/2 Chapters:
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het verhaal neemt een aanloop via Gezelle en Van de Woestijne, vertelt over de
doorbraak van de moderne poëzie na de Eerste Wereldoorlog, loopt van de posities
van Victor Brunclair en Gaston Burssens en de relatieve restauratie in de jaren dertig,
via de van existentiële pijn doortrokken toeeigening van Van Ostaijen door Maurice
Gilliams, de kritische herontdekking van Van Ostaijen door de Vlaamse Vijftigers,
de Strenge Oermodernist Van Ostaijen bij Willy Roggeman en de verVormde Van
Ostaijen bij Hedwig Speliers, de nieuw-realist Van Ostaijen bij Roland Jooris en Luk
Wenseleers, de Impuls-Van Ostaijen, de dandy-Van Ostaijen bij de Pink Poets, naar
de post-moderne Van Ostaijen en de performer-Van Ostaijen bij Tom Lanoye. Van
Ostaijen toont zich zo in onze recente poëziegeschiedenis a man for all seasons.’ En
dan vergeet Buelens nog te vertellen dat het verhaal van Van Ostaijen tot heden in
onze eeuw eindigt met de - toen hij zijn boek schreef nog aangekondigde - bundel
Santander: ontboezemingen in het vossenvel van Peter Holvoet-Hanssen, die dit
voorjaar bij Prometheus uitkwam. Een actuelere poëziegeschiedenis is denkelijk niet
eerder verschenen. De pretentie van een ‘objectieve’, waardenvrije
literatuurgeschiedenis wordt dus nauwelijks nog als reële optie gezien, en een expliciet
ideologisch verankerde geschiedschrijving wordt, anders dan in de eclectische vorm
van Nederlandse literatuur, een geschiedenis, zeker in brede kring niet als
representatief beschouwd. Dit probleem heeft Buelens - al dan niet bewust - op een
mooie manier opgelost met het aanhouden van Van Ostaijen als steeds terugkerende
maatstaf: het biedt enerzijds het broodnodige houvast in zijn betoog dat anderzijds
over alle poëtische genres, stromingen én eenlingen van de afgelopen eeuw heen
uitwaaiert.
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Van Ostaijen tot heden onderscheidt zich niet alleen van andere
literatuurgeschiedenissen door zijn expliciet gekozen rode draad. Buelens' benadering
is op nog een andere manier bijzonder: hij voert zijn bewijsvoering voor het alom
rondwaren van Van Ostaijens geest grotendeels aan de hand van de teksten van de
poëzie zelf, aan de teksten dus van werkelijk talloze gedichten van evenzovele
dichters. Dat klinkt misschien nogal voor de hand liggend, maar is in het licht van
bepaalde tendensen in de literatuurgeschiedschrijving toch nieuw. Denk alleen maar
aan een boek als Twee eeuwen literatuurgeschiedenis: dat stelt stromingen en
opvattingen centraal en daarin komt dan ook nauwelijks een gedicht of primair
prozafragment voor. Buelens wijkt welbewust en expliciet af van de tendens om
versexterne poëticale teksten te bestuderen als bron: ‘Het poëticaonderzoek in ons
taalgebied beperkt zich meestal (zie: Oversteegens Vorm of vent; de studies van
Sötemann en Van den Akker en Dorleijn; substantiële delen van Jos Joostens boek
over Tijd en Mens, Lut Missine over het Vlaamse Interbellumproza en Ruth Beijert
over het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek) tot expliciete of versexterne teksten;
ze bespreken programmatische en poëticale teksten en hoe die op elkaar reageren.
Die aanpak is “wetenschappelijk verantwoord”: poëticale uitspraken kun je as such
identificeren en dus vergelijken. Je dreigt echter wel een virtuele poëziegeschiedenis
te schrijven: een verhaal dat controleerbaar is op theoretisch niveau, maar dat niet
noodzakelijk iets te maken heeft met de praktijk van het poëzieschrijven. Het verhaal
over hoe de poëzie zou zijn geweest indien elke auteur zich aan zijn eigen poëtica
zou hebben gehouden.’
Dat laatste is natuurlijk een sterk punt. Waar het geaccepteerd is dat we niet kijken
naar de auteur maar primair naar zijn werk, en wel op grond van het gegeven dat we
over de intentie waarmee een werk tot stand komt, niet anders kunnen dan gissen,
lijkt het voor de hand te liggen de geschreven neerslag van die auteursintentie ook
met wantrouwen tegemoet te treden. Tegelijk geeft Buelens geloofwaardige redenen
waarom er, behalve de geschreven expliciete neerslag van poëzieopvattingen, ook
nog eens tal van andere aspecten meespelen bij literaire standpuntbepalingen. Als
voorbeeld kun je daarbij kijken naar de verhouding die Van Ostaijen had tegenover
zijn reactionaire tegenvoeter Urbain van de Voorde. Hierbij spelen allerlei
imponderablilia, meent Buelens: ‘er zijn namelijk nog een hele reeks andere, al dan
niet meetbare elementen die hier een rol kunnen spelen. Sociale conventie en
groepsdruk, bijvoorbeeld. De heren stonden intussen immers al ruim vijftien jaar
tegenover elkaar. Hoe zouden ze elkaar nu plots in de armen kunnen vallen. Of
smaak: de “juiste” principes konden uiteraard nog altijd “verkeerd” gerealiseerd
worden. En waarschijnlijk vonden ze ook van elkaar dat ze het talent ontbeerden om
vanuit die eventuele “goede” poëtica ook nog geslaagde gedichten te schrijven. Ze
waren met andere woorden niet blind voor elkáárs blinde vlekken, maar wel voor
die van henzelf.’
Toch is het de vraag of Buelens' alternatief inderdaad methodologisch het
wondermiddel is dat hij hier zegt te hebben gevonden. Om maar dichtbij huis te
blijven: inderdaad baseerde ik me in Feiten tussenkomst (1996), het door Buelens
genoemde boek over het Vlaamse avantgardetijdschrift Tijd en Mens, met name bij
de schets van de aanloopperiode naar de naoorlogse poëzievernieuwing, voornamelijk
op versexterne manifesten en getuigenissen. Dat leidde tot de conclusie dat de jaren
dertig, met tijdschriften als Vormen en De Tijdstroom, bijna geheel in het teken
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stonden van restauratief poëtisch denken onder de noemer neoclassicisme. Dat op
zich was ook geen erg opzienbarende vondst van mij, zij het dat die neoclassistische
opvattingen - en dat was wél relevant voor mijn boek - veel duidelijk maakten over
een aantal typische kenmerken van de naoorlogse Vlaamse avantgarde. Buelens
corrigeert enkele bevindingen in mijn boek omtrent die periode met de - op zich
geheel juiste - opmerking dat ik me tot bronnen als manifesten en beginselverklaringen
beperkte en geen gedichten of essays van betrokken personen bestudeerde. ‘Hier
word je’, zo concludeert Buelens, ‘als onderzoeker eens te meer geconfronteerd met
de wolfijzers en schietgeweren van het poëtica-onderzoek. Manifesten,
beginselverklaringen en kritieken kunnen je wel inzicht bieden in de intenties van
de auteurs, of ze die ook waarmaken is een heel andere zaak.’ En dat lijkt natuurlijk
waar. Zij het dat je hier wel een onderscheid moet maken tussen de impliciete intentie
in poëzie en poëticale teksten versus de expliciet uitgesproken uitgangspunten in
teksten met evident manifest-achtige pretenties. Buelens' andere corpus van
onderzochte teksten maakt echter niet onwaar - laat staan ongeschréven - wat in de
door mij gebruikte teksten staat.
Het grote probleem lijkt me dat Buelens, met zijn strikte terugnaar-de-tekst,
uiteindelijk over de jaren dertig welbeschouwd tot weinig andere conclusies komt
dan
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alle onderzoekers voor hem - kort samengevat: ‘Bij elke stap die iemand in de jaren
dertig vooruit durfde te zetten, stonden er meestal een stel dichters klaar om er meteen
twee terug te zetten’. Wat dat aangaat levert de nieuwe aanpak dus niet echt nieuwe
resultaten op en blijven opzienbarende correcties van het bestaande beeld uit.
Het nieuwe en verrassende biedt Buelens' benadering volgens mij op heel andere
wijze. Ten eerste legt zijn studie een opmerkelijke, vooralsnog tamelijk verhulde,
constante bloot in de hele twintigste-eeuwse Vlaamse poëzie: namelijk de permanente
dynamiek binnen het discours tussen esthetiek en ethiek, die in alle geanalyseerde
decennia aanwezig blijkt. Veel meer dan bijvoorbeeld in Nederland, blijken in de
Vlaamse poëzie steeds opnieuw én vooral met grote hardnekkigheid vraagstukken
rond engagement, politieke (of filosofische) stellingname en de plaats van de dichter
in de maatschappij een rol te hebben gespeeld in het literaire debat. Vertaald naar
Van Ostaijen betekent dat voor betrokken dichters meestal een beroep op de vroege
(humanitaire) of late (organisch expressionistische) poëzie van de Antwerpenaar.
De waarneming van de constante spanning tussen de polen autonomie en engagement
lijkt me een van de wellicht onbedoelde maar belangwekkende deelconclusies de de
nauwgezette analyses van Buelens opleveren.
De grootste verdienste van Buelens' tekstgerichte aanpak zit hem echter in de
gepresenteerde en grondig geanalyseerde teksten. Natuurlijk heeft hij niet helemaal
ongelijk met zijn wantrouwen tegen de ‘indirecte literatuurgeschiedschrijving’ op
basis van externe poëticale geschriften. Met name dreigt gemakzucht voor de
literatuurhistoricus: nadrukkelijke dichterlijke zelfexplicaties én de exponentiële
groei van allerlei andere secundaire beschouwingen teksten maken het voor hem niet
alleen gemakkelijk maar zelfs uitgesproken verleidelijk om zijn verhaal geheel uit
de tweede hand te vertellen. Buelens' radicale ad fontes-aanpak resulteert erin dat de
lezer - vaak voor het eerst - tal van oorspronkelijke gedichten uit soms obscure
bundels onder ogen krijgt. Dat aangevuld met het feit dat Buelens een zeer begenadigd
stilist én een fenomenaal goede poëzielezer is, maakt de lectuur van Van Ostaijen
tot heden tot een ronduit uitdagende belevenis. Buelens heeft, naast Van Ostaijen,
duidelijk zijn persoonlijke voorkeuren (zijn beschouwingen over Victor Brunclair
hebben bijna het karakter van een rehabilitatie) en afkeren (Seuphor, bijvoorbeeld,
lijkt me duidelijk een bête noir) die hij nadrukkelijk ventileert. Ook wat dat aangaat,
onderscheidt hij zich van de pseudo-objectieve alwetendheid van de klassieke
literatuurhistoricus. Juist de oude verideologiseerde literatuurgeschiedenissen waren
doordrenkt van een objectiviteitspretentie. In Buelens' boek is de onderzoeker zodanig
aanwezig dat je je van de subjectiviteit - die in feite élke literatuurbeschouwing
onvermijdelijk kleurt - permanent bewust bent. Dat maakt de studie, paradoxaal
genoeg, des te objectiever.
Hoewel soms het selectiecriterium (waarom Van Ostaijens invloed onderzocht bij
déze dichter?) enigermate vaag of willekeurig lijkt, bevat Van Ostaijen tot heden tal
van schitterende beschouwingen over individuele dichters. Waar de gebruikelijke
literatuurgeschiedenis veelal volstaat met een aantal algemene clichématig
neergeschreven typeringen, kun je Buelens' boek in feite beter zien als een geschakelde
verzameling diepgravende welgeformuleerde essays over de Vlaamse dichters die
er echt toe doen. Hij is bepaald niet gierig geweest in deze overvolle studie: alleen
al het hoofdstuk over Gilliams en Van Ostaijen heeft qua omvang en diepte de potentie
van een reguliere zelfstandige boekpublicatie. Buelens haalt verder totaal vergeten
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dichters naar boven zoals Kurt Köhler, herwaardeert de poëzie van Paul Verbruggen
en schreef en passant het beste wat toch nog toe verscheen over de Tijd en
Mens-dichters Remy C. van de Kerckhove en Albert Bontridder. Het is natuurlijk
uitgesloten dat een boek van 1302 pagina's (een prachtig aantal voor een Vlaamse
poëziegeschiedenis) geen feitelijke fouten of vergissingen bevat. Om er maar eentje
te boekstaven: Buelens' aandacht voor Christine D'Haen, volgens velen de
belangwekkendste Vlaamse dichteres van dit moment. Hij noteert: ‘Haar eerste
tijdschriftpublicaties (in Dietsche Warande en Belfort en het NVT) gingen niet
onopgemerkt voorbij en haar debuut (Gedichten, 1951; overigens niet in de handel
gebracht) werd her en der bepaald lovend ontvangen.’ Een zin die meteen twee
bedenkingen oproept. Allereerst: D'Haen debuteerde met de - wel degelijk verschenen,
althans door mij in bij Meulenhoff gepubliceerde boekvorm bij een antiquariaat
gekochte en als zodanig in mijn boekenkast staande - bundel Gedichten, bevattende
werk uit de periode 1946-1958. De bundel die Buelens noemt zal daar ongetwijfeld
op een of andere manier aan ten grondslag hebben gelegen. Maar hoe zat dat dan
precies? Ten tweede gaat D'Haens ‘allereerste tijdschriftpublicatie’ juist veelal wél
‘onopgemerkt’ voorbij: die was namelijk, vóór door Buelens genoemde in DWB en
NVT, in 1947 in het
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politiek alleszins suspecte collaborateurs-tijdschrift Golfslag.
Dit soort kleine kanttekeningen zijn er allicht meer te maken bij een boek van deze
omvang. Het zijn echter details die je iemand die zo'n alomvattend werk ter hand
neemt graag vergeeft. Alle aandacht wordt toch getrokken door Buelens' uitdagende
statements, zijn fijnzinnige analyses en de grote liefde voor de poëzie die overal uit
Van Ostaijen tot heden spreekt en die het boek tot een welhaast ideale essayistische
studie maken.
Tot slot, leent Buelens' boek, zo stelde ik intussen vast, zich wat betreft Nederlandse
poëzieliefhebbers ook nog eens uitstekend voor een boeiend gezelschapsspel voor
jong en oud. Namelijk: een avondje filosoferen over de vraag of er een
Noord-Nederlandse dichter bestaat - en zo ja: welke? - die centraal zou kunnen staan
in een soortgelijke studie naar de moderne bovenmoerdijkse poëzie. De meeste
mensen schiet al snel een aantal meer of minder voor de hand liggende namen te
binnen (Gorter! Kloos! Achterberg! Kouwenaar! Lucebert! Faverey! Heytze!), maar
welbeschouwd blijkt het toch niet zo'n makkelijke vraag. Geen van de serieuze
kandidaten lijkt in zijn eentje zó zwaar als Paul van Ostaijen in Vlaanderen, in
Nederland zijn stempel op generatie na generatie te hebben gedrukt - ofwel als
afzetpunt ofwel als identificatieplek. Mijn persoonlijke optie zou overigens, als ik
per se moest kiezen, Willem Kloos zijn: diens invloed kun je, denk ik, geloofwaardig
aantonen tot en met Vijftig, en ook tegenwoordig lijken weer sporen van zijn poëzie,
opvattingen én dichtersimage in de letteren rond te waren. Maar mij dunkt dat je
uiteindelijk ook met hem in onoplosbare problemen komt, namelijk wanneer je
aanbeland bij de Zestigers. Zelfs Kloos' afwezigheid lijkt me bij hen geen thema. De
Hollandse vacature is, met andere woorden, nog altijd vrij.
Jos Joosten

Mary Kooy, Tanja Janssen, Ken Watson (eds.), Fiction, Literature and
Media. Amsterdam (AUP) 1999. 95 blz. prijs fl. 52, 50 ISBN 905356392X

Postmodern literatuuronderwijs
Gesprekken over het literatuuronderwijs gaan momenteel vooral over organisatorische
of didactische kwesties, wat ongetwijfeld het gevolg is van de ingrijpende vernieuwing
van ons voortgezet onderwijs. Voor buitenstaanders is de invoering van het studiehuis
het meest opvallende kenmerk: de leraar Nederlands zal meer begeleider zijn en
minder docent. Voor ingewijden is het verminderde urenaantal voor lessen in literatuur
het meest pijnlijke gevolg van de vernieuwingsoperatie. Als gevolg van deze nogal
eenzijdige discussie lijkt een argument voor vernieuwing als het zich oriënteren op
de multiculturele en multimediale samenleving nog slechts een cliché in het
voorlichtersproza dat hedendaagse vernieuwingen begeleidt en legitimeert. Door die
retoriek zou je bijna vergeten dat er wel degelijk redenen zijn voor een meer
inhoudelijke bezinning: de huidige samenleving wórdt immers in hoge mate beheerst
door moderne multimedia, onze cultuur is inderdaad haar uniforme karakter kwijt
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geraakt. Het is dus zinvol om je af te vragen hoe literaire opvoeding er uit kan zien
in deze sterk veranderde sociaal-culturele situatie. Ofwel: het literatuuronderwijs
kan ook vanuit een pedagogische invalshoek ter discussie komen te staan. Zulks
geschiedt in Fiction, Literature and Media. Dit boek, het eerste in de nieuwe reeks
Studies on Language and Literature - International Perspectives on Mother Tongue
Education bundelt de bijdragen aan een conferentie van de International

Vooys. Jaargang 19

191
Association for the Improvement of Mother Tongue Education. De redactie wil
opvoeders uitdagen tot een herbezinning op hun onderwijspraktijk, vooral door ze
eraan te herinneren dat je literatuur te midden van een scala aan andere (culturele)
teksten kunt bezien. Ongetwijfeld denken de auteurs, die allen op enigerlei wijze
betrokken zijn bij het opleiden van leraren, vooral aan de didactische mogelijkheden.
Ik zal me nauwelijks met didactische kwesties bezighouden, maar richt me op het
pedagogische perspectief dat ik in alle bijdragen herken. Dit perspectief komt voort
uit literatuurwetenschappelijke denkbeelden over reader-response, lezen als
betekenisconstructie en intertekstualiteit. Het belicht als het ware de contouren van
literatuuronderwijs in de postmoderne samenleving, maar zorgt tevens voor een
andere blik op onderwerpen die niet alleen voor de onderwijspraktijk interessant zijn.
Allereerst stel ik vast dat de literatuurdocent die kennisneemt van deze publicatie
zal gaan beseffen dat hij in het onderwijs bijdraagt aan de literaire opvoeding van
zijn leerlingen en dat de literaire canon daar niet meer vanzelfsprekend deel van
uitmaakt.
In de literatuurdidactiek is al eerder bepleit aansluiting te zoeken bij het
reader-response criticism. De tijd van het zoeken naar de door de leraar
gesanctioneerde, want enige en juiste, interpretatie van gecanoniseerde literatuur
leek immers voorbij toen de tekstgerichte interpretatie onder methodologisch vuur
had gelegen. In de eerste didactische uitwerkingen van de meer lezersgerichte
literatuurbenadering was vooral de tekstkeuze van belang, het kiezen van teksten
met een voor de leerlingen interessant geachte thematiek. Daarnaast ging men rekening
houden met wat leerlingen van die teksten of thema's vonden. In Fiction, Literature
and Media gaat het serieus nemen van de leerlinglezer verder. Er lijkt een consensus
te zijn onder de schrijvers van het boek dat literatuuronderwijs alleen kans van slagen
heeft als in de les duidelijk wordt dat literatuur geen Fremdkörper is, iets dat de
docent je met de paplepel ingeeft en dat smaakt naar een cultuur waar je als leerling
part noch deel aan hebt. Deze gemeenschappelijke overweging ligt bijvoorbeeld ten
grondslag aan de bijdragen van Ken Watson over prentenboeken, van Metka Kordigel
over sprookjes en van Andrew Goodwyn over filmadaptaties van literaire teksten.
Zij laten met voorbeelden uit literatuurlessen zien dat en hoe leerlingen kunnen
ontdekken dat het omgaan met literatuur plezierig en waardevol is, en dat literatuur
op school niet een ander soort, voor slechts weinigen begaanbaar, tekstencircuit hoeft
te zijn. De voorbeelden maken tevens aannemelijk dat leerlingen wéten wat sprookjes
zijn en dat ze oog hebben voor onder meer spanningsopbouw en verhaalstructurering.
Met dat laatste wordt niet gedoeld op het instrumentarium van de structuuranalyse,
op vertelperspectief of motievenstructuur. Het gaat om meer elementaire literaire
kennis. Middelbare scholieren kunnen bijvoorbeeld moeiteloos kenmerken opnoemen
van sprookjes: het type personages dat je erin aantreft, de specifieke plotstructuur
(inclusief de drievoudige herhaling van cruciale gebeurtenissen), de situering van
dit type verhaal in ruimte en tijd, de gestandaardiseerde begin- en eindformules,
etcetera. Door prentenboeken aan middelbare scholieren voor te leggen kun je ze
snel (er is weinig tekst!) bewust maken van de wijze waarop ze zelf met verhalen
omgaan: lezen is betekenisconstructie, het lezen van verhalen blijkt beregeld door
verwachtingen die op voorafgaande eigen ervaringen met feit en fictie berusten.
Waren vroegere didactische uitwerkingen van de lezersgerichte benadering zoals
gezegd vooral thematisch-inhoudelijk, nu krijgen de literaire vormgeving en het
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daarmee verbonden verwachtingspatroon expliciet aandacht. Als in deze bundel
Mary Kooy bijvoorbeeld schrijft over het laten lezen van young adult novels en
blijkbaar inhoudelijk aansluiting zoekt bij de belevingswereld van de leerlingen, gaat
het uiteindelijk om de specifieke werking van fictie. Tijdens hun lectuur schrijven
de leerling-lezers in een logboek en zo ontdekken ze dat wat fictief is toch, en soms
zeer intensief, op hun eigen situatie betrekking heeft. Uit dit voorbeeld kan ook
blijken dat de pedagogische invalshoek van de conferentiedeelnemers tevens zorgde
voor een relativering van traditionele opvattingen over het omgaan met en de werking
van literatuur. Het literatuurbegrip is opgerekt, de normatieve waarde ervan sterk
gereduceerd.
Het bewerken van literaire teksten in andere media is een ander terugkerend
onderwerp in Fiction, Literature and Media. Ook hier zijn interessante verschuivingen
te zien. Als de gecanoniseerde literatuur heilig wordt verklaard en overdracht van
het culturele erfgoed de belangrijkste doelstelling van de literatuurles is, moet je elke
bewerking van een roman van Jane Austen wel een verarming vinden. Waar
bewerkingen van andere (culturele) teksten de schering en inslag lijken van onze
hedendaagse cultuur, moet de literaire opvoeder evenwel voorzichtig zijn met het
uitspreken van culturele doodvonnissen. De door de leraar veroordeelde verfilming
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kan immers een belangrijke ‘literaire’ ervaring zijn geweest voor zijn leerlingen.
Daarom is er veel voor te zeggen adaptatie als verschijnsel te behandelen in de
literatuurles, iets wat Andrew Goodwyn bepleit. Het gaat dan niet meer om het
culturele waardeoordeel als zodanig, maar om de wijze waarop adaptaties
plaatsvinden, om de omstandigheden waarin dat gebeurt, etcetera. Een 21e-eeuwse
leerling kan langs deze weg mogelijk meer begrip en waardering krijgen voor die
oorspronkelijk als vreemd ervaren negentiende-eeuwse romanwereld.
Er is nog een reden om rekening te houden met het totale cultuuraanbod. In Gent
werkten Ronald Soetaert en André Mottart aan een project om leerlingen via internet
met klassiekers uit de wereldliteratuur te kunnen laten werken. Bij een proefles ter
voorbereiding van het multimediale project werd in een gesprek met leerlingen
duidelijk wat zij weten van Don Quichot (‘dat is toch die ridder die tegen windmolens
vocht?’) en hoe ze aan die kennis kwamen (‘Astérix ontmoet Don Quichot’). Dat
wijst allereerst op gedeelde culturele kennis, al is die flinterdun wanneer we uitsluitend
meten met traditionele maatstaven. Maar er is nog een tweede conclusie te trekken.
De vaste waarde oorspronkelijkheid blijkt een vlottende betekenis te hebben. Voor
de leerlinglezer is zijn ‘oorspronkelijke tekst’ immers niet per definitie de historisch
gecanoniseerde tekst waar de literair geschoolde aan denkt. Het zal eerder een van
de (multi-mediale) adaptaties van dat unieke kunstwerk zijn. Ook bij dit onderwerp
zorgt het pedagogische perspectief op literatuur derhalve voor een relativering van
traditionele opvattingen die ten grondslag liggen aan het denken over
literatuuronderwijs en literatuurstudie. Ten slotte is opmerkelijk dat ongeveer alle
bijdragen aan de conferentie veel ruimte besteden aan het verschijnsel
intertekstualiteit. De Amsterdamse lerarenopleiders Tanja Janssen, Brechtine Detmar
en Joost Ides, die een project voor grensoverschrijdend literatuuronderwijs nauwkeurig
beschrijven en overtuigend motiveren, gebruiken het gegeven dat literaire teksten
verband houden met elkaar, zelfs als argument in hun pleidooi voor meer
samenwerking tussen docenten Nederlands en die van de moderne vreemde talen.
In het voorbijgaan moet worden gezegd dat het een verademing is dat zij, met
onderbouwing, werkelijk substantiële motieven aanvoeren voor samenwerking tussen
de verschillende literatuurdocenten op een school, waar men zich meestal beperkt
tot het economische motief van de efficiëntie.
In het geheel van de bundel betekent intertekstualiteit misschien vooral: cultureel
netwerk. Want het verschijnsel openbaart zich uiteraard bij adaptaties, er is
onmiskenbaar een verband tussen boek en verfilming. Maar ook als je prentenboeken
of sprookjes in de literatuurles brengt, leg je een netwerk van teksten bloot. Vooral
door de (literaire) vormgeving en de gekende ingrediënten (zie de voorkennis over
sprookjes die eerder ter sprake kwam), is elke tekst verbonden met soortgelijke
teksten uit hetzelfde genre. En in prentenboeken worden allerlei ‘coderingen’ uit de
kunstgeschiedenis (stijlen en iconologie) of de filmtechniek (montage) toegepast.
Het pedagogische perspectief brengt eens temeer aan het licht dat de autonome tekst
niet bestaat, die is in elk geval irrelevant als de belangstelling het omgaan met
literatuur geldt. In veel studies blijft intertekstualiteit evenwel beperkt tot
interpretatieve vragen, vragen naar de functie van verwijzingen of citaten in het
geheel van de tekst. De in Fiction, Literature and Media verzamelde observaties
over het verschijnsel intertekstualiteit kunnen leiden tot een Umwertung aller Werte
in het intertekstualiteitsonderzoek. Ze voeren immers tot het inzicht dat drie of vier
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generaties Nederlanders Sneeuwwitje vermoedelijk leerden kennen via de
Someday-my-prince-will-come-versie van Walt Disney, of dat een nieuwe generatie
Shakespeare heeft ontdekt via Tom Lanoye's Ten oorlog.
Gerard de Vriend
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redactioneel
‘Natuurlijk was hij een viezerik, een stiekeme misdadiger, met zijn slimme perverse
bedenksels, zijn vuile hinnikende lachen, en zijn angst, ja vooral zijn angst.’ Dit is
de eerste zin van ‘De wet op het kleinbedrijf’, een verhaal van Jan Wolkers. Wat
hier wordt gezegd gaat over meneer Savijn, een buitenstaander die door de andere
personages in het verhaal de dood wordt ingejaagd. Het verhaal en zeker het einde
ervan is door Wolkers' critici altijd als te gewelddadig beschouwd; de dood van
meneer Savijn kwam te onverwacht, en leek een daad van zinloos geweld. De
theorieën van de Franse filosoof, antropoloog en theoloog René Girard, zo blijkt in
het tweede artikel in deze Vooys, kunnen echter een heel ander licht op de
gebeurtenissen werpen; de dood van Savijn is onafwendbaar en is dat gedurende het
hele verhaal geweest.
Bij Peter Verhelst is er eveneens sprake van zinvol geweld, hij beschouwt vernielen
als een positieve daad, een daad waaruit poëzie kan voortkomen. Het ontwrichten
van zekerheden, het ondermijnen van antwoorden, de versplintering van het
harmonische. Destructieve kernbegrippen in het werk van Verhelst, die vooral de
schoonheid van het vernietigen wil laten zien.
Met niet minder geweld worden de publicaties van Elisabeth Leijnse over Jacob
Israël de Haan aangepakt door Rob Delvigne en Leo Ross, al jarenlang fanatieke
onderzoekers van het werk van deze auteur. Het zou echter niet eerlijk zijn om alleen
de aanval te publiceren. In deze Vooys vindt u behalve het artikel van Delvigne en
Ross dan ook de reactie van Elisabeth Leijnse.
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Van ‘science-fiction hack’ tot ‘true artist’
De paradoxale receptie van Kurt Vonnegut
‘By the best-selling author of Hocus Pocus’ staat te lezen op het omslag
van de zoveelste druk van Kurt Vonneguts bekendste boek
Slaughterhouse-Five. Het had echter niet veel gescheeld of deze auteur
was in de vergetelheid geraakt. Zijn werk werd door de ‘serieuze’
literatuurkritiek niet als volwaardig beschouwd. Myriam Schulze
toont aan de hand van ‘institutionele’ factoren als recensies de
reputaties van uitgeverijen en oplagecijfers aan dat de receptie van
Vonneguts werk vanaf het begin werd gekenmerkt door zowel
erkenning als afkeuring in zowel populaire als elitaire cultuur. Een
verkenning van het grillige pad naar literaire erkinning.
Myriam Schulze
Once upon a time artists were people; that is, they were for the people,
by the people, and of the people [...] [S]omething happened.[...] Some
intellectuals and artists started to read books by Descartes, Darwin, Kant,
Comte, Taine, Weston, and Frazer [...] They decided the common culture,
the popular culture, was not all it was cracked up to be. They began to
sense that mankind was living in a spiritual wasteland, and they began to
fall back into themselves with the hope of finding there, in private visions,
an elixir that would restore life to man.[...] [But] what the artist considered
to be his most profound expression appeared to the common man as the
babbling of an incoherent child [...] The artists became very lonely, [...]
they were alienated. (...] Soon artists began to equate the two words artist and alienation. In fact, it became popular to be unpopular.
Then came Kurt Vonnegut, Jr.
(Klinkowitz en Somer 1973, p. xvi)
Tot en met 1987 zijn er aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten
minstens vijfendertig proefschriften verschenen over het werk van de Amerikaanse
auteur Kurt Vonnegut. Vonnegut is blijkbaar een volwaardig academisch onderwerp.
Dat dit niet altijd zo was, blijkt uit de jaartallen waarin deze dissertaties verschenen:
in 1969 werd Vonnegut voor het eerst in een proefschrift behandeld, in 1970
verschenen twee dissertaties die geheel aan hem waren gewijd, en in 1971 vier (Pieratt
jr. 1987, pp. 269-272). Oftewel, eind jaren zestig, begin jaren zeventig ‘Vonnegut
had arrived’ (Klinkowitz en Somer 1973, p. 2). En dat terwijl hij ‘in the 1950's had
been barely known as the writer of obscure science-fiction paperbacks’ (ibidem, p.
1). Over zijn reputatie als schrijver van ‘goedkope’ (en dit in beide betekenissen van
het woord) paperbacks, maar vooral de omslag die hij heeft gemaakt naar een door
literatuurcritici en academici gerespecteerd auteur, is al veel opgemerkt. Die omslag
wordt meestal gesitueerd in 1969, toen Slaughterhouse-Five werd gepubliceerd. ‘His
career changed in 1969 when Seymour Lawrence, an independent Boston publisher,
brought out Slaughterhouse-Five.’ (Giannone 1977, p. 7) Bij de publicatie van deze
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roman kwam de literaire en de academische kritiek echt op gang: ‘[H]e was at last
earning the acclaim of academics [...]
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and of reviewers.’ (Giles en Giles 1995, p. 259). Maar niet alleen van critici kreeg
Vonnegut waardering, de schrijver had vanaf dat moment succes in alle opzichten:
‘Slaughterhouse-Five, his most recent book, was a popular, literary, and academic
succes.’ (Klinkowitz en Somer 1973, p. 2) En niet alleen in Vonneguts moederland,
ook buiten de Verenigde Staten werd zijn werk enthousiast onthaald door zowel de
critici als het lezerspubliek.
De critici waren niet altijd even enthousiast geweest. Lange tijd wist men niet hoe
men deze schrijver moest beoordelen. ‘The critics were confused,’ aldus Jerome
Klinkowitz (Klinkowitz en Somer 1973, p. xvii). Vanwaar deze verwarring? Vonnegut
verenigde twee culturen in zich, die in de jaren vijftig en zestig nog werden gescheiden
door een diepe kloof: de massa- en de elitecultuur. In dit artikel bekijk ik de manier
waarop deze scheiding werd gehanteerd door literatuurcritici in het beoordelen (of
negeren) van Vonneguts boeken.

Keerpunt in de literaire kritiek
Voor de omslag in de receptie van Vonneguts boeken houdt men meestal een
inhoudelijke verandering verantwoordelijk: in Slaughterhouse-Five ‘he brings together
many of the other things he had talked about in his first five novels’, het boek is een
‘attempt at integration, an effort to bring together all that Vonnegut has been saying
about the human condition and contemporary American society’ (Reed 1972, p. 172).
Een inhoudelijke ontwikkeling die culmineerde in het tot dan toe kwalitatief meest
hoogstaande werk van Vonnegut, zo hoogstaand dat er sprake is van een
‘meesterwerk’, zou een verklaring kunnen zijn voor de aandacht die Vonnegut vanaf
de publicatie van dit boek heeft gekregen. Daarvóór was zijn werk niet interessant
of goed genoeg, en te weinig complex om een dergelijke aandacht te verdienen.
‘while it is true, to a great extent, that the times have finally caught up with Vonnegut,
part of his emergence as a major figure, as should now be dear, must be credited to
his growth and improvement as a writer’, aldus collega-auteur Joe David Bellamy.
(Klinkowitz & Somer 1973, p. 78)
Maar niet iedereen zag in Slaughterhouse-Five een belangrijk literair werk. Bo
Petterson noemt Slaughterhouse-Five in zijn dissertatie Vonneguts meest
controversiële roman: ‘Some find it “poorly written”, others consider it, as Tony
Tanner does, “a masterly novel”.’ Petterson denkt dat de meeste critici tegenwoordig
naar Tanners oordeel neigen. (Petterson 1994, p. 234) Hier wordt het verschijnsel
zichtbaar dat de bekende socioloog Pierre Bourdieu benoemt met de metafoor
‘orkestratie’: de overeenstemming die na verloop van tijd in brede kring over de aard
en kwaliteit van een werk ontstaat. (Janssen 1993, p. 272) Omdat ik me zal beperken
tot het nader beschouwen van de receptie van Vonneguts vroege werk tot aan de
eerste reacties op Slaughterhouse-Five in 1969, is er hier geen plek voor de
interessante kwestie van de continuerende aandacht voor Slaughterhouse-Five en de
consensusvorming rond deze roman. Ik kies ervoor me te houden aan het idee van
de omslag die met de publicatie van dit boek plaatsvond in de receptie van Vonneguts
werk. Of de roman nu wel of niet direct bij de meesterwerken van de Amerikaanse
literatuur werd geschaard, de publicatie van de roman in maart 1969 werd als een
grote gebeurtenis gebracht door belangrijke periodieken als Time, Newsweek, Saturday
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Review, Life en The New York Times Book Review. Deze aandacht voor Vonnegut
zorgde ervoor dat andere recensenten niet achter konden blijven. ‘Even those critics
who feit strong reservations about the literary value of Vonnegut's work were forced
for the first time to take him seriously.’ (‘Works of Kurt Vonnegut: Critics respond
to Slaughterhouse-Five’, p. 1)
Over deze ‘dwingende’ invloeden binnen de literaire kritiek hebben onder anderen
Bourdieu, en in ons land de Tilburgse literatuursociologen Cees van Rees en Hugo
Verdaasdonk geschreven. Bourdieu heeft de aandacht gevestigd op het feit dat in de
praktijk van de (literaire) kritiek niet alleen de status van de werken en hun makers
op het spel staat, maar ook de status van de critici zelf. ‘Every critic declares not
only his judgment of the work but also his claim to the right to talk about it and judge
it. In short, he takes part in the
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Zelfportret

struggle for the monopoly of legitimate discourse about the work of art, and
consequently in the production of the value of the work of art. (Bourdieu 1983, p.
317; in lbsch 1991, p. 185).
De belangen van de criticus bij het uitspreken van een waardeoordeel worden
echter systematisch ontkend. Volgens Bourdieu is het noodzakelijk voor het succesvol
deelnemen aan de wereld van de kunstexperts, ofwel het verkrijgen van prestige als
connaisseur, dat de criticus zijn eigen autonomie benadrukt, en, in verband hiermee,
systematisch alle invloed ontkent die externe factoren uitoefenen op de eigen kritische
praktijk. Janssen, Van Rees en Verdaasdonk stellen echter dat literatuurcritici ‘are
unable to provide sufficient or necessary grounds in support of their value judgments’.
Bij de totstandkoming van consensus onder critici spelen institutionele factoren een
grote rol: ‘de werkwijze en uitspraken van critici zijn tot op grote hoogte afhankelijk
van de literair-kritische en literair-historische context waarbinnen zij opereren, en
van de reputatie van uitgeverijen en auteurs waarvan zij de produkten bespreken’
(Janssen 1991, p. 187).
Vooral het gegeven dat critici functioneren binnen een context waarin de hoogste
vorm van erkenning die kan worden behaald de instemming is van andere critici,
heeft verreikende gevolgen: aan de ene kant kan een criticus niet al te veel afwijken
van bestaande standpunten, maar aan de andere kant kan een criticus zijn prestige
als literair expert alleen vergroten door zich te onderscheiden van zijn collega's. Dit
kan door het verfijnen of nuanceren van bestaande inzichten, of door bij het werk
van nieuwe auteurs als eerste met een beargumenteerd oordeel te komen, in de hoop
dat andere critici deze standpunten (gedeeltelijk) overnemen (Janssen 1991, pp.
186-187; Janssen 1993, p. 270). ‘Door bij tijd en wijlen [sic] in zijn keuzen en
oordelen af te wijken van zijn collega's, kan een criticus zich onderscheiden als een
onafhankelijk deskundige die beschikt over de in literaire kringen zo hogelijk
gewaardeerde persoonlijke visie.’ (Janssen 1993, p. 270) Daarmee benadrukt de
criticus nogmaals zijn autonomie. Maar aan de profileringsmogelijkheden van critici
zijn institutioneel bepaalde grenzen gesteld: de door collega's gemaakte selectie van
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te bespreken werken lijkt een onuitgesproken, maar dwingende invloed op de selectie
van een criticus uit te oefenen. (Ibidem) Onderzoek naar de effecten van de aandacht
van de literaire kritiek op de carrière van debutanten lijkt er bijvoorbeeld op te wijzen
dat het aantal recensies in de belangrijke periodieken, de lengte daarvan, het
waardeoordeel dat erin wordt uitgesproken, en het tijdsinterval tussen de
boekpublicatie en de recensie, in belangrijke mate kunnen ‘voorspellen’ wat voor
en hoeveel kritische aandacht de volgende titel van een auteur

Vooys. Jaargang 19

199
ontvangt. (Van Rees en Vermunt 1996, p. 332) En de selectie die recensenten maken
uit de boeken die van debuterende schrijvers zijn verschenen, lijkt weer afhankelijk
te zijn van de reputatie van de uitgeverijen waar de boeken zijn uitgegeven. In het
hiernavolgende zal ik een beeld schetsen van de manier waarop bovengenoemde
institutionele factoren een rol hebben gespeeld in de receptie van Kurt Vonnegut.

Vonnegut's misfortune
Slaughterhouse-Five was het achtste boek van de hand van Vonnegut. Zijn eerste
roman Player Piano verscheen al in 1952. Wat was er in de tussentijd met Vonnegut
en vooral zijn boeken gebeurd? Daarover zijn de meningen ogenschijnlijk verdeeld.
Op het omslag van een uitgave uit 1991 (Dell Publishing) van Slaughterhouse-Five
wordt reclame gemaakt met: ‘His black humor, satiric voice, and incomparable
imagination first captured America's attention in The Sirens of Titan in 1959 and
established him as “a true artist” with Cat's Cradle in 1963.’ Wat dan te denken van
de volgende zin uit een academisch werk over Vonnegut: ‘Many of [his novels] were
virtually ignored at their first publication.’ (Klinkowitz en Somer 1973, p. 1) Dit
roept een aantal vragen op: wanneer kreeg Vonnegut nu eigenlijk echt een groot
publiek en op welke manier, en wanneer werd hij voor het eerst erkend als een ‘echte’
literator door verschillende literaire instanties? En hoe hangen deze twee vormen
van receptie met elkaar samen?
In 1952 werd Vonneguts eerste boek gepubliceerd, Player Piano. Na de publicatie
van deze roman kreeg Vonnegut tot aan 1965 nauwelijks aandacht van de pers. Er
kunnen verschillende redenen worden genoemd voor dit gebrek aan kritische respons
op zijn werk. Stanley Schatt verwoordt de mening van vele andere Vonnegut-critici
wanneer hij schrijft: ‘Vonnegut's misfortune had been, however, to be summarily
categorized and quickly dismissed by a whole generation of American critics.’ (Schatt
1976, p. 148) Het werk werd niet alleen snel en ongenuanceerd gecategoriseerd,
Vonnegut werd door critici vooral naar een ongewaardeerd hokje gedreven, en
daarmee afgewezen. Het was het hokje van de sciencefiction. ‘Critics dismissed the
book [Player Piano] as mere science fiction.’ (Ibidem 1976, p. 148, cursivering MS).
De critici konden hun oordeel ook beargumenteren: Player Piano speelde nu eenmaal
in de toekomst, en techniek had er per slot van rekening een grote rol in, twee typische
elementen uit sciencefiction.
Player Piano is niet Vonneguts enige tekst waarin techniek en wetenschap een
belangrijke rol spelen. Maar naast de technische en wetenschappelijke, dus
inhoudelijke elementen in (sommige van) zijn verhalen en boeken, speelt
hoogstwaarschijnlijk ook de reputatie van de tijdschriften waarin Vonnegut
publiceerde een grote rol bij zijn receptie als sciencefictionschrijver. Een aantal van
zijn in magazines gepubliceerde verhalen (vier van de 47 opgespoorde verhalen, in
1953, 1954, 1961 en 1962) werd gepubliceerd in de sciencefictiontijdschriften Galaxy,
The Magazine of Fantasy and Science Fiction en Worlds of if (Pieratt jr. 1987, pp.
177-182; Klinkowitz en Somer 1973, p. 20). Hoewel het merendeel van zijn verhalen
(op basis van deze gegevens meer dan negentig procent) in andere, ‘gewone’
tijdschriften verscheen en meestal niet techniek of wetenschap als thema heeft, kunnen
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de expliciete sciencefictionpublicaties een rol hebben gespeeld bij het beoordelen
van Vonneguts werk als sciencefiction.
Maar ook de verhalen die niet in sciencefictiontijdschriften verschenen, zullen in
negatieve zin hebben bijgedragen aan Vonneguts reputatie bij critici. Een aantal
commentatoren wijst erop dat het feit dat Vonnegut zijn geld verdiende met het
schrijven van verhalen voor populaire bladen als Collier's, Cosmopolitan, Playboy
en Saturday Evening Post ofwel de critici negatief bevooroordeelde ten opzichte van
zijn ‘serieuze’ werk, ofwel hen in verwarring bracht over de status van dit werk.1
De bladen waarin Vonnegut voornamelijk publiceerde waren dan wel bekende
bladen met een grote oplage en een nationale reikwijdte, gezag op literair gebied
hadden ze niet, soms

1

‘This writing, wich has been disparaged by many critics.’ (Lundquist 1977, p. 8) Lundquist
citeert twee contemporaine recensenten over de verhalen: deze beoordelen ze als ‘mere
contrivances or tearjerkers’, ‘They were stories written to sell... And they carry along a
burdensome weight of disguise’. Zie verder onder anderen Giannone over het effect van deze
verhalen op Vonneguts carrière als ‘serieus schrijver’: ‘When he was serious, that work met
with misunderstanding [...] for Vonnegut, who had an active commercial reputation to color
the reaction to his work, a misreading of his deeper intention is expected.’ (Giannone 1976,
p. 6)
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wellicht ten onrechte. Over de Saturday Evening Post wordt gezegd: ‘Intellectuals
and the literary world in general derided the Post [...] Critics, including serious literary
writers, did not seem to notice that the Post printed fiction by much-admired names.’
(Tebbel en Zuckerman 1991, p. 177) Ze werden ook wel ‘weekly family magazines’
genoemd (Giles en Giles 1995, p. 253), hun doelgroep was de middle-class. In deze
tijdschriften was, zeker tot en met de jaren zestig, veel ruimte voor fictie: short story's,
short short story's, feuilletons (serials) naast (journalistieke) artikelen. De tijdschriften
boden het grote publiek met hun fictie slechts amusement (zowel in de visie van de
makers van deze bladen als die van hun critici) in een tijd waarin dergelijke short
story's het nog konden opnemen tegen de televisie, en wellicht is hun reputatie ook
te vergelijken met die van bijvoorbeeld soaps en dramaseries nu.2 Het lijkt erop dat
iedereen het erover eens was: het ging hier om massacultuur, niet om kunst of
literatuur.
Toen Vonnegut debuteerde, was deze achtergrond van short-storyschrijver voor
de populaire bladen een van de weinige kaders waaraan de critici konden refereren.
Daar is dan ook gebruik van gemaakt in de recensies, zoals nog duidelijk zal worden.

Blunders van weleer
Onder anderen Richard Giannone wijst op het fenomeen van de beoordeling van
literaire werken op basis van publicatiekanalen: ‘As a rule, misjudgement is not
surprising for innovative writers; and as for Vonnegut, who had an active commercial
reputation to color the reaction to his work, a misreading of his deeper intention is
expected.’ (Giannone 1977, p. 6, cursivering MS) Hij vindt dat we niet met een
bevooroordeelde blik moeten terugkijken naar Vonneguts publicatiegeschiedenis en
zijn uitgevers, en dat we toenmalige recensenten niet moeten verwijten dat ze niet
hebben ingezien dat zijn boeken meesterwerken waren. Recensent en essayist Arnold
Heumakers zegt hierover: ‘[Een onderzoek naar de manier waarop een inmiddels
alom erkend meesterwerk bij verschijning door tijdgenoten werd miskend] levert
gegarandeerd vermakelijke lectuur op - behalve voor de criticus, die zich jaren na
dato geconfronteerd ziet met zijn blunders van weleer.’ (Heumakers 1990, p. 56)
Heumakers vindt het niet fair dat een criticus dit jaren na dato wordt nagedragen.
Susanne Janssen en Cees van Rees geven argumenten voor deze unfairness: ze wijzen
beiden op het feit dat meesterwerken mede worden gecreëerd door allerlei instanties
buiten de tekst zelf.
Dat een criticus de capaciteit moet bezitten tot het herkennen van een meesterwerk
op basis van puur tekstuele kenmerken is voor hen onhoudbaar. Zoals eerder gesteld:
de door collega's gemaakte selectie van te bespreken werken lijkt een onuitgesproken,
maar dwingende invloed op de selectie van een criticus uit te oefenen. Zo zijn er
allerlei (ongeschreven) regels en wetten binnen de literaire kritiek die er de oorzaak
2

‘For better or for worse, Vonnegut's science-fiction stories read at some times like television
situation comedy's’, signaleert Klinkowitz. (Klinkowitz 1973, p. 20). Toch ‘won’ de televisie:
de opkomst van televisie in de jaren vijftig bezorgde Vonnegut dan ook financiële problemen
toen zijn voornaamste publicatieplatform, Collier's, failliet ging ‘underthe mounting onslaught
of television’ (Giles en Giles 1995, p. 253).
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van kunnen zijn dat meesterwerken aanvankelijk niet de aandacht krijgen die ze (naar
een later oordeel) hadden verdiend.
Dat wat Heumakers, Janssen en Van Rees stellen, geldt voor werken die vanaf
hun publicatie wel de naam literatuur en een bepaalde mate van kwaliteit toegewezen
krijgen. Bij Kurt Vonnegut kwam dit proces, van literair werk tot onbetwist
meesterwerk, pas vanaf de publicatie van Slaughterhouse-Five op gang. Het proces
dat dit artikel beschrijft, kostte nog extra tijd: eerst moest Vonnegut überhaupt door
de critici worden erkend als schrijver van literatuur.
Vonneguts publicaties in de family magazines en de sciencefictiontijdschriften
hebben binnen dit proces geen of een negatieve uitwerking gehad. Het is immers van
belang dat een auteur zichtbaar is in het literaire veld, bijvoorbeeld door het publiceren
in literaire tijdschriften. Halverwege de jaren zestig begon Vonnegut
literatuurrecensies te publiceren in The New York Times Book Review. Hiermee werd
Vonnegut een kritische stem in het instituut van de literaire kritiek. Zo kon hij, door
middel van het beoordelen van boeken van anderen,
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laten weten wat hij zelf belangrijk vond in boeken. Hij gaf daarmee
aanknopingspunten voor de recensenten van zijn eigen werk. Een recensie is naar
verluid zelfs de aanleiding geweest voor uitgever Seymour Lawrence om interesse
te krijgen in de schrijver.

Vonnegut en zijn uitgevers
Volgens Cees van Rees is de uitgeverij van een auteur van groot belang voor een
schrijverscarrière. Hij stelt dat recensenten in wezen maar uit een beperkte groep
gepubliceerde teksten hun onderwerp van recensie kunnen kiezen: alleen die werken
die bij bepaalde uitgeverijen van naam worden gepubliceerd. Van Rees ziet de
recensent niet als allesbepalende smaakmaker die kan bepalen welke boeken behoren
tot literatuur. De recensent bepaalt binnen een bepaalde groep van zogenoemde
literaire teksten welke werken hieruit meer (of minder) kwaliteit bezitten dan andere.
Redacteurs bij literaire uitgeverijen spelen in deze visie dan de grootste rol, omdat
zij uit het aanbod te publiceren boeken kiezen, en daarmee al voor een groot deel de
receptie sturen, in die zin, dat ze de boeken openstellen voor de receptie door de
literaire smaakbepalers, waaronder literatuurrecensenten. (Van Rees 1983, p. 398)
Ook Susanne Janssen stelt dat de publicatiekanalen een belangrijke leidraad zijn voor
recensenten, omdat ze ervan uitgaan dat teksten die worden opgenomen in een bepaald
uitgeverijfonds een aantal gemeenschappelijke kenmerken bezitten. (Janssen 1993,
p. 273)
Player Piano, Vonneguts eerste roman, werd uitgegeven door ‘eminent publishing
firm’ Charles Scribner's in een hardcovereditie in een kleine oplage. (Madison 1966,
p. 33)3 De publicatie bij deze vooraanstaande uitgever van literatuur leverde het boek
twaalf recensies op, onder andere in grote en gerespecteerde kranten en tijdschriften
als The New Republic, New York Times en Saturday Review. In eerste instantie werd
dit debuut dus de moeite waard gevonden om te worden besproken. Maar de roman
werd door een deel van de recensenten beschouwd als slechts een van vele
‘toekomstverhaaltjes’. Ook werden er toentertijd niet meer dan enkele honderden
exemplaren verkocht. Hiermee was Vonneguts lot voor enige jaren bezegeld: het
boek kreeg een nieuwe bestemming. In 1953 werd een grote oplage gedrukt die werd
verspreid via de Doubleday Science Fiction Book Club, en er verscheen in 1954 een
paperbackversie bij Bantam onder een nieuwe titel, Utopia 14. Zowel Doubleday
als Bantam waren commercieel ingestelde uitgevers van paperbacks. Vonnegut was
nu ‘gedegradeerd’ tot paperbackschrijver en Player Piano was door de uitgevers
gebombardeerd tot sciencefiction, werd als sciencefiction gemarket en verkocht als
zodanig ook goed. Het boek bracht het in deze versie zelfs tot een klassieker in de
wereld van sciencefiction, een reputatie waarvan zelfs ‘serieuze’ literatuurcritici op
de hoogte waren, zo blijkt uit recensiemateriaal.
Vonnegut verzette zich tegen het label sciencefictionschrijver, zoals onder andere
te lezen is in zijn stuk ‘Science Fiction’ dat in 1965 werd geplaatst in The New York
3

Alle informatie in het hiernavolgende omtrent oplagecijfers is afkomstig uit Pieratt jr. 1987,
pp. 1-89. De gegevens betreffende de recensies (aantallen, publicatieplaatsen) uit Pieratt jr.
1987, pp. 273-276).
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Times Book Review (5 september 1965, p. 5). Het is mogelijk dat deze expliciete
inmenging van de auteur in het proces van de literaire waardebeoordeling mede
verantwoordelijk is voor de uiteindelijke acceptatie van Vonnegut als literator.
Paperbacks in het algemeen, in die tijd een nieuw fenomeen, begonnen in deze
jaren massaal te worden verkocht: de totale oplage nam tussen 1947 en 1953 toe van
96.000.000 tot 292.000.000 exemplaren, een spectaculaire verdrievoudiging. (Tebbel
en Zuckerman 1991, p. 245) Door voor de paperbackmarkt te schrijven kon een
auteur op een nieuwe manier in zijn bestaan voorzien, maar net als het schrijven voor
de populaire bladen bracht dit hem ver af van de literaire wereld en de erkenning
door critici.

Schaars geklede dames in uitdagende poses
Het zou na de eerste publicatie van Player Piano zeven jaar duren voordat Vonnegut
een nieuw boek publiceerde, dit keer bij paperbackuitgeverij Dell in een grote oplage
van 177.500 exemplaren. The Sirens of Titan werd gecategoriseerd als sciencefiction
en had een
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‘suggestively lurid cover’ waarop twee schaars geklede dames in uitdagende poses
waren te vinden. (Klinkowitz en Somer 1973, p. 9) The Sirens of Titan werd voorzover
bekend niet besproken in (landelijke) kranten en tijdschriften. Vanaf dit punt had het
zo kunnen gaan: Kurt Vonnegut zou zijn dagen slijten als ‘science-fiction hack’, en
eventueel de status van cultheld veroveren onder sciencefictionfans. Klinkowitz
vermeldt bijvoorbeeld dat nadat de eerste Dell-druk snel uitverkocht raakte (177.500
exemplaren) The Sirens of Titan in de studentenunderground voor vijftig dollar werd
verhandeld (de officiële prijs was 35¢). Maar er gebeurde iets vreemds: twee jaar na
de eerste druk als paperback, verscheen er een hardcovereditie bij Houghton, Mifflin,
een uitgeverij die in de jaren zestig een grote reputatie had op het gebied van fictie,
in een oplage van slechts 2500. (Madison 1966, p. 445) Het leverde Vonnegut echter
opnieuw geen recensies op en ook geen contract bij Houghton, Mifflin. Dit was
echter wel het vervolg van de dubbele, paradoxale receptie van Vonnegut:
tegelijkertijd als sciencefiction paperbackschrijver en als literair schrijver.
Binnen een jaar na de eerste publicatie van The Sirens of Titan kreeg Vonnegut
een contract voor twee boeken aangeboden bij Fawcett, een grote paperbackuitgeverij.
(Madison 1966, p. 551) Bij deze uitgeverij verschenen twee boeken: de
verhalenbundel Canary in a Cathouse in 1961 en de roman Mother Night in 1962.
Beide boeken hadden oplages van 175.000 exemplaren, en beide ontvingen geen
recensies. Dat lijkt niet vreemd, aangezien Vonneguts laatste nieuwe
hardcoverpublicatie inmiddels bijna tien jaar geleden was verschenen, en hij sindsdien
alleen bekendheid had verworven als schrijver voor de populaire bladen en van
paperbacktitels. Jerome Klinkowitz, Vonnegutkenner, ziet nog een bijkomstige
oorzaak: het boek werd gepresenteerd als ‘The American edition of the confessions
of Howard Campbell, Jr.’, en Campbell werd gepresenteerd als een voormalig nazi.
‘[Mother Night] was lost among a spate of war books flooding the drugstores at the
same time (a sample: “Hitler's Secret Service, told by his spy chief, Walter
Schellenberg, 35c”).’ (Klinkowitz en Somer 1973, pp. 9-10) Maar de vraag is uiteraard
of een Fawcett-paperback, ook zonder te verdwijnen onder een lading thematisch
aan elkaar verwante boeken, wel opgemerkt zou zijn door recensenten.
In 1963 verscheen Cat's Cradle, als Vonneguts eerste publicatie bij uitgeverij Holt,
Rinehart & Winston, hardcover, met een oplage van zesduizend. Het was Vonneguts
eerste boek sinds elf jaar, het eerste boek sinds zijn debuut, dat direct werd uitgebracht
als ‘serieuze’ roman. Van Cat's Cradle zijn slechts twee recensies uit 1963 bekend,
maar een daarvan is een lang stuk door romanschrijver Terry Southern in het
prestigieuze The New York Times Book Review.
Lundquist schrijft: ‘By the time Cat's Cradle appeared in 1963, some of the critical
acceptance of Vonnegut's work had become downright enthusiastic.’ (Lundquist
1977, p. 9) Hij vervolgt met het noemen van de recensie van Southern (die hij een
‘appreciation’ noemt), maar noemt geen andere voorbeelden. Verder blijkt nergens
uit de bibliografische gegevens van Vonnegut dat hij in 1963 van ‘serieuze’ critici
aandacht kreeg, positief of negatief, voor Cat's Cradle of voor de voorgaande boeken.
Alleen van de schrijver Graham Greene is een positieve opmerking bekend. In
Contemporary Authors 49 wordt het enthousiasme echter meer bij het massapubliek
gesignaleerd dan bij de literatuurcritici. ‘If one single point must be chosen for the
transition of Vonnegut from ‘cult figure’ to ‘popular author’ it would most probably
be a statement by Graham Greene calling the author's 1963 novel Cat's Cradle ‘one
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of the three best novels of the year by one of the most able living writers.’ (Dear
1995, p. 417)
Ook Schatt spreekt van de aanvang van Vonneguts lezerssupport bij Cat's Cradle.
(Schatt 1976, p. 148) Romanschrijver Dan Wakefield vermeldt het groeiende
undergroundsucces van Cat's Cradle, dat volgens hem betekent dat de uitgever weinig
moeite deed het boek aan het publiek te brengen, maar dat ‘a lot of people who read
it urged it upon their friends as an experience not to be missed’ (Klinkowitz en Somer
1973, p. 61). Het is dus waarschijnlijk dat een groter lezerspubliek Vonnegut begon
te ontdekken en waarderen vanaf 1963, negen jaar na zijn debuut. Het duurde echter
zeker nog een jaar of twee voordat Vonnegut werkelijk
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aandacht van de pers kreeg, in de vorm van een grote hoeveelheid recensies, essays
en interviews. Dit gebeurde na de publicatie van zijn volgende boek, het tweede boek
dat bij Holt, Rinehart & Winston werd gepubliceerd, God Bless You, Mr. Rosewater,
or Pearls before Swine. Deze roman werd in het jaar van publicatie minstens 21 keer
gerecenseerd, in gerenommeerde kranten en tijdschriften als New Statesman, New
York Times, The New York Times Book Review, Time, en Times Literary Supplement.
De eerste druk in maart 1965 had een oplage van zesduizend, een tweede druk in
mei van dat jaar bestond uit zevenduizend exemplaren. De tweede druk kan goed
worden verklaard uit de (positieve) recensies die direct na de publicatie in
gerespecteerde kranten en tijdschriften verschenen, en de daaruit voortvloeiende
aandacht van het publiek. Alleen al tot eind april verschenen acht recensies, in onder
andere Saturday Review, New York Times, Life en The New York Times Book Review.
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Welcome to the Monkey House, een bundeling van verhalen die eerder waren
gepubliceerd in tijdschriften, en waarvan een groot deel al in Canary in a Cat House
in 1961 was geplaatst, verscheen in 1968 bij Seymour Lawrence/Delacorte Press.
Lawrence merkte Vonnegut voor het eerst op door zijn recensie van The Random
House Dictionary in The New York Times Book Review. Hij contracteerde Vonnegut
voor drie boeken en kocht het slapende contract voor Welcome to the Monkey House
over van Harper & Row. Na de publicatie van Slaugtherhouse-Five stimuleerde hij
de schrijver Breakfast of Champions af te schrijven. (Pieratt jr. 1987, p. 247) Deze
uitgever speelde kortom een zeer actieve rol in de carrière van Vonnegut. Seymour
Lawrence, Inc. was een zeer kleine uitgeverij, in handen van Seymour Lawrence en
zijn vrouw die ook de enige twee redacteuren waren, en die snel na de oprichting in
1965 een imprint werd van Delacorte Press. Dit nieuwe fenomeen in de
uitgeverswereld wordt ook wel ‘personal imprints within a publishing house’
genoemd. (Tebbel 1981, p. 726, 731) Een individuele redacteur kon als gevolg hiervan
een groot stempel drukken op het werk dat onder de naam van zijn imprint werd
gedrukt. Het succesvolle Seymour Lawrence-fonds stond bekend om de kwaliteit
van zijn literatuur, zoals die van J.P. Donleavy. (Tebbel 1981, p. 726)
Welcome to the Monkey House had een oplage van vijfduizend exemplaren. Er
verschenen elf recensies, alle in tijdschriften. Dit is opmerkelijk veel, aangezien het
gaat om een bundel van eerder verschenen stukken die hadden gestaan in tijdschriften
met een slechte reputatie. De hoeveelheid recensies had wellicht te maken met de
reputatie van de uitgeverij, of met de aandacht die Vonnegut kreeg met God Bless
You, Mr. Rosewater, of met het feit dat Vonnegut van zich had laten horen in
bijvoorbeeld The New York Times Book Review. De waarheid ligt waarschijnlijk in
het midden.
Slaughterhouse-Five werd in maart 1969 bij Seymour Lawrence/Delacorte Press
uitgegeven, in een niet bijzonder grote oplage van tienduizend. Er verschenen in dat
jaar minstens 25 recensies, en het jaar daarop verscheen er nog een aantal. In juli
kwam ook de Literary Guild Book Club-editie uit, met vijftienduizend exemplaren.
Er was blijkbaar direct veel vraag naar het boek. Dit is ook niet verwonderlijk gezien
de hoeveelheid publiciteit - en niet alleen in de vorm van recensies - die Vonnegut
kreeg vanaf het begin van 1969. Er volgde nog een aantal edities, en de Dell-uitgave
uit 1971 bedroeg maar liefst zevenhonderdduizend exemplaren. Op dat moment had
Vonnegut werkelijk een enorm publiek, en werd hij ook geaccepteerd door de
literatuurkritiek.

Random meditations si, fiction no
Vonnegut zei ooit: ‘Publishers always explained very carefully that I wasn't worth
any money. They would publish me almost as they did poetry - as a public service.’
(Klinkowitz en Somer 1973, p. 8) Blijkbaar waren deze uitgevers, het moet hier wel
gaan om literaire uitgeverijen, zich ervan bewust dat Vonneguts werk niet aan zou
sluiten bij wat men van fictie verwachtte. Bourdieu zou deze dienst aan het publiek
beschouwen als een manier om belangeloos te lijken en daarmee de positie van de
uitgever als producent van kunst te waarborgen of versterken. Een soort
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langetermijninvestering dus, waarmee symbolisch kapitaal en daarmee uiteindelijk
economisch kapitaal kan worden verworven. En uiteindelijk zou dat ook zo zijn in
het geval Vonnegut.
Maar het paradoxale is dat Vonnegut tegelijkertijd wel bijna direct een enorm
publiek had en geld waard was: als paperbackschrijver. Daar is door verschillende
uitgeverijen dan ook gebruik van gemaakt. Het is de vraag of het paperbackpubliek
zich wel realiseerde dat het een ‘Vonnegut’ las; de goedkope paperbacks waren
immers gemaakt om te lezen en vervolgens weg te werpen. Aan de andere kant zijn
er wel aanwijzingen dat voor bijvoorbeeld The Sirens of Titan en Cat's Cradle een
groot publiek bestond, underground, onder andere onder studenten. Dat soort
beweringen is echter lastig te staven. Wel staat het bekend dat in het algemeen
paperbacks goed werden verkocht aan studenten in de campusboekhandels,
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en dat ze daar door de jaren heen steeds meer werden behandeld als gewone boeken.
(Tebbel 1981, p. 350) Het kan dus zijn dat er wel een actief Vonnegut-publiek was
dat de schrijver volgde, bijvoorbeeld vanaf The Sirens of Titan, alleen had dat publiek
geen invloed op wat de recensenten schreven. Uit het studentendeel van dat publiek
zijn later ongetwijfeld journalisten, letterkundigen, essayisten, recensenten en
cultuurcritici voortgekomen. Deze zouden voor een deel verantwoordelijk kunnen
zijn voor de aandacht die Vonnegut vanaf het midden van de jaren zestig in
verschillende media krijgt.
Daarmee zijn we gekomen op een ander gevolg van de grote oplages van Vonneguts
werk: de literatuurkritiek negeerde de paperbackuitgaven in eerste instantie. De
schrijver was in wezen lange tijd paperbackauteur, vanaf de sciencefictioneditie van
Player Piano in 1952 totdat de literair-kritische receptie pas in 1965 op gang kwam
bij de publicatie van God Bless You, Mr. Rosewater. Niet alleen God Bless You, Mr.
Rosewater ontving veel recensies, ook herdrukken van de eerdere boeken kregen in
dat jaar en de twee daaropvolgende aandacht van de recensenten. Bovendien
verschenen er vanaf dat moment artikelen, essays en interviews over Vonnegut als
literator.
Het feit dat recensenten de paperbacks niet recenseerden, heeft te maken met de
classificatie van het werk als paperback, en daarmee als onderdeel van de
massacultuur. De diepe kloof tussen massa- en elitecultuur zoals die in de negentiende
eeuw was ontstaan, begon in de jaren zestig wel minder diep te worden, maar speelde
in de jaren vijftig en zestig nog een zeer grote rol. Ook tegenwoordig, nu een ‘growing
cultural ecclecticism and flexibility is everywhere at hand’ en ‘the overlapping of
cultural categories’ heel normaal geworden lijkt te zijn, is deze nog aanwezig in het
denken van een groot deel van de makers, critici en het publiek van ‘hoge’ kunst.
(Levine 1988, pp. 243-244)
In ieder geval blijkt uit recensiemateriaal dat recensenten die de pulpachtergrond
(paperbacks, verhalen voor de populaire magazines, sciencefictionelementen in het
werk zelf) betrekken bij hun bespreking van een boek, in het algemeen uitkomen op
een negatief oordeel. Er wordt dan verwezen naar veronderstelde algemene kenmerken
van de classificatie die wordt gebruikt, waarna deze (negatieve) kenmerken ook van
toepassing worden geacht op het gerecenseerde boek. Zo wordt het genre van het
toekomstverhaal onder meer beoordeeld in termen van ‘intolerable dullness’, en
Player Piano wordt daarmee afgedaan als een ‘dull story’. We zien hier een bewijs
voor de stelling dat critici van de massacultuur niet naar individuele werken uit deze
cultuur kijken, maar de massacultuur als geheel beoordelen en afkeuren. Scott
McCracken stelt dat ‘all theorists of mass culture agree that popular culture cannot
be understood in terms of individual texts.’ (McCracken 1998, p. 24)
Maar classificatie werkt niet alleen negatief wanneer de werken in een categorie
met een slechte reputatie worden ingedeeld, dit is ook het geval wanneer de categorie
an sich positief beoordeeld wordt, zoals de categorie literatuur. Degenen die het werk
beoordelen volgens een vaststaand concept van wat literatuur wel en niet zou moeten
zijn (Van Rees' ‘conception of literature’), beoordelen vaak dat een werk van
Vonnegut faalt volgens dit concept. In die zin kan worden gesteld dat classificeren
zeer veel invloed heeft op de waardebeoordeling van (kunst)werken, en daarmee
gevaarlijk kan zijn. Zoals Paul Hernadi stelt: ‘Yet there is a price to pay for such
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knowledge: the prevailing generic concepts of a period often form the literary horizon
beyond which no contemporary reader is likely to see.’ (Hernadi 1972, p. vii)
De recensenten die het werk daarentegen niet op één manier classificeren, zijn in
de regel zeer positief en vinden het werk juist door de onbepaaldheid ervan literair.
Door deze critici wordt Vonnegut beschouwd als getalenteerd literair schrijver en
dan met name als een onorthodoxe avant-garde schrijver. Dan wordt er gesproken
van een ‘unique narrative style’, ‘a difficult novel to place’, ‘something special to
read’, ‘the avant garde reader will be entertained’. Over God Bless You, Mr. Rosewater
wordt geschreven door een recensent die
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duidelijk refereert aan de contemporaine geconsacreerde vorm van literaire fictie:
‘if a novel should project a view of live by means of character, this book is not being
merchandised in the proper category. Random meditations, si. Fiction, no. This should
certainly not deter Mr. Vonnegut. I think Nietzsche started the same way.’

Een literair dubbelleven
Jerome Klinkowitz schreef: ‘And then came Kurt Vonnegut, Jr.’ (Klinkowitz en
Somer 1973, p. xvi) Vonnegut, die in de jaren vijftig en zestig twee onverenigbaar
lijkende culturen in zich verenigt: die van de elite en die van de massa. Over deze
schijnbare paradox is veel geschreven en gezegd. Zoals gebleken is, leidde Kurt
Vonnegut, of beter gezegd, zijn werk, jarenlang een soort dubbelleven: door zowel
serieuze als paperbackuitgeverijen uitgegeven, in oplagen van enkele duizenden tot
enkele honderdduizenden exemplaren, als literator en als sciencefictionschrijver.
Zijn werk werd dan ook vanaf het begin zowel als kunstwerk en als massacultuur
be- en veroordeeld.
Dat hij zeventien jaar na zijn debuut definitief doorbrak als literator, kan door
verschillende, met elkaar samenhangende, factoren worden verklaard. Ten eerste het
feit dat sommige uitgeverijen het aandurfden zijn werk in hardcover uit te brengen,
ondanks het gegeven dat de boeken afweken van de standaardliteratuur van die tijd,
nauwelijks gerecenseerd werden en slecht verkochten. Als tweede factor kan de
undergroundpopulariteit bij onder andere studenten vanaf 1959 worden genoemd;
studenten staan in direct contact met de academische wereld en zullen er wellicht
later ook deel van uitmaken. Ten derde liet Vonnegut vanaf 1964 meer van zich
horen in de vorm van artikelen en recensies. Daardoor werd hij meer zichtbaar, en
kregen recensenten ook meer aanknopingspunten om hem te beoordelen. Sommigen
zien de ontwikkeling van de kwaliteit van het werk als belangrijke factor, maar ik
sluit me aan bij de institutionalisten die niet geloven in de mogelijkheid van een
objectieve beoordeling van de kwaliteit van teksten. Bovendien zien we hoe in veel
artikelen die na de publicatie van Slaughterhouse-Five verschenen de vroege werken
van zeer hoge kwaliteit worden beschouwd. Over de kwaliteit an sich is dus weinig
te zeggen. Wellicht valt er meer te zeggen over literatuurcritici: ‘Nearly all bookish
people are snobs, and especially the more enlightened among them. They are apt to
assume that if a writer has immense circulation, if he is enjoyed by plain persons,
and if he can fill several theatres at once, he cannot possibly be worth reading and
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merits only indifference and disdain.’ (Arnold Bennett in Evening Standard, 19 juli
1928, in: Leavis 1979, p. 42)
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Myriam Schulze studeerde literatuurwetenschap aan de Universiteit
Utrecht en is momenteel werkzaam als redacteur bij Sdu in Den Haag.
Dit artikel schreef ze naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over de
receptie van Kurt Vonnegut.
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Geweld, seks en religie
Over Wolkers' De wet op het kleinbedrijf en René Girard
‘De wet op het kleinbedrijf’ van Jan Wolkers bleef lang onbegrepen,
critici reageerden geschokt op het verhaal. Ze vonden dat de dood
van een van de hoofdpersonages te onverwacht kwam. Dat zijn dood
onafwendbaar is, en juist heel regelmatig wordt aangekondigd door
allerlei subtiele elementen in de tekst toont Mariska Kleinhoonte van
Os aan in haar bijdrage. Zij laat zien dat de theorieën van de Franse
filosoof, theoloog en antropoloog René Girard kunnen leiden tot een
beter begrip van het korte verhaal uit de verhalenbundel De hond met
de blauwe tong.
Mariska Kleinhoonte van Os
Dit afschuwelijke verhaal is van een zodanige liederlijkheid dat iedere
normale lezer, ook de moderne lezer die bereid is veel te accepteren, er
zich door bevuild, bezoedeld en beledigd moet gevoelen. Daar is geen
enkel verband meer met enige innerlijke bevrijding of onrust om de mens,
althans niet of nauwelijks onderkenbaar. Het is op zijn best een stuk
pathologische smerigheid, het verslag van een ziekelijke obsessie, dat
misschien in het archief van de psychiater thuis hoort, maar in elk geval
niet in de literatuur. Of is het alleen maar een walgelijk en weerzinwekkend
walgelijk bedenksel, dat ons moet epateren maar dat integendeel afkeer
inboezemt? (Brandt 1967, p. 41)
Dit alles verpletterende oordeel komt van Willem Brandt en betreft ‘De wet op het
kleinbedrijf’ uit de bundel De hond met de blauwe tong (1964) van Jan Wolkers.
Deze verreweg langste vertelling uit de bundel gaat over een kunstschilder die als
kind een meneer Savijn heeft leren kennen, die hem altijd angst heeft ingeboezemd.
Savijn is een zielige, oudere man met exhibitionistische en narcistische trekken.
Savijn wil model staan voor de schilder. Hij poseert als Johannes de Doper en de
schilder begint hem op zeer geniepige wijze te treiteren. Plotseling duikt er een vriend
van de schilder op, de bultenaar Leendert. Hij vernedert Savijn op een afschuwelijke
manier. Hij laat hem masturberen in het gezelschap van een tekenklasje en kroont
hem als een Jezus. Leendert verantwoordt zijn daden door te zeggen dat hij Savijns
meest verborgen verlangens heeft blootgelegd. Savijn is na afloop zo versuft dat hij
het pand verlaat, de straat oprent en onder een tram komt.
De critici lijken het unaniem eens te zijn over de afloop van de vertelling. Savijn
onder een tram laten komen is in hun ogen een wel heel gemakkelijke oplossing.
Savijns dood maakt zo in één klap een einde aan de verwarde situatie die gaandeweg
was ontstaan. Het punt van kritiek op dit einde was dat Wolkers het voor de lezers
niet heeft aangekondigd. Het zou een te gemakkelijke oplossing zijn voor een
moeilijke situatie.
Bij lezing van het verhaal zijn oordelen als walging, smerigheid en weerzin
inderdaad voor de hand liggend. Wat er gebeurt, is te afschuwelijk voor woorden en
steeds vraagt de lezer zich af: ‘waarom?’ en ‘hoe kan dit gebeuren?’. Maar ‘De wet
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op het kleinbedrijf’ is veel meer dan viezigheid en walging alleen. Misschien dat de
critici bij hun beoordeling de aanloop naar dit logische einde juist door die
‘smerigheid’ niet hebben zien aankomen.
Kan ‘De wet op het kleinbedrijf’ niet worden verklaard vanuit een antropologisch
kader bijvoorbeeld? Is wat in het verhaal gebeurt, een zó primitieve en oermenselijke
gebeurtenis dat datgene wat we lezen ons slechts kan verbijsteren? En is het einde
van de vertelling niet gezocht, maar juist een onontkoombaar gevolg van wat er
eerder is gepasseerd? Is er bijvoorbeeld een verband tussen Savijn die als Johannes
de Doper poseert en later als een Jezus gekroond wordt, en zijn dood op het einde?
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De mens als onauthentieke persoonlijkheid
Als leidraad voor de (her)interpretatie van ‘De wet op het kleinbedrijf’ heb ik de
theorieën van de Franse antropoloog, theoloog en literatuurwetenschapper René
Girard genomen. Girard geeft in zijn publicaties een nieuwe kijk op oeroude vragen
en problemen over de oorsprong en ontwikkeling van mens en cultuur. Niet alleen
in antropologisch en filosofisch opzicht is zijn werk vernieuwend, ook weet hij op
een uiterst boeiende en doeltreffende manier de grote werken uit de wereldliteratuur
te interpreteren en oordeelt hij tegelijkertijd hard over literatuurwetenschappers die
niet zien hoe de wereld in elkaar steekt. Zij zijn wat Girard betreft niet in staat
literatuur op juiste wijze te bekritiseren.
Aan de hand van drie van Girards belangrijkste begrippen, te weten de mimesis,
het zondebokmechanisme en religie, zal ik bewijzen dat het einde van dit verhaal
niet getuigt van gemakzucht, maar dat Wolkers' vertelling vanaf de eerste bladzijde
aanstuurt op de dood van Savijn.
Girards basistheorie over mimesis verschilt van die van Griekse wijsgeren zoals
Plato en Aristoteles. Zij bedoelden met dit begrip de uitbeelding of representatie van
de werkelijkheid in het kunstwerk. Girard spreekt over mimesis als mechanisme van
nabootsing dat door mensen gebruikt wordt op verschillende vlakken van het leven
dat in combinatie staat met het verlangen. De grondslag van de ideeën van Girard is
dat hij afstapt van het romantische denken. Binnen dit denken is men ervan overtuigd
dat de mens een authentieke of originele persoonlijkheid is die zelf zijn verlangens
kiest. Girard wijst dit denken af. Hij gelooft niet dat een mens uit zichzelf dingen
begeert, maar dat hij die altijd aangewezen krijgt door iets of iemand anders. Liefde
op het eerste gezicht is in zijn ogen onmogelijk.
Volgens Girard is het menselijk verlangen mimetisch bepaald. Daarmee bedoelt
hij dat het verlangen bemiddeld (dus via iets of iemand anders) verloopt en niet
spontaan kan worden opgeroepen. Girard is ervan overtuigd dat ieder mens verlangt
naar iets, waarvan hij niet precies weet wat het is. Ieder mens verlangt naar een zijn.
Aangezien Girard gelooft dat het verlangen en de begeerte altijd via iets of iemand
anders verloopt, ontstaat er een driehoeksverhouding tussen het subject (degene die
begeert), het object (degene die of datgene dat wordt begeerd) en de bemiddelaar of
het model (degene die de begeerte in beweging brengt). Degene op wie de mens zijn
verlangen en bewondering richt, (het model) beschikt in de ogen van het subject over
een superieur zijn.

Exhibitionistische neigingen en sadomasochisme
Een logische vraag is vervolgens of er in ‘De wet op het kleinbedrijf’ ook een
‘mimetische driehoek’ is aan te wijzen. Deze theorie kan wellicht de onderlinge
verhoudingen tussen de personages meer helder krijgen. Het verwarrende is echter
dat Wolkers zelf ook met de term ‘model’ speelt, maar dan in relatie tot de
schilderkunst.
In ‘De wet op het kleinbedrijf’ is er sprake van een speciaal soort begeerte die de
mimetische driehoek genereert: de seksuele begeerte. Meneer Savijn wordt neergezet
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als een zielig, miserabel figuur. Hij is meelijwekkend, maar ook afstotelijk en smerig
door het gedrag dat hij tentoonspreidt. Savijn laat de lezer een dubbel gezicht zien.
Aan de ene kant heeft hij een godvrezende inborst, maar daaronder schuilt een
huichelaar. Het enige waar hij op uit lijkt te zijn, is zich te kunnen uitkleden voor
een vrouw of een groepje vrouwen. Naast deze exhibitionistische neigingen, vertoont
Savijn ook gedrag dat in de psychologie wordt omschreven als masochisme. Savijn
heeft vernedering en lichamelijke mishandeling nodig om tot seksuele bevrediging
te komen. ‘Ik zou ook vastgebonden voor ze willen zijn, zei hij hees. U zou me als
slaaf aan ze kunnen verkopen. Niet echt natuurlijk, maar als een soort toneel. Ze
mogen dan in mij knijpen om te kijken of mijn spieren krachtig zijn.’ (Wolkers 1964,
p.111) De ikfiguur daarentegen was als kind erg bang voor meneer Savijn. Hij speelt
in op de al aanwezige angsten en verlangens van Savijn en maakt daar vervolgens
misbruik van. De schilder behandelt hem, zo lijkt het, op een goedaardige manier,
maar steeds weet hij Savijn op een spottende manier op zijn zwakke plekken te raken.
Het kwellen door de ik komt voort uit lust tot kwellen. Het sadistische zit dus in het
spelen met andermans gevoelens en heeft te maken met het aantrekken en afstoten
van iemand. Maar het pesten is ook een middel om de angst die Savijn vroeger bij
hem opwekte, onder controle te houden. Zolang iemand zich laat pesten door de
ander, heeft die ander macht over hem en kan diegene dus geen angst bij de ander
teweeg brengen. Het pesten en vernederen is een wisselwerking tussen degene die
het doet en degene die het ondergaat.
Hoe zou je de onderlinge verhoudingen van de personages in de mimetische
driehoek kunnen uittekenen? In de driehoek neemt Savijn de plaats in van het subject
dat zich probeert te schikken naar het patroon dat zijn model/bemiddelaar (namelijk
de schilder) hem voorhoudt. Het begeerde object waaraan Savijn via zijn model hoopt
te komen, zijn meisjes die naar hem komen kijken wanneer hij als
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naaktmodel optreedt. In de psychologie wordt de relatie tussen Savijn en de schilder
omschreven als sadomasochisme. Girard plaatst dit begrip in zijn theorie over de
mimesis. Volgens hem is sadomasochisme een extreme vorm van het mimetische
verlangen, waarbij het subject op zoek gaat naar een bovenmatig, superieure
bemiddelaar, die hem een object aanwijst dat moeilijk is te verkrijgen. Dit element
van onbereikbaarheid zorgt er bij het subject voor dat het object en de bemiddelaar
begerenswaardig worden. In het verleden is er een soort verbond gesloten tussen de
ik en meneer Savijn. Op de een of andere manier voelt Savijn dat de ikfiguur iets
heeft waarvan hij verstoken is gebleven. Girard gebruikt de term insuffisance om dat
geestelijk tekort aan te duiden dat men bij zichzelf voelt als men iemand bewondert.
Savijn hoopt via de schilder tot een zijnsvolheid te komen. Aangezien de schilder er
in de ogen van Savijn voor kan zorgen dat er jonge meisjes naar zijn naakte lichaam
komen kijken, neemt hij de schilder, zoals gezegd, als model. Het model fungeert
als voorbeeld hoe Savijn zichzelf tot een superieur zijn kan verheffen. Dat probeert
Savijn door zijn lichaam in het middelpunt te stellen en zichzelf tot model te verheffen.
Daar komen zijn narcistische trekken naar boven. Model willen zijn, maar verdoemd
zijn tot subject, omdat niemand behalve hijzelf hem als model zal nemen. Dit leidt
er bij Savijn toe dat hij genoegen lijkt te nemen met zijn subjectpositie en dat hij
deze rol tot het uiterste aanvaardt. De schilder is echter niet eenduidig in de tekens
die hij Savijn geeft. Eerst prijst hij hem, dan weer vernedert hij hem. Hij zet zijn
vriendin Ank in om complimenten over de narcistische Savijn uit te storten. De
schilder zorgt ervoor dat het contrast tussen prijzen en vernederen voelbaar aanwezig
blijft. Savijn is niet in staat deze tegenstrijdigheid bij zijn model waar te nemen, hij
raakt erin verstrikt. Door deze onmacht is hij in staat zijn eigen ongeluk te
veroorzaken. De mimesis veroorzaakt zijn eigen mislukking, omdat Savijn zich
blindelings aan de schilder overlevert. De tegenstelling die de schilder (vaak op één
lijn met Ank) uitdraagt, wordt steeds strakker, maar neigt met de komst van Leendert,
zo halverwege het verhaal, naar de destructieve kant. De relatie tussen de schilder
en Savijn was tot dan toe stabiel, maar dat blijft ze niet.

De verrotting van de gelijkheid
Girards theorie van de mimesis bouwt verder op nietstabiele mimetische relaties.
Girard laat zien wat er gebeurt als mimetische relaties uit de hand lopen. In een
stabiele relatie worden er door de driehoeksbegeerte verschillen gecreëerd tussen
subject en model. De positie van beide is duidelijk, ze zullen nooit onderling
inwisselbaar zijn, omdat de een nu eenmaal subject is en de ander model. De
verschillen blijven behouden omdat ieder zich aan zijn rol in de mimetische driehoek
houdt. Maar wanneer zich plots iemand opdringt die de verhoudingen binnen de
driehoeksbegeerte aan het schommelen brengt, bijvoorbeeld door zelf één van de
rollen te willen vervullen, kunnen de emoties gaan botsen. De posities zijn niet meer
duidelijk, niemand weet meer wie model staat voor wie. Ieder kan zowel de rol van
subject als die van model vervullen. De verschillen vervagen. De mimetische crisis
is ontstaan. Deze crisis voltrekt zich in een soort roes waarin niemand meer weet
wie zijn meerdere of ondergeschikte is. Model, subject en object worden onderling
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inwisselbaar. Girard noemt deze crisis zelfs offercrisis, omdat er uiteindelijk iets of
iemand geofferd dient te worden om de verschillen weer terug te brengen. Wie of
wat wordt geofferd, is de zondebok.
De term ‘zondebok’, die Girard in zijn studies in een nieuw perspectief plaatst, is
afkomstig uit de bijbel en verwijst letterlijk naar een van de twee bokken die is
betrokken bij het verzoeningsritueel op Grote Verzoendag. De ene bok wordt geofferd,
de andere bok wordt door handoplegging met de zonden van de hele gemeenschap
beladen. Deze zondebok wordt de woestijn ingestuurd en verbannen. Zo wordt een
gemeenschap vrijgemaakt van zonden. Girard herkent dit mechanisme in de moderne
maatschappij en toont aan dat het nog steeds een functie heeft in het oplossen van
crisis.
Het zondebokmechanisme verloopt meestal volgens een vast stramien. Nadat de
Girardiaanse offercrisis is ontstaan, zoals hierboven uitgelegd, moet er een manier
worden gevonden om de verschillen te herstellen. Volgens Girard wordt een aantal
individuen in een groep in staat geacht hun verrotting van gelijkheid over te dragen
op de massa. Het slachtoffer wordt uit die individuen gekozen (Girard noemt dit de
slachtofferselectie) en voldoet aan een aantal kenmerken. Hij neemt een
uitzonderingspositie in, bijvoorbeeld omdat hij koning is, of wees. Hij is een
vreemdeling, een gebrekkige, een arme of een rijke. Denk hierbij aan de mythe van
Oedipus. Hij was een vreemdeling, want niet afkomstig uit Thebe, en een gebrekkige,
want hij had gezwollen voeten en hinkte. Daarbij droeg hij de verrotting van de
gelijkheid over, omdat hij de verschillen uitwiste door met zijn moeder te slapen en
zijn vader te vermoorden.
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Degene die aan de slachtofferkenmerken voldoet, wordt door de massa uitgekozen
om als zondebok op te treden. Volgens Girard is hij onschuldig, maar zijn vervolgers
beroepen zich op zijn slachtofferkenmerken om aan te geven dat hij wel degelijk
schuldig is. De zondebokuitdrijving werkt alleen wanneer de massa collectief in de
schuld van het slachtoffer gelooft. Door de zondebok uit te drijven, te verbannen, of
te vermoorden, keren de verschillen tussen de mensen weer terug en daardoor herstelt
de orde.
Valt een dergelijk mechanisme ook in ‘De wet op het kleinbedrijf’ aan te wijzen?
Zoals gezegd is de relatie tussen Savijn en de schilder eerst stabiel. Er is een superieure
bemiddelaar (de schilder) die ervan geniet zijn onderdanig subject (Savijn) te pesten
en te vernederen. Andersom geniet Savijn op zijn beurt van die vernederingen, die
zijn model hem opzettelijk laat ondergaan. Maar dan komt het personage Leendert,
de bultenaar, het verhaal binnengewandeld. De situatie verandert met zijn komst
vrijwel onmiddellijk.

Leendert, ‘de aangewezen persoon voor u’
Leendert Simons is op z'n zachtst gezegd een vreemd figuur. Een student in de
theologie die niets anders doet dan de spot drijven met het geloof. En dan zijn uiterlijk.
Hij heeft een bochel, waardoor zijn stem vervormd door de verwrongen borstkas
naar buiten galmt. Hij heeft een groot, bonkig hoofd en zijn haar springt bij de
scheiding vreemd omhoog. Savijn noemt hem een vreemde, iemand die nog niet is
ingewijd in de ‘geheimen’ van het schildersatelier. Girard zou hem een ‘geboren’
zondebok noemen, maar Leendert voorkomt dat hij door de groep wordt gepest door
zelf het heft in handen te nemen. Bij binnenkomst start hij direct met het treiteren
en vernederen van die andere zwakke figuur; meneer Savijn. Door alle aandacht op
hem te vestigen, leidt hij die van zichzelf af. De aanwezigen in het atelier lijkt het
niet uit te maken wie er gepest wordt, als er maar iemand wordt gepest.
Leendert dringt zichzelf in de mimetische driehoek op als een rivaliserende
bemiddelaar. In tegenstelling tot wat Savijn dacht, is het niet de schilder die hem aan
zijn begeerde object kan helpen, maar is dat Leendert. Zo wil Leendert hem althans
doen geloven. Wanneer Savijn aangeeft pas terug te zullen komen wanneer de schilder
een club van jonge meisjes heeft, die zijn lichaam zal bestuderen, mengt Leendert
zich in het gesprek. ‘“Want als het u om studieuze jonge meisjes te doen is dan ben
ik juist de aangewezen persoon voor u..”’ (Ibidem, p. 149) Savijn wil echter niets
van Leendert weten. Leendert spot met het geloof dat voor Savijn zo belangrijk is.
Naast dat hij hem uitmaakt voor alles wat rot is, jaagt hij hem ook nog eens de stuipen
op het lijf. De situatie was stabiel, maar nu probeert de vreemde, Leendert, de plaats
van de schilder in te nemen, door zichzelf allerlei kwaliteiten toe te dichten, die hij
helemaal niet bezit. De vrouwen zouden zeer geïnteresseerd in hem zijn, juist vanwege
zijn bochel en hij schept op over de omvang van zijn geslacht. Savijn zal Leendert
nooit accepteren, laat staan kiezen als nieuwe bemiddelaar. Leendert is geen superieure
bemiddelaar. Savijn en Leendert zitten wat betreft hun sociale en uiterlijke voorkomen
op één lijn. Leendert is niet de onoverwinnelijke rivaal die Savijn nodig heeft. Met
de komst van Leendert raakt Savijn steeds meer zijn houvast kwijt. Leendert wil hij
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niet als bemiddelaar, maar Leendert kan hem wel verschaffen wat hij wil. Omdat de
schilder hem aanmoedigt op het voorstel in te gaan, doet Savijn dat. Met alle gevolgen
van dien. De offercrisis dreigt doordat de onderlinge verschillen door Leendert
onzeker worden. Het zondebokmechanisme wordt langzaam in gang gezet.

Het dubbele gezicht van duivelse aard
Leendert versnelt het proces van de mimetische begeerte dat aan de gang is tussen
Savijn en de schilder. Hij komt erachter wat Savijn begeert en hij zorgt er min of
meer voor dat die begeerte wordt vervuld.
Leendert wordt door Wolkers als een duivelachtig figuur neergezet. Hij is een
bultenaar en hij toont een dubbel gezicht. Uit de volgende citaten blijkt de duivelse
aard van Leendert.
Hij antwoordde niet maar zijn gezicht vertrok zich tot een satanische grijns
en zijn ogen leken licht af te stralen toen hij schoksgewijs in het donkere
trapgat verdween. (Ibidem, p. 156)
-Zwavel hè, riep Leendert. (Ibidem, p. 161)
[..]alsof Leendert, die verkrampt voor hem stond, ze met zijn demonische
blik uit de kassen trok. (Ibidem, p. 171)
De duivel (of Satan) zoekt volgens Girard navolging (Girard 1999, hoofdstuk 3). Hij
werpt zichzelf op als model. Dit is precies wat Leendert doet. Hij wil Savijn verleiden
toe te geven aan zijn neigingen, tegen alle moraal in. Dit is de duivel in zijn eerste
gedaante, de
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duivel die verleidt en lokt. Leendert verleidt Savijn met de jonge meisjes. Hierdoor
brengt hij de bestaande posities aan het wankelen. Er ontstaat chaos. Savijn weet niet
meer naar wie hij moet luisteren en hij wordt in de war gebracht door het ‘slechte’
van Leendert die hem juist het ‘goede’ belooft te brengen. Er zijn in eerste instantie
weinig verschillen tussen Leendert en Savijn. Leendert veroorzaakt de verschillen
door grote nadruk te leggen op alle zwakke kanten van Savijn. Het zijn voornamelijk
aanvallen op zijn uiterlijk en mannelijkheid. ‘Hij heeft niet eens een lul, riep Leendert
spottend. [...] Ik heb alleen maar gezegd dat hij geen lul heeft, zei Leendert. Het is
toch goddomme ook zo. Je kan dat rimpelige uitstulpseltje moeilijk een knaap van
een pik noemen.’ (Ibidem, p. 143) Savijn begint tegen te stribbelen. Hij beklaagt
zich tegenover de schilder. De chaos neemt toe. Wat de anderen allang dachten,
noemt Leendert nu bij de naam. Hij scheldt Savijn uit voor misbaksel. Dan gebeurt
er iets heel belangrijks. Tot dan toe heeft Savijn niets gezegd over de bult van
Leendert. Hij heeft de mogelijkheid om hem terug te pesten niet benut. Maar dan
zegt hij: ‘“U bent ook niet een van de mooisten.”’ (Ibidem, p. 169)
Dit citaat is cruciaal. Wat hier gebeurt is dat de verschillen die Leendert zo
krampachtig in stand wilde houden, in één opmerking teniet worden gedaan. Savijn
maakt zichzelf en Leendert tot elkaars gelijken. Wanneer Savijn op zijn voorstel
ingaat en de ‘buit’ binnen heeft, durft hij Leendert te straffen voor alle beledigingen
die hij over zich heen heeft laten komen. Dan verschijnt de duivel in zijn tweede
gedaante, een duivel die obstakel wordt. Zijn woede keert zich tegen Savijn. De
Girardiaanse (offer)crisis is ontstaan; de mimetische crisis waarin de enige oplossing
kan liggen in de verdrijving van een zondebok. Het geweld breekt los in de ergste
vorm van wat mensen andere mensen kunnen aandoen.

Paradoxale belichaming van orde en wanorde
Wanneer de ontstane offercrisis tot een goed einde wil worden gebracht, dan kan dat
volgens Girard op geen andere manier dan om in het zondebokmechanisme een
bevredigende oplossing te vinden. Vanaf het moment dat Savijn en Leendert tot
elkaars gelijken zijn geworden, nemen de beledigingen en vernederingen toe in aantal
en hevigheid. Leendert begint te schreeuwen; zijn stem slaat over, zijn ogen puilen
uit zijn oogkassen. Savijn ziet de monsterlijkheid in en buiten zichzelf plaatsvinden.
Hij volgt het ‘smerige’ bevel van duivel Leendert op. De duivel heeft als belichaming
van de begeerte Savijn ertoe verleid om toe te geven aan zijn verlangens. Maar omdat
Savijn hem met zijn ‘gelijkmakende’ opmerking, van bekorende duivel in opponent
heeft veranderd, heeft het proces een dwangmatig karakter gekregen. Voordat ik de
explosie van geweld zal bespreken, citeer ik de scène eerst gedeeltelijk.
Zie je dat je staat te druipen, vuilak, schreeuwde Leendert. Zie je die
slijmdraad tussen je poten hangen?! Meneer Savijn drukte zijn handen
tegen zijn liezen en keek Leendert met wijd opengesperde ogen hulpeloos
aan. - Vooruit ga je afritsen, siste hij. Dat wil je toch zo graag. Ze kijken
naar je, vooruit, ze kijken! Meneer Savijn begon met beide handen zijn
geslacht te wrijven. [...]
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Ineens ging zijn gehijg over in een paar hese dierlijke kreten. Zijn ogen
draaiden weg alsof hij doodging. Hij zakte door zijn knieën, wankelde en
viel van de verhoging af. Vlak voor Leendert bleef hij liggen. [...] Leendert
greep het bos ijzerdraad en drukte dat met beide handen op de kale schedel
van meneer Savijn. [...] Meneer Savijn richtte met een kreet van pijn zijn
hoofd op. Het bloed stroomde langs zijn gezicht. (Ibidem, pp. 171-172)
Savijn heeft geen andere keuze dan het gebeuren te ondergaan. Er is geen verdediging
denkbaar tegen een vijand die God of de dood niet vreest. Leendert is bezeten en
deze bezetenheid is besmettelijk. Het lijkt alsof er een hysterische mimesis plaatsvindt.
De bezetenheid van Leendert slaat over op de rest van de aanwezigen. Ze zijn
alleen nog in staat toe te kijken, protest is er niet. ‘Meneer Savijn draaide zich
langzaam om. Zijn slaafse hondeogen konden zich niet losmaken uit de felle blik
van Leendert. Hij was helemaal in de ban van hem. Wij allemaal trouwens.’ (Ibidem,
p. 170) Om de rust te laten terugkeren, moet er iets gebeuren. De relatie tussen Savijn
en de rest van de aanwezigen - de schilder, Ank, Wies en To - is door Leendert al
dermate verstoord, dat enkel het wegsturen van de plaaggeest Leendert niet genoeg
is. De vervallen verschillen tussen Leendert en Savijn en de sterk aangetaste
verschillen tussen Leendert, de meisjes, Savijn en de schilder, schreeuwen om herstel.
De dood van Savijn aan het einde van de vertelling komt op deze manier in een heel
ander licht te staan.
Er had al slachtofferselectie plaatsgevonden. Ondanks het feit dat Savijn en
Leendert beiden dragers
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zijn van slachtofferkenmerken, dwingt Leendert af dat Savijn tot zondebok wordt
gekozen, Savijn op zijn beurt doet niets om dat te voorkomen. Dat Savijn een
uitzonderingspositie bekleedt, is duidelijk. Hij wordt door zijn twee zussen buiten
de maatschappij geplaatst en hij geeft zelf ook aan dat hij ‘niet is zoals ieder ander’.
Een opmerking als deze plaatst Savijn zo'n zes keer in het verhaal (p. 110, 111, 117,
143, 145, 159). Ook zegt hij een aantal keer dat hij niet sterk genoeg is, dat anderen
een sterkere natuur hebben dan hij (p. 124, 130, 131). Die uitzonderingspositie maakt
Savijn ook op een andere manier zeer geschikt als slachtoffer; hij zal niet snel worden
gewroken. Een andere voorwaarde voor een ‘geschikte’ zondebok, is dat niet alleen
zijn vervolgers, maar ook hijzelf in zijn schuld geloven. Savijn is ervan overtuigd
dat hij moet worden gestraft, omdat hij een slecht mens is (p. 119, 120, 121, 133).
Voor een belangrijk deel komt deze drang naar zelfpijniging voort uit de aard van
de masochist, maar voor Savijn is het schuldig zijn pure ernst. Savijn is degene die
Leendert en zichzelf tot elkaars gelijken heeft gemaakt. Leendert is als duivel de
paradoxale belichaming van de orde en wanorde. De orde wordt hersteld door wanorde
uit te drijven. Door de opmerking van Savijn die Leendert aan hem gelijk maakt,
wordt hij besmet met de wanorde. Met Savijns dood verdwijnt de wanorde. Aan het
einde van het verhaal gaat het om de uitdrijving van de bezetenheid en het daarmee
gepaard gaande verlangen van de masochist om zichzelf uit te drijven.
De mimetische crisis wordt in dit verhaal opgelost door het collectief uitdrijven
van een persoon met slachtofferkenmerken, van wie wordt geloofd dat hij schuldig
is aan de ontstane crisis. In feite is het niet werkelijk van belang of Savijn wordt
gedood, of voorgoed verdwijnt. De verbanning van de zondebok is voltrokken.
Leendert is niet langer meer gelijk aan Savijn en ook de meisjes en de schilder weten
weer wat hun positie is. De verschillen keren terug en daarmee de rust.

Het evangelie als ontmaskering van het zondebokmechanisme
De vraag die bij iedere Wolkersinterpretatie van belang is, zal ook hier worden
gesteld: wat is de functie van de bijbelse verwijzingen die Wolkers impliciet en
expliciet in dit verhaal verweven heeft? In relatie tot het gedachtegoed van René
Girard is deze vraag temeer van belang, omdat de bijbel volgens hem de waarheid
omtrent de geschiedenis omvat. Zijn theorie over de zondebok gaat nog een stap
verder dan de antropologische en filosofische. Ze is ook een theologische. Waar de
mythe het zondebokmechanisme verhult door te laten zien dat het slachtoffer werkelijk
schuldig is (denk aan Oedipus), daar ontmaskert het evangelie de mythe en het
zondebokmechanisme. Volgens Girard zou in het Oude en het Nieuwe Testament
de sleutel tot de ontrafeling van de mythen te vinden zijn, omdat door de
ontmythologisering die daarin plaatsvindt het zondebokmechanisme wordt
blootgelegd. De bijbel biedt op deze manier een antropologisch interpretatiekader.
Eerst even terug naar de mythes. Volgens Girard wordt het zondebokmechanisme
in de mythe verhuld. In de mythe van Oedipus wordt de schuld van de zondebok
sterk benadrukt. De misdaden die hij heeft begaan (vadermoord en slapen met zijn
moeder) worden als oorzaak van de crisis gezien. Zijn uitdrijving wordt
gerechtvaardigd doordat zijn vervolgers zich op zijn schuld beroepen. Zjn uitdrijving
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brengt de rust terug in Thebe. Maar daar blijft het niet bij. De vorming van de mythe
gebeurt op basis van de zogenaamde werkelijke schuld van de zondebok, maar
daarnaast wordtd hij beschreven als de positieve kracht die erin slaagde de rust te
herstellen. Oedipus heeft zich schuldig gemaakt aan misdaden die de verschillen
tussen mensen uitwissen, maar tegelijkertijd heeft hij met zijn uitdrijving de
verschillen weer hersteld. Door de gemeenschap wordt hij op een voetstuk geplaatst
en in verband gebracht met goddelijke krachten. Hij is door zijn slachtofferkenmerken
uitverkoren de rust weer te laten keren. In plaats van zich op zijn schuld te beroepen,
wordt het slachtoffer na zijn dood gesacraliseerd. Door deze heiligverklaring wordt
de wezenlijke kern van het zondebokmeschanisme verhuld, maar dient tegelijkertijd
als bouwsteen voor de samenleving.
Doordat de mythes vanuit het perspectief van de vervolgers zijn geschreven, blijft
het zondebokmechanisme verborgen, maar volgens Girard vindt iedere maatschappij
juist in deze mythes zijn oorsprong. En die oorsprong zal uiteindelijk altijd terug te
voeren zijn op het zondebokmechanisme.
Waar door bestudering van oude teksten (zoals de mythe) blijkt dat de menselijke
cultuur zich tot doel gesteld lijkt te hebben de eigen oorsprong te verhullen in
collectief geweld, daar is er één oude tekst die het zondemechanisme niet bedekt,
maar juist blootlegt: de bijbel. De bijbel neemt niet het perspectief van de vervolgers
in, maar laat de stem van de slachtoffers
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horen. De evangeliën gaan over het lijden van Christus, net als de mythes over het
lijden van andere slachtoffers gaan. Zo'n lijdensdrama is nodig om nieuwe mythes
te doen onstaan, maar is ook nodig om een tekst voort te brengen die juist aan de
mythologie een einde maakt. De bijbel doet dit. De evangeliën wijzen hun vervolging
af. Zij zorgen ervoor dat men niet meer in de schuld van het slachtoffer gelooft. Het
nieuwe testament geeft hier voldonde aanleiding voor wanneer Jezus zegt dat zij
hem zonder reden hebben gehaat. Waar de massa bij Oedipus aanvaardt dat zijn
incestueuze gedrag de oorzaak is van de pest in Thebe, daar wordt in het lijdensverhaal
de aanvaarding van de schuld van het slachtoffer juist afgewezen.
Eerst wordt de menigte meegesleept door de beschuldigingen die tegen Jezus zijn
gericht. Jezus wordt als de oorzaak van de chaos in de samenleving gezien. Op zeer
grote schaal is er een offercrisis gaande die het hele sociaal-culturele, politiek en
maatschappelijk leven beheerst. Er zijn wrijvingen tussen de Romeinen en de joden
en onder de joden zelf tussen de Farizeëen en Sadduceëen. Jezus gaat de discussie
betreffende het geloof aan met verschillende schriftgeleerden. Door zich als zoon
van God op te werpen, keert hij zich tegen hen.
Hij wordt opgepakt, voor de massa geleid en beschuldigd. De menigte schreeuwt
om zijn dood en Jezus wordt gekruisigd. Toch weerklinken er tegengeluiden, vanuit
het perspectief van het slachtoffer. Jezus is niet werkelijk schuldig. En Jezus zeide:
‘vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)
Ze zijn beneveld door de mimetische roes van de offercrisis. De uitdrijvende kracht
van de menigte wordt blootgelegd. Wat er vervolgens in de mythe gebeurt, wordt in
het evangelie nagelaten: het slachtoffer wordt achteraf niet gesacraliseerd. Jezus
heeft zich niet schuldig gemaakt aan gelijkmakende misdaden en zijn dood brengt
geen werkelijke redding. Zijn wonderlijke leven en zijn gewelddadige dood leggen
in alle facetten het zondebokmechanisme bloot. Ook zijn opstanding uit de dood is
geen sacralisatie. Het is de enige mogelijkheid om na het hoogtepunt van de
ontmaskeling van het zondebokmechanisme (de kruisiging), deze kennis door te
geven aan zijn volgelingen. Op deze wijze ontmaskert de bijbel het gewelddadige,
maar stichtende fundament van de samenleving.
Iets dergelijks is er aan de hand in de vertelling van Wolkers. Het slachtoffer van
het collectieve geweld vertoont opvallend veel overeenkomsten met twee andere
slachtoffers van collectief geweld: Jezus en Johannes de Doper. Savijn poseert als
Johannes de Doper en krijgt een doornenkroon op zijn hoofd alsof hij Jezus is. Deze
overeenkomsten zijn erg duidelijk, maar het gaat nog verder. Savijn voldoet net als
Jezus aan bepaalde slachtofferkenmerken. Maar net als Jezus wordt Savijn niet tot
slachtoffer gemaakt; hij werpt zichzelf op als zondebok. Het zondebokmechanisme
voltrekt zich, maar brengt geen werkelijke opluchting onder de aanwezigen. De
mensen in het atelier zitten er wat verslagen bij. Niets wijst op de euforie die normaal
gezien voortkomt uit een collectieve moord. Savijn is niet schuldig aan de
gelijkmakende misdaden en net als bij Jezus' kruisiging, brengt zijn dood geen
werkelijke redding.

Een geperverteerde versie van het evangelie

Vooys. Jaargang 19

De belichaming van het zondebokmechanisme vindt in ‘De wet op het kleinbedrijf’
echter op een andere manier plaats. Savijn wordt door Wolkers als een geperverteerde
Christus neergezet. Een Christus die niet in staat is weerstand te bieden aan duivel
Leendert. Een Christus die weliswaar moedig, maar alleen uit zelfbelang, het
zondebokmechanisme over zich afroept, zonder dat hij zich een taak voor de mensheid
ziet toegewezen. Savijn kiest er net als Jezus min of meer doelbewust voor als
zondebok op te treden, maar de inzet is lager. De inzet is het verlangen van de
masochist. Maar dat verschil doet niks af aan de functie ervan. Beiden lijken als
zondebok de verschillen in de groep terug te brengen, zodat de rust kan herstellen,
maar dat mislukt. Savijn is niet schuldig en wordt achteraf niet gesacraliseerd. Zijn
dood onthult het zondebokmechanisme op zijn hoogtepunt.
De dood van Savijn is een noodzakelijk gevolg van wat is gepasseerd in de
mimetische brandhaard die het schildersatelier is. Wanneer een auteur een personage
eerst laat poseren als Johannes de Doper en hem daarna laat kronen met een
doornenkroon als ee Jezus, dan kan het bijna niet anders dan dat dit personage zal
sterven. Zoals de dood van een profeet de dood van de profeet aankondigt, zo weet
de lezer dat de vergelijking tussen Savijn en Johannes de Doper/Jezus niets anders
kan aankondigen dan de dood van dit personage. Maar zelfs wanneer de lezer daar
misschien, door gebrek aan kennis, over heen zou lezen, dan nog is de dood van
Savijn een onontkoombaar gevolg van wat al plaats heeft gevonden. Het kan niet
anders of Savijn moest sterven. En misschien is dat sterven niet eens het belangrijkste.
Zijn verdwijning was voldoende geweest. De
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verbanning van de zondebok als bevredigende oplossing voor de offercrisis.
Wat Wolkers in feite doet, is een alternatieve versie van het evangelie schrijven,
een geperverteerde versie zo je wilt. Dit is wat er in de wereld gebeurt, lijkt hij te
willen zeggen. Kijk maar wat de begeerte kan aanrichten als de verschillen tussen
mensen verdwijnen. En zie hoe het wordt opgelost.
Dit alles overigens zonder het goed te keuren. Er vindt ontmaskering op het niveau
van de lezer plaats. De lezer zou het verhaal moeten uitlezen met hetzelfde zinnetje
als waarmee het verhaal begint: ‘Natuurlijk was hij een viezerik, een stiekeme
misdadiger, met zijn slimme perverse bedenksels, zijn vuile hinnikende lachen, en
zijn angst, ja vooral zijn angst.’ (Ibidem, p. 103) En de lezer zou er achteraan moeten
denken: Maar dit had nooit mogen gebeuren!
Het verhaal geeft voldoende aanwijzingen dat Leenderts handelen niet wordt
goedgekeurd. De schilder, de ikfiguur, neemt in de eerste alinea van het verhaal in
vision par derrière afstand van wat er toen, in het verleden is gebeurd. De mensen
in het atelier juichen Leenderts daad ook niet bepaald toe. Allen waren gedrogeerd
en begoocheld door duivel Leendert. Maar zelfs wanneer het verhaal deze
aanwijzingen niet gaf, had dat geen verschil gemaakt voor de uitwerking daarvan op
de lezer. Uiteindelijk blijft er niets anders over dan een ordinaire slachting. Maar,
wel een slachting met een functie.
Wat er gebeurt kan de lezer slechts met verbijstering tot zich nemen. Juist door
de confrontatie met zoiets vreselijks zou de lezer in staat moeten zijn afstand te
nemen. Afstand van de begeerte en wat dit kan aanrichten. Afstand van het geweld,
maar wel met de zuiverende werking ervan voor ogen.
Door Girards theorieën toe te passen kan wellicht duidelijk worden waar een groot
gedeelte van de twintigste-eeuwse westerse literatuur mee bezig is, namelijk het
ontmaskeren van geweld als een stichtend principe, een principe waarop de wereld
is gebouwd. En wanneer een auteur ontmaskert, dan legitimeert hij niet, maar dan
zou hij misschien wensen dat het anders was. Ondertussen is er wel een grote gêne
om zo'n wens uit te spreken. Misschien dat de blootlegging van het
zondebokmechanisme in de hedendaagse literatuur daardoor iets wanhopigs krijgt.
Zo gaat het nu eenmaal toe in de wereld, zo zit de werkelijkheid in elkaar. Ware
literatuur heeft dan volgens Girard dezelfde kracht als het evangelie, namelijk de
waarheid omtrent de geschiedenis omvatten.
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Mariska Kleinhoonte van Os studeert Nederlandse taal en cultuur aan de
Universiteit van Utrecht. Dit artikel schreef zij naar aanleiding van een
onderzoekscollege over de theorieën van René Girard.
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Tenslotte zijn onze gevoelens wel het meest onfeilbare in ons
Een reconstructie van de poëticale ontwikkeling van E. du Perron
Van Du Perron kenen de meesten alleen Het land van herkomst. En
men weet dat hij een van de voormannen van Forum is geweest. Dat
hij nog meer interessante verhalen heeft geschreven, waaronder werk
dat te zien valt als voorbereiding op zijn grote meesterwerk, weten
weinigen. In onderstaand artikel laat Edwin Fagel zien dat in dit
vroege werk een duidelijke ontwikkeling in de poëtica van Du Perron
te ontdekken is.
Edwin Fagel
Het land van herkomst (1935) wordt beschouwd als een hoogtepunt van de
Nederlandse literatuur uit het Interbellum. De schrijver ervan, E. du Perron
(1899-1940), dankt zijn bekendheid vooral aan dit werk. Verder kennen we hem als
medeoprichter en redacteur van Forum en, de kenners, als vervaardiger van poëzie.
Maar wie kent de jonge avant-gardist Du Perron, die werken schreef als Manuscrit
trouvé dans une poche (1923), Filter (1925) en Een voorbereiding (1927)? De
literatuurgeschiedenissen zien Du Perrons vroege periode niet helemaal onterecht
over het hoofd.1 Hoewel er veel te genieten valt in zijn jeugdwerk, zal niemand
kunnen volhouden dat hij toen al meesterwerken schreef. Du Perron moest rijpen,
kennelijk, om uiteindelijk een roman als Het land van herkomst te kunnen schrijven.
Dit rijpingsproces is goed te volgen aan de hand van de verschillende versies die Du
Perron maakte van zijn eerste volwaardige roman Een voorbereiding. Du Perron
herschreef de roman twee keer: de eerste herschrijving verscheen als tweede, herziene
druk in 1932, de tweede kwam na zijn dood terecht in het Verzameld werk (1955).

Een heilzame ziekte
De jonge Du Perron had maar één doel toen hij in december 1921 met zijn ouders
vanuit Nederlands-Indië naar Europa kwam: schrijver worden. Naast vriendschappen
in het avant-gardistische circuit, resulteerde zijn enthousiasme al snel in een aantal
in eigen beheer uitgegeven werken. Afgezien van Een voorbereiding schreef hij in
deze periode de pastiche Manuscrit trouvé dans une poche en een groot aantal
gedichten en verhalen. Het kenmerkt Du Perron dat hij nooit tevreden was met zijn
werk. Ook over het reeds gepubliceerde werk bleef hij uitvoerig corresponderen met
zijn literaire vrienden. Hij liet vervolgens geen gelegenheid voorbij gaan om het
werk te herzien. Met Een voorbereiding moet hij het meest in zijn maag hebben
gezeten. Het kostte hem al veel moeite de roman te schrijven. Daarna is hij niet meer
opgehouden er aan te sleutelen.
In de periode tussen de eerste versie en de laatste herschrijving (1922-1935) heeft
Du Perron zich ontwikkeld van een beginneling die aansluiting zoekt bij de
avant-garde, tot een vooraanstaand literator. In een interview uit 1929 met G.H.
's-Gravesande vertelt Du Perron dat hij, toen hij in 1921 in Europa aankwam, niet
goed wist waar hij met zijn schrijverschap naartoe wilde: ‘ik wist alleen dat ik een
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intense hekel had aan alles wat naar Nieuwe Gidstaal zweemde’. Na een periode van
afkeer van de avant-garde - Du Perron noemt deze stroming overigens, zoals
gebruikelijk in die tijd, ‘modernisme’ - werd hij er wel degelijk door beïnvloed. ‘Ik
bracht toen zes maanden te Parijs door,’ vertelt hij 's-Gravesande, ‘en kwam er midden
in het verwoedste modernisme terecht; in het begin vond ik dat natuurlijk nog erger
[...], maar langzamerhand gaf ik mij gewonnen. Ik heb dus zelf ook modern willen
zijn.’ Maar die invloed duurde niet lang. De bundel kwatrijnen Filter (1925) en de
‘dood’ van zijn modernistische alter ego Duco Perkens markeren het einde van Du
Perrons avant-gardistische periode. Het ‘modernisme’ beschouwde hij sindsdien als
een ‘heilzame ziekte’: het heeft geleid tot een afwezigheid van breedsprakigheid;
zijn proza werd erdoor verscherpt en verkort. ('s-Gravezande 1982, p. 165)
Wat Du Perron in deze context onder de term ‘modernisme’ verstond, komt weinig
overeen met
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latere definities van die term. Du Perron doelde op de diverse vernieuwende
bewegingen die zich lieten gelden in de jaren twintig. Het expressionisme viel daar
bijvoorbeeld onder, het futurisme en dada. Deze stromingen, die we nu vatten onder
de naam ‘historische avant-garde’, keerden zich tegen het traditionalisme en het
rationalisme. Het waren reacties op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog,
die zich keerden tegen het estheticisme van de beweging van Tachtig, en de objectieve
pretenties van het naturalisme. Het zwaartepunt van de avant-gardistische literatuur
lag bij de weergave van het moderne leven: dus niet zozeer op het bereiken van de
Schoonheid, zoals de Tachtigers zich tot doel hadden gesteld. De avant-gardisten
waren individualisten: de ‘objectieve werkelijkheid’ werd ondergeschikt gemaakt
aan de eigen waarneming van die werkelijkheid. Dit leverde diffuse literatuur op die
weinig logisch van structuur was. Paul van Ostaijen wordt algemeen beschouwd als
de belangrijkste avant-gardist van het Nederlandse taalgebied. Van Ostaijen streefde
naar de grootst mogelijke intensiteit van het woord. Hij liet daarom alle lid-, voegen bijwoorden weg (het gebalde woord); ook wees hij in zijn essays op de relatie
van avant-gardistische literatuur met de beeldende kunst. Zo toonde hij bijvoorbeeld
aan dat de vormen van bijvoorbeeld een gedicht van Marsman overeenkomen met
die van een schilderij van Chagall. (Van Ostaijen 1996, p. 98)
Fokkema en Ibsch komen in hun Het modernisme in de Europese letterkunde tot
een hedendaagse definitie van modernisme. Kenmerkend voor een modernist is
volgens hen zijn twijfel. Een modernist twijfelt aan vermeende zekerheden, zoals de
meetbare tijd, de betekenis van woorden, die niet van nature vast ligt, en die van de
in iedere omstandigheid geldende moraal. Deze fundamentele twijfel (die Du Perron
in Een voorbereiding ‘twijfel aan eigen zijn’ noemt) wordt wel epistemologische
twijfel genoemd. Het taalgebruik van de modernist is, als gevolg van deze twijfel,
hypothetisch. Zelfs het medium roman wordt gerelativeerd. De personages zijn niet
minder onzeker: zij corrigeren en nuanceren zichzelf voortdurend. De psychologie
van het personage gaat de boventoon voeren. Hieruit komt voort dat de persoonlijkheid
van de auteur belangrijk is. Zijn intellectuele houding verschaft hem de vrijheid
tegenover tijd, plaats en psychologische aanleg; hij kan zijn eigen standpunt
relativeren.2
Hoewel beide stromingen een reactie zijn op eerdere stromingen, zoals het
naturalisme, heeft het modernisme van Fokkema en Ibsch een duidelijk andere
verschijningsvorm dan het avant-gardisme. Fokkema en Ibsch voeren de latere Du
Perron aan als voorbeeld van hun modernisme. De jonge Du Perron heeft zich een
tijd lang bezig gehouden met de avantgarde. De verschuiving van het ene naar het
andere modernisme moet dus zichtbaar zijn in de verschillende versies van Een
voorbereiding.

Een uitgave uit eigen zak
Du Perron schreef Een voorbereiding tussen februari 1922 en juli 1923. De
slothoofdstukken voegde hij in april 1926 toe. In de tussentijd heeft hij naar eigen
zeggen nog flink aan de tekst moeten sleutelen. Aan Paul van Ostaijen schreef hij:
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Met het begin heb ik allerongelukkigst zitten haspelen. De akeligste
herinneringen heb ik wel aan de moeite die ik gehad heb vóór ik mijnheer
Watteyn in Parijs kreeg. Ik heb er zelfs over gedacht dat gezanik apart uit
te geven onder de titel Een mannetje alleen. Gelukkig heb ik eindelik
besloten wat niet spontaan geschreven was tenminste spontaan te
schrappen en zo is ruim 2/3 van het geheel vervallen [...]. Dezelfde metode
heb ik op de rest toegepast, maar voorzichtiger, toen was ik er zowat.
In mei 1927 werd de roman door Alphonse Bruer in Brussel gedrukt als Een
voorbereiding, zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn; Du Perron betaalde de
uitgave uit eigen zak. De publicatie werd, voor zover bekend, alleen gerecenseerd
door Frans Coenen in Den Gulden Winckel. Coenen bespreekt het boek gematigd
positief. Hij noemt Een voorbereiding geestig, maar wijst tegelijkertijd op de
tweeslachtigheid van de hoofdfiguur:
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In 't algemeen vindt men er deze tegenstrijdigheid, dat het jongemensch
Kristiaan Watteyn tegelijk te naïef en te wereldwijs schijnt. [...] Hoe kan
een broze, fijngevoelige zwakkeling dan zoo iets primitiefs en grofs
verlangen als een kunstenaarsleven op den ‘buste’ Montmartre? Hoe kan
hij een oogenblik aan deze zijn eigen romantiek geloven? (Coenen 1927,
p. 551)
Ook Paul van Ostaijen liet zich in deze strekking uit over de roman. Hij resumeert
zijn bedenkingen als volgt:
Men gaat van het begin af met het boek mee en van het begin af aanvaardt
men het als ironie [...]; zo gaat het verder en men volgt Kr. goed en men
vindt dat hij zich best houdt en men lacht bij al hetgeen hij doet, totdat,
op zeker moment, men wil zeggen: ‘maar verdomd die kerel meent dat met
z'n ‘zeg hou-je een heel klein beetje van me’ en dan weet men niet meer
welk de toon is van het boek. Dat is op enkele plaatsen het gebrek, meen
ik. (Borgers 1971, pp. 815-816)
In het nawoord dat Du Perron bij de tweede druk opnam, noemt hij de bespreking
van Coenen scherpzinnig. Hij zegt dat deze hem deed begrijpen dat in de eerste versie
van de roman ‘niet de figuur zelf, maar de toon van die figuur tweeslachtig is’, omdat
hij voortdurend bezig is zichzelf te verklaren. Aan de ene kant gelooft Kristiaan
volledig in zijn daden, maar aan de andere kant relativeert hij zichzelf, steekt hij zelfs
de draak met zichzelf. Daarom liet Du Perron de roman als verzameling
dagboekfragmenten vallen. Hij herschreef het meer verhalende gedeelte van de roman
in de derde persoon en alleen het meer bespiegelende gedeelte hield hij in de eerste
persoon. Het verhaal wordt dus nu door een alwetende verteller verteld, die op zijn
beurt uit het dagboek van Kristiaan Watteyn citeert. Volgens Du Perron wordt de
figuur van Kristiaan Watteyn er na deze wijzigingen niet beter of belangrijker door,
maar wel noemt hij de wijze van presenteren zuiverder
Du Perron beweert verder weinig aan de roman te hebben veranderd. Zijn
definitieve oordeel over het werk blijft daardoor dubbel. Nog steeds meent hij dat
de roman, als hij niet geheel overbodig is, dan toch veel overbodigs bevat. Het werk
blijft voor hem enkel waarde houden doordat het duidelijk het karakter van
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Frontispiece bij Een voorbereiding, in de eerste druk (1927)

een jeugdwerk heeft. Daaraan ontleent het volgens hem zijn charme. (Du Perron
1955, p. 597) De tweede druk werd in 1931 door Boosten & Stols gedrukt en
uitgegeven. Het werd aan Menno ter Braak opgedragen, met wie Du Perron enkele
maanden eerder kennis had gemaakt. Ter Braak was erg enthousiast over de roman,
vooral de spontaniteit van het werk beviel hem.3 Ook Du Perron zelf was veel meer
tevreden over het resultaat. Hij schrijft aan Ter Braak: ‘Het is toch de sleutel tot mijn
persoon-en-werk’. (Briefwisseling Ter Braak-Du Perron, 1962, p. 45)
De kritiek was echter niet mals. Du Perron had inmiddels de gezaghebbende critici
van dat moment, Dirk Coster en Anthonie Donker, tegen zich in het harnas gejaagd.4
Donker schreef in de NRC van 8 april 1932 een honend stuk over het boek: ‘Daar
nu staat mijn verstand bij stil, gegeven de oordeelsscherpte van den heer Du Perron,
die op het gebied van prullen toch een expert is en het zijne dus dadelijk als zodanig
had moeten erkennen...van deze geschiedenis deugt werkelijk niets.’ (Ibidem, p. 502)
Theun de Vries haalt nog feller uit in zijn recensie in het Critisch Bulletin, dat
destijds verscheen onder de redactie van Anthonie Donker. ‘Kristiaan Watteyn’, zo
schrijft De Vries, ‘lijdt aan een gebrek aan persoonlijkheid’ (wat een terloopse sneer
is naar het pas opgerichte Forum); het ergerlijke daaraan is dat hij zich dat bewust
is en zich daar doorlopend voor verontschuldigt. De auteur verontschuldigt zich op
zijn beurt weer voor zijn sujet. De Vries gaat nog verder door de roman een
‘Narcissus-produkt’ te noemen, en de auteur een ‘idioot’ en een ‘onvolgroeid
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poseur’, die geestelijke en lichamelijke tuchtiging nodig heeft, en die er goed aan
zou doen eens de psychiater te bezoeken. Du Perron was woedend na het lezen van
deze recensie, maar hij liet zich door Ter Braak overhalen zich te onthouden van een
reactie in het openbaar.5
De tekst van de tweede druk werd in 1937 opnieuw door Stols (in de reeks
Kaleidoscoop, als nummer 26/27) op de markt gebracht. Uit correspondentie blijkt,
dat Du Perron Een voorbereiding inmiddels was gaan beschouwen als voorstudie
van Het land van herkomst. Deze derde druk was een goedkope heruitgave van de
tweede, waarvan de tekst, inclusief het ‘Nawoord bij deze tweede druk’, identiek is
gebleven. Er bestond inmiddels al wel een nieuwe herschrijving - Du Perron maakte
deze in 1935 - maar die werd voor deze druk niet gebruikt: de uitgave moest goedkoop
blijven. De herschrijving die Du Perron omstreeks 1935 maakte, was bestemd voor
de eventuele uitgave van zijn Verzameld werk. Dit Verzameld werk werd echter niet
meer tijdens het leven van Du Perron uitgegeven. De derde versie van Een
voorbereiding verscheen pas na zijn dood, in 1955 in de uiteindelijke uitgave van
het Verzameld werk.

Mindere kwelling van de lezer
Wat veranderde Du Perron zoal in zijn eersteling? Om de wijzigingen zo overzichtelijk
mogelijk in kaart te brengen, heb ik ze onderverdeeld in drie categorieën: structuur,
inhoud en stijl. Omdat de tweede en de derde versie van de roman grotendeels met
elkaar overeen komen (de lijn van de tweede versie zet zich in de derde voort),
vergelijk ik de eerste versie met de beide herschrijvingen. Waar de herschrijvingen
van elkaar verschillen, zal ik dat natuurlijk aangeven en proberen te verklaren.
De verandering die het meest in het oog loopt, is de wijziging van het
vertelperspectief. In de eerste versie werd Een voorbereiding voorgesteld als een
getrouwe weergave van de aantekeningen die Kristiaan Watteyn in zijn cahiers
maakte. De tekst begint, na de relativerende voorrede van ‘Queselius’ (Du Perron
zelf), bij het begin van het dagboek: Brugge, juni 1921. Daarna wordt de tekst van
Watteyn zo getrouw mogelijk gevolgd. Er zit weinig lijn in. Kristiaan springt van de
hak op de tak: hij citeert uit zijn eigen en andermans brieven, schrijft een aantal van
zijn eigen gedichten over en maakt lijstjes (bijvoorbeeld: ‘Mogelijkheden van
belangstelling voor anderen’). Dialogen worden afgewisseld met korte of langere
observaties, Kristiaan richt afwisselend het woord tot zichzelf en tot anderen (zijn
moeder bijvoorbeeld), en daarnaast levert hij op dit alles commentaar.
Du Perron heeft in zijn herschrijving kennelijk orde willen scheppen in deze
situatie. Hij herschreef grote delen in de derde persoon. De roman werd hierdoor niet
alleen evenwichtiger. Een ander groot voordeel was, dat Du Perron (als alwetende
verteller) zijn personage gemakkelijker kon ironiseren. Waar voorheen Kristiaan
zichzelf becommentarieerde, kon nu de auteur dat doen, of dat aan andere personages
overlaten. Schreef Kristiaan bijvoorbeeld op pagina 137 van de eerste druk: ‘Ik dacht,
in de verwarring van dat ogenblik’, in de herschrijving werd dat: ‘Die arme
beginneling Kristiaan Watteyn! hij dacht - in de verwarring van dat ogenblik -’. Zo
heeft Du Perron veel kunstgrepen, die nodig waren om Kristiaan zichzelf te laten
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beschrijven, kunnen wegwerken. Hij kon bovendien zijn figuur veel doeltreffender
belachelijk maken.
De herschrijvingen zijn minder fragmentarisch, beter gestructureerd dan de eerste
versie. Dat valt allereerst op door de hoofdstukindeling: de 27 korte, op zichzelf
staande dagboeknotities werden samengevoegd tot acht kloeke hoofdstukken. De
verbanden tussen deze hoofdstukken werden duidelijker aangegeven. Doordat Du
Perron de derde persoon hanteerde, kon hij de ruimte nemen om zijn personages en
hun belevenissen wat uitvoeriger in te leiden. Aan het einde van hoofdstuk I,
bijvoorbeeld, schrijft Kristiaan dat hij zijn eerste vriendinnetje, Meta, zal bezoeken
in Den Haag, en dat hij haar daar dan zal kussen. Het volgende hoofdstuk begint dan
met de regel: ‘Ik trof eerst Arnold Meerman, in Scheve-ningen.’ De verbinding is in
de herschrijving een stuk soepeler, omdat de verteller de ruimte kan nemen zijn
personage de reis te laten maken, en een ander personage te introduceren: ‘Het gelukte
hem naar Den Haag af te reizen. Maar eer hij het onderwijzeresje terugzag - hij wilde
haar niet voor de school ontmoeten onder de ogen van al die kinderen - bezocht hij
zijn vriend, de student in de medicijnen en dichter Arnold Meerman. Zij gingen
samen naar Scheveningen.’ De roman is in de tweede en derde versie dus op een
meer coherente manier op papier gezet. De verschillende situaties worden nu
systema-tischer verteld, beter gemotiveerd en met elkaar ver-bonden. Du Perron
voegde verbindende fragmenten toe en hij schrapte ook grote delen. In het ‘Nawoord
bij de tweede druk’ legt hij uit dat hij ‘de overbodige aantekeningen heeft geschrapt,
tot vlottere afwik-keling van de intrige en mindere kwelling van de lezer.’ Inderdaad
zoeken we
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in de latere drukken bijvoorbeeld tevergeefs naar de voorrede van Queselius (hoewel
het nieuwe begin van de roman het verhaal op dezelfde manier relativeert), en missen
de herschrijvingen een groot aantal overwegingen (vaak zijn dat enkel kreten) van
Kristiaan.
Hoewel hij de meeste wijzigingen in het begin van de roman heeft aangebracht,
moet Du Perron ook hebben geworsteld met de slothoofdstukken (het deel dat hij in
april 1926 schreef). In de eerste druk richt Kristiaan aan het slot ineens het woord
tot een onbekende, die niet bij naam wordt genoemd. Kristiaan reageert in dit gedeelte
op de vraag naar enige slotaantekeningen, zodat de onbekende de cahiers kan
publiceren. Aangezien Du Perron op de titelpagina staat vermeld als uitgever van de
cahiers, kan dit deel worden opgevat als een brief van Kristiaan Watteyn aan Du
Perron zelf. Kristiaan vult in dit gedeelte dus de ontbrekende informatie aan vanaf
de laatste aantekeningen (1922) tot het heden (dus: april 1926).
Deze kunstgreep kon Du Perron in de herschrijving achterwege laten: in de
hoedanigheid van verteller kon hij gemakkelijk zelf de resterende informatie geven.
Ter afsluiting geeft hij dan in de tweede versie een aantal meningen van andere
mensen over Kristiaan weer; hij eindigt met de opmerking: ‘Die mijnheer Watteyn,
zegt hier iemand, is dus een vrij zielig individu...’ Het opvoeren van deze iemand is
natuurlijk geen erg elegante oplossing. Dat vond Du Perron zelf kennelijk ook, want
in de derde versie wordt dezelfde mening vanuit de verteller opgeschreven. Het past
allemaal in het algemene beeld: Du Perron heeft de roman met zijn aanpassingen
coherenter willen maken.

Wijzigingen in een personage
Du Perron geeft in zijn ‘Nawoord bij deze tweede druk’ aan, dat hij niets in de figuur
van Kristiaan Watteyn heeft veranderd: ‘Ik heb mij overigens gewacht iets te wijzigen
in een personage dat ik mij op het ogenblik moeilik zo zou kunnen voorstellen.’ Toch
zijn er accentverschuivingen. Kristiaan Watteyn was al in de eerste versie een
karikatuur. Zijn karikaturale karakter wordt in de herschrijvingen versterkt, doordat
de verteller buiten de figuur om aanvullende informatie verstrekt, en doordat hij
commentaar levert. Verder komt de gedachtewereld van Kristiaan anders tot uiting.
Hij spreekt zich bijvoorbeeld minder uit over literatuur. Ook lijkt hij zich beter te
beheersen in de uitingen van zijn gevoel. Een treffend voorbeeld van de verdere
ironisering van de hoofdfiguur lezen we in de scène dat Kristiaan tijdens het diner
met Andrée en haar vrienden een fles wijn voor zichzelf bestelt. Hij wordt dronken,
maar prijst zich na het diner gelukkig met het feit dat hij die dronkenschap verborgen
heeft kunnen houden: ‘Als ze niet meer dan vermoed hebben, ontging hun de kans
op zekerheid.’ De verteller kon daar in de tweede druk aan toevoegen:
Hij vond zijn dronkenschap heel belangrijk en had er zich niet over
verwonderd als de Collards zijn nieuwe vriendin - want dat was zij immers
- voor hem hadden gewaarschuwd. In werkelijkheid had mevrouw Collard
dit gezegd, de vorige avond, onmiddellijk na zijn verdwijning (met haar
lelijke glimlach en een blik van verstandhouding): ‘Je crois qu'il est un
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peu pompetto, votre jeune ami. Het is zekerde eerste keer dat hij zo'n grote
fles voor zich alleen heeft gehad.’
In de eerste versie spot Kristiaan met bepaalde typen literatuur. Op verschillende
plaatsen laat hij zich laatdunkend uit over het zogenaamde literaire, in zijn ogen
omslachtige, taalgebruik. Hij maakt deze in zijn discussie met zijn vriend Arnold
Meerman belachelijk, en hij kan het ook niet laten diens modieuze taalgebruik
meerdere malen te parodiëren. In veel gevallen zijn deze expliciete uitingen van spot
uit de latere versies van de roman weggelaten. Wel liet Du Perron een groot aantal
ironische passages, waarin dezelfde spot impliciet naar voren kwam, intact. Hij wilde
de mening dus niet uit de roman wegwerken, maar deze wat subtieler naar voren
laten komen.
Verder heeft Kristiaan vaak de neiging pathetisch te worden. Du Perron heeft de
fragmenten waarin Kristiaan daarin het verst gaat, zoveel mogelijk geschrapt.
Voorbeelden hiervan vinden we op pagina 33 van de eerste druk (‘Toen ik weer in
de trein zat was ik “gebroken”’) en op pagina 34 (‘En sindsdien ben ik de man wiens
leven verknoeid is en die dat beseft’). Ook heeft hij flink gesnoeid in zijn
liefdesbrieven aan Andrée. Ook hier geldt, dat de grote gevoelens (zijn uitingen van
verliefdheid zijn hier nog wel het beste voorbeeld van) niet uit het boek zijn geschrapt,
maar dat ze implicieter worden gemaakt.
De eerste versie van Een voorbereiding bevatte een aantal slordigheden, die Du
Perron in de herschrijving heeft verbeterd. Het zijn vaak details, die echter wel
veelzeggend zijn over Du Perrons vaardigheid als
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Du Perron met Willink op de Kermis

schrijver. Kristiaan vertelt aan het begin van het verhaal bijvoorbeeld over de
verveling waaronder hij in het huis van zijn moeder lijdt. Op zijn kamer verveelt het
portret van mevrouw Lebrun hem, en het melkmeisje van Greuze verveelt hem ook.
Wat hem het minst van alles verveelt, zijn de myriaden gleufjes in het metselwerk
aan de overkant, die hij kan zien als hij zijn bril opzet. In de verbeterde versie ziet
hij die gleufjes pas als hij zijn verrekijker gebruikt. Dat lijkt logischer te zijn.
Du Perron heeft op een aantal plaatsen de namen van zijn personages aangepast.
Ook wijzigde hij een aantal geografische gegevens, of liet hij namen van zaken weg,
die bij nader inzien niet van belang bleken te zijn. Zo lezen we in de scène waarin
Kristiaan met Arnold Meerman in Den Haag een bordeel bezoekt, dat dit bordeel
een ‘kleurig-verlicht huis in de Faber-van-Riemsdijk-straat’ was. Het bevindt zich
in de herschrijving in de Van Limburg Stirumstraat. De reden van deze herschrijving
lijkt me historisch: de naam van de Faber-van-Riemsdijkstraat werd in 1937 veranderd
in de Repelaer-straat, vanwege het onzedelijke imago van de straat. De vlakbij gelegen
Van Limburg Stirumstraat nam de onzedige rol over. (Wessels 1981) Dit impliceert
natuurlijk wel dat Du Perron nog na 1937 aan de roman gesleuteld heeft. De prostituee
aan wier boezem Arnold Meerman de bezieling hoopt te vinden, heet in de eerste
versie Beppie. Die naam is in de latere versies zoveel mogelijk weggewerkt. Kristiaan
spreekt haar eenmaal slechts bij de naam aan, om ontspannen over te ko-men bij
Arnold. De prostituee heet inmiddels Nora. Waarom die naam is veranderd, blijft
natuurlijk gis-sen. Een mogelijke verklaring zou zijn, dat Du Perron in de loop van
het jaar 1930 kennis maakte met Elisabeth de Roos, de vrouw met wie hij in 1932
zou trouwen. Zij werd Bep genoemd. Misschien vond Du Perron het wenselijker de
naam van de hoer daarom te veranderen. Dit soort wijzigingen komt erg veel voor
in Een voorbereiding.
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Verandering in stijl
Hetzelfde kan worden gezegd van de stijlwijzigingen die Du Perron doorvoerde. Hij
had meerdere jaren gewerkt aan de eerste versie van de roman, in een periode waarin
hij zich als schrijver snel ontwikkelde. De eerste versie van Een voorbereiding is
daardoor niet erg evenwichtig. Du Perron schreef aan Van Ostaijen dat zijn literaire
smaak tijdens het schrijven van Een voorbereiding telkens veranderde. Hij onderkende
ook het verschil in stijl tussen het zogenaamde eerste gedeelte uit 1922 en 1923, en
de slothoofdstukken, die hij in 1926 schreef. (Borgers 1971, p. 808)
De hele roman is aangepast aan de stijl die in de tijd van de herschrijvingen
kenmerkend voor Du Perron was. Deze verandering is niet zozeer het gevolg van

Vooys. Jaargang 19

224
een verandering in poëticale opvattingen; het is eerder zo dat Du Perron zijn stijl
verder heeft ontwikkeld. De herschrijvingen zijn directer, helderder dan de eerste
versie. Fragmenten die het verhaal onnodig onderbraken, zijn in de herschrijving
weggelaten. En waar Kristiaan een beeld of gebeurtenis niet duidelijk of niet volledig
beschrijft, wordt dat in de verbetering extra toegelicht of anders geformuleerd. Ook
zijn het taalgebruik en de spelling gemoderniseerd.
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de stijl na de verbeteringen bondiger
is geworden. De zinnen zijn vaak wat korter, doordat Kristiaan minder associatief
schrijft. Allerlei bedenkingen of observaties, die de zinnen onderbraken of langer
maakten, zijn weggelaten. De wijziging in de beschrijving van de afbeelding van
Jeanne d'Arc in zijn moeders huiskapel is hiervoor illustratief. De zin in de
oorspronkelijke versie luidt: ‘en waar een venstertje beplakt is met viermaal dezelfde
vreselike Jeanne d'Arc, in blikken wapenuitrusting en met een wit vlaggetje in de
hand, op een wit hollend paard’. In de herschrijving is het woord vreselike weggelaten;
ook laat Du Perron het witte paard achterwege. De zin wordt nu als volgt: ‘en waar
een venstertje beplakt is met viermaal dezelfde Jeanne d'Arc, in blikken
wapenuitrusting en met een wit vlaggetje in de hand.’ Zo zijn meer zinnen onder
handen genomen. Details die niets toevoegden aan het beeld of het verhaal werden
over het algemeen geschrapt.
Andere beschrijvingen vond Du Perron kennelijk onhelder. De glimlach van
Mullèr, bijvoorbeeld, gastheer van de theebijeenkomst waar Kristiaan Andrée Maricot
ontmoet, wordt beschreven als ‘veel grijze tanden in een beschermende glimlach’.
In de herziene versie ziet Kristiaan een ‘grauwe, maar vaderlijke glimlach’.
Wijzigingen als deze zijn veel voorkomend.
Bovendien werd de stijl vloeiender, doordat Du Perron een groot aantal
signaalwoorden wijzigde. Als Kristiaan bijvoorbeeld in zijn dagboek noteert ‘En dan
mijn eerste nacht in Montmartre’ is niet duidelijk waar het woord dan op slaat. Het
kan een aanduiding van chronologie zijn, maar ook een uitroep van enthousiasme,
bijvoorbeeld, of ontzetting. Dat het inderdaad de chronologie moet aanduiden, dat
Kristiaan dus de gebeurtenissen in hun opeenvolging beschrijft, wordt pas in de
herschrijving duidelijk: ‘En vervolgens zijn eerste nacht in Montmartre.’ Ook heeft
Du Perron archaïsch aandoende woorden moderner willen maken. Het woord ‘doch’
is consequent veranderd in ‘maar’; dezelfde modernisering geldt voor ‘onderwijl’,
‘sedert’ en het glas ‘ledigen’. Het gebruik van twee bijvoeglijke naamwoorden,
verbonden met een streepje (‘onnozelonbedorven’) werd afgezworen (we lezen in
de herschrijving ‘frank en onbedorven’). Zo ook het gebruik van hoofdletters om de
woorden meer lading te geven (‘Mens’, ‘Liefde’), tenzij het hem om het ironische
effect te doen was. En veel in de eerste druk gebruikte Franse termen zijn naar het
Nederlands vertaald. Dit geldt echter niet voor de dagboekfragmenten, die de verteller
citeert: in deze fragmenten vormt het gebruik van het Frans de couleur locale.
In het algemeen kan dus worden gesteld dat de stijl van Du Perron in de loop der
jaren bondiger is geworden. Dit gaf Du Perron al aan in zijn interview met
's-Gravesande, waarin hij stelt dat zijn stijl onder invloed van de avant-garde is
verscherpt en verkort.
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Tussen modernismen
De vraag echter blijft: in hoeverre betekenen deze wijzigingen een verschuiving van
de avant-garde naar het modernisme van Fokkema en Ibsch? Dat is een lastig te
beantwoorden vraag, temeer omdat Du Perron nooit een zuivere avant-gardist is
geweest. Zijn aanvankelijke houding hiertegenover was een mengeling van interesse
en afstand. Uit het jeugdwerk Manuscrit trouvé dans une poche spreekt deze houding
misschien nog het duidelijkst. In dit boekje gebruikt Du Perron de moderne technieken
om die te bespotten. Het is half als pastiche geschreven, half ook met de ernst van
de ontdekker. Maar ondanks dit soort experimenten is Du Perron nooit met hart en
ziel avant-gardist geweest. Men kan dus niet zomaar zeggen dat Du Perron zich
vanuit het avant-gardisme naar het modernisme ontwikkelde. Het is subtieler dan
dat. De tekst van Een voorbereiding toont dit duidelijk aan.
Du Perrons belangstelling voor de avant-garde was een voortdurend aftasten van
zijn eigen opvattingen. Dit aftasten is zichtbaar in Een voorbereiding: de avant-garde
is het ijkpunt, waar Du Perron, bij monde van Kristiaan Watteyn, zijn opvattingen
aan toetst. Dit komt zowel in de inhoud als de vorm van de roman naar voren.
Kristiaan laat zich voornamelijk ironisch uit over avant-gardistische literatuur. Maar
zijn houding is dubbel. Hij valt zijn vriend Arnold Meerman bijvoorbeeld aan om
diens avant-gardistische opvattingen. Aan de andere kant is Arnold wel degene
tegenover wie Kristiaan zich wil bewijzen, van wie hij ook
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bewondering verlangt. De ‘moderne’ literatuur krijgt er herhaaldelijk van langs in
Een voorbereiding, maar de kopstukken worden toch met respect benaderd. In
Montmartre ontmoet Kristiaan de dichter Clovis Nicodeme (voor wie Max Jacob
model stond (Van der Aa 1994, pp. 17, 27)).
Hoewel hij zich ook in het gesprek met de dichter niet lovend uitspreekt over de
avant-garde, voelt Kristiaan zich duidelijk de mindere van de twee. Dit spanningsveld
tussen spot en eerbied maakt het fragment overigens erg geestig.
De eerste versie van Een voorbereiding is niet avant-gardistisch. Maar dat betekent
niet, dat de avant-garde geen sporen heeft nagelaten. De roman is in de eerste versie,
zoals gezegd, een verzameling aantekeningen die Kristiaan in zijn dagboek maakt.
Losse beschouwingen worden afgewisseld met beschrijvende gedeelten,
brieffragmenten, lijstjes, gedichten en dialogen. Het geheel maakt hierdoor een
rommelige indruk. Dit gebrek aan harmonie kan wijzen op de invloed van het
expressionisme, of althans, Du Perrons receptie ervan.
Fokkema en Ibsch bespreken Een voorbereiding in hun Het modernisme in de
Europese literatuur als voorbeeld van Du Perrons vroege receptie van het modernisme
(zoals zij het zelf definiëren). Zij gaan in hun bespreking van de roman uit van de
versie die in het Verzameld werk is opgenomen. In noot 43 noemen zij de tekst hiervan
abusievelijk ‘de tekst van de tweede druk’. Zij gaan er ten onrechte van uit dat Du
Perron de roman slechts eenmaal heeft herzien. Zij beschouwen hun analyse dus als
die van Du Perrons vroege receptie van het modernisme (want, als we het ‘Nawoord
bij deze tweede druk’ mogen geloven, de tekst voor de tweede druk lag al in 1928
gereed). Maar in feite bespreken zij de derde versie: de aanpassingen hiervoor werden
op zijn vroegst in 1935 aangebracht. Dit maakt hun analyse van de roman niet
waardeloos. De epistemologische twijfel, die zij in de roman signaleren, en die zij
als een kenmerk van het modernisme beschouwen, is al aan te wijzen in de eerste
versie van de roman. Kristiaan twijfelt aan eigen kunnen en eigen zijn, en hij beseft
dat ‘alle meningen, alle zienswijzen, alle ontdekkingen, minder dan zotheden, halve
waarheden zijn’. Kristiaan waarschuwt de lezer zelfs: ‘Pas op, degeen die tot een
slotsom is geraakt! Voorwaar ik zeg u: hij heeft een toren beklommen waarvan de
trans op instorten staat.’ De twijfel aan zichzelf uit zich bovendien doordat Kristiaan
zich voortdurend een rol aanmeet. Hij wil bijvoorbeeld voor Andrée ‘een soort
matroos’ zijn. Dat betekent, dat hij zich de rol van bruut aanmeet, om zich van haar
fijnzinnige vrienden te onderscheiden. Ook in Montmartre speelt hij een rol: die van
bohémien. Op diverse plaatsen wijst Kristiaan er op dat hij zich heeft ingeleefd in
een personage, daarnaast heeft hij een bijzondere belangstelling voor toneel. Deze
belangstelling, en die voor het kosmopolitisme die eveneens uit de roman spreekt,
noemen Fokkema en Ibsch modernistisch. De eerste versie van Een voorbereiding
bevatte dus ook al modernistische elementen.
Du Perron heeft de roman in modernistische zin aangepast door een vertelinstantie
in te voeren. De afwisseling van vertellerstekst en dagboekfragment duidt op
zelfreflectie: een beschouwing in de vertelling over het vertelde. Zoals gezegd, maakte
Du Perron het relaas van Kristiaan hiermee bovendien ordelijker. Het gebrek aan
coherentie, dat misschien duidt op de invloed van de verschillende avant-gardistische
stromingen, is mede door deze ingreep opgeheven. De spontaniteit, mijns inziens
een van de charmes van de eerste versie van de roman, is er helaas ook door
verminderd. Een vergelijking tussen de verschillende versies van Een voorbereiding

Vooys. Jaargang 19

toont dat de stijl directer en helderder werd. Het is niet te achterhalen of het inderdaad
de avant-garde was, zoals Du Perron beweerde, die geleid heeft tot een ‘scherpere
stijl zonder breedsprakerigheid’. Maar de ontwikkeling is duidelijk waarneembaar.
Een voorbereiding is inderdaad, in het spoor van Du Perron zelf, te beschouwen als
een voorstudie van Het land van herkomst. De intellectuele discussies, de uitgebreide
interieurbeschrijvingen, de twijfel van de hoofdfiguur - alles is al in bescheiden mate
aanwezig. Deze ontwikkeling is subtiel, maar goed te volgen in de verschillende
versies van Een voorbereiding. De wijzigingen tonen vooral aan hoe Du Perron
langzamerhand zijn vak onder de knie kreeg, en een persoonlijke stijl ontwikkelde.
Het is interessant om te zien in hoeverre die ontwikkeling een verschuiving binnen
stromingen betekende. Maar ook dit is, zoals vrijwel alles bij Du Perron, relatief: hij
interesseerde zich te weinig voor de theoretische kanten van de literatuur. Voor Du
Perron was literatuur een kwestie van instinct. In de roman hecht hij immers ook een
grote waarde aan het gevoel: ‘Maar tenslotte zijn onze gevoelens wel het meest
onfeilbare in ons, ontegenzeggelik; het minst bepaalbare, het veranderlikste en, als
het er op aan komt, het zekerste.’ Du Perron bekommerde zich er niet om of een
element avant-gardistisch was of modernistisch. Hij gebruikte wat hem beviel. Het
is daarom niet verwonderlijk dat niet precies te zeggen is in hoeverre Een
voorbereiding
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Opdracht aan Jozef Peeters in Manuscrit trouvé sous une poche

zich tussen modernismen bewoog. Bij Du Perron lag literatuur dicht bij
persoonlijkheid; zij vielen bijkans samen. De literatuur van Du Perron is dus, als zijn
persoon, niet voor één gat te vangen. Een voorbereiding is daar geen uitzondering
op.
Edwin Fagel studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Leiden. Dit artikel is een bewerking van zijn
doctoraalscriptie over de poëtica van Du Perron die hij 2000 afrondde.
Hij vervulde een redacteursfunctie bij Literair Theater Branoul in Den
Haag. Verder publiceerde hij in Cahiers voor een lezer, het tijdschrift van
het E. du Perrongenootschap.
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Eindnoten:
1 Anbeek, bijvoorbeeld, bespreekt het werk van Du Perron in zijn Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1885-1985 uitsluitend in het licht van de literaire ontwikkelingen in de jaren dertig.
In Nederlandse literatuur, een geschiedenis wijdt Paul Hadermann wel een hoofdstuk aan Du
Perrons avant-gardistische periode; voornamelijk in het licht van zijn vriendschappen met Paul
van Ostaijen en Gaston Burssens.
2 Deze bespreking is natuurlijk summier en kan de lading niet voldoende dekken. Voor een
uitgebreide uiteenzetting verwijs ik naar de studie van Fokkema en Ibsch.
3 Briefwisseling Ter Braak-Du Perron I, p. 41-42. Ter Braak noemt de vorm van de roman, ook
vanwege de spontaniteit, zwak, maar ‘ik spreek niet over den vorm, als de “gevormde inhoud”
mij boeit’.
4 De toonaangevende criticus Dirk Coster ontpopte zich, vanwege diens voorkeuren, tot Du
Perrons aartsvijand. Du Perrons essaybundel Uren met Dirk Coster (1933) laat zich lezen als
een onvermoeibare strijd tegen Coster en diens opvattingen. Anthonie Donker, eind jaren twintig
nog Du Perrons vriend, koos uiteindelijk de kant van Coster.
5 Zie hiervoor de brieven 129 tot en met 134 in de Briefwisseling Ter Braak-Du Perron (pp.
174-181). Ter Braak schreef Du Perron: Ik voor mij zou die kerels beslist niet antwoorden,
tenzij ik werkelijk op een zoo lumineuze inval kwam, dat ik wist dat ze er van zouden kruipen
[...] maar behandel ze, als je antwoordt, ijzig koel, niet getergd, of ook meer in één opzicht
‘emotioneel’; daar hebben ze toch nog pleizier van (p. 176).
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column
Oeuvre
Christie Hofmeester
Hoeveel mensen zijn er die ooit een boek willen schrijven en uitgever? Ik was zo
iemand. Een jaar of vier geleden verscheen bij uitgeverij Podium mijn eerste (en
laatste?) roman, genaamd Meestal vergaat de wereld om 9.00 uur (ja, ja, ik weet hoe
kut die titel is, don't remind me). Als dat ene boek er maar eenmaal zou zijn, zouden
de volgende boeken vanzelf wel volgen. Maar zoals de/mijn uitgever Joost Nijsen
al eens zei: ‘Er zouden geen prijzen voor debuutromans moeten zijn, maar voor goede
tweede romans.’ Hoe waar.
Eén boek maakt nog geen oeuvre, is een bekend gezegde in de uitgeversbranche.
Voor iedereen die ooit nog eens een boek wil schrijven: dat is redelijk eenvoudig.
Als je computer en een uitgever een beetje meewerkt, kan er tamelijk snel een
persklaar product liggen. Waar moet zo'n roman over gaan? Ach, bij het eerste boek
is er altijd wel een verhaal voorhanden. Ik heb altijd een lichte obsessie gehad voor
eerste boeken van gearriveerde schrijvers. En hoewel mijn onderzoekje wellicht
representatief noch wetenschappelijk onderbouwd is, durf ik er vergif op in te nemen
dat zo'n beetje alle debuten autobiografisch geïnspireerd zijn. Een paar voorbeelden.
Blauwe maandagen van Grunberg, Arnon: hij werd echt jong van school geschopt
en bezocht dames van lichte zeden. Ik ook van jou van Giphart, Ronald: hij kende
echt een meisje dat in haar polste jaste als ze haar zin niet kreeg. De avonden van
Reve, Gerard: hij had het echt niet leuk in de jaren veertig. En zo verder.
Zelf had ik het wat dat betreft helemaal makkelijk. Ik had ‘geluk’. Mijn eerste
grote liefde bleek homo (nooit goed voor je zelfvertrouwen, vrouw zijnde) en door
mijn psychische ongesteldheid kwam ik in een gesloten inrichting terecht. En zoals
een spreekwoord zegt: ongeluk in het leven, is geluk in de boekenschappen. Ik typte
vlijtig en zonder veel nadenken in vijf maanden mijn verhaal op. Bij wijze van. Wat
aandikken en husselen her en der (copy-paste), andere naampjes en daar lag weer
een boek dat alle andere boeken overbodig zou maken. Uitgever gevonden, boek
uitgegeven, drie drukken behaald. Wie koopt er nu geen boek waarvan de flaptekst
luidt: ‘ze is jong, gek en laat zich opnemen?’ That's me... Hoewel mijn persoontje
(Christie) natuurlijk absoluut niet verward mag worden met het hoofdpersonage
Chris (ik ben niet zo creatief met pseudoniemen), vond ik het wel zo fair om op de
achterflap te zetten dat het boek autobiografisch getint was. Dat combineerde zo
koddig bij de depressievige foto van mij met ontblootte buik. Mediatechnisch was
dit een gouden greep. Meer dan tachtig interviewaanvragen kwamen er binnen,
variërend van een optreden bij Laat de Leeuw (toen Paul nog leuk was) tot een ereplek
op de pagina ‘Mensen’ van Trouw (‘een wolk van een meid’ werd ik daarin genoemd).
Door het mezelf opgeplakte autobiografische etiket kreeg ik vrijwel geen serieuze
recensies. Volgens schrijvers die ik sprak (en die veelal grif toegaven dat zij ook
vooral uit hun eigen leven putten) was dat ook geen handige zet van me. Mij maakte
het niet zoveel uit. ‘Ik wil niet nog zoiets meemaken om nog een boek te schrijven’,
verzuchtte ik melodramatisch tegen journalisten (gevolgd door een mistroostige blik
uit het raam). Ontroerend. En gelul natuurlijk. Ik kende het kunstje nu, wist dat ik
een aantal honderd pagina's goed genoeg kon vullen om het uitgegeven te krijgen.
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Toentertijd zag ik dat debuut vol zelf-vertrouwen als een begin van het echte werk.
Maar van een tweede boek is tot op heden - we schrijven vier jaar later - nog geen
letter van gekomen. Waarom niet? Ik weet het niet.
Misschien omdat ik ooit bedacht had dat ik één boek wilde schrijven en dat nu
gebeurd was. Gebrek aan ambitie dus. Of misschien was het omdat de nasleep van
het eerste boek niet echt motiveerde. Elke keer weer je problemen oprakelen voor
journalisten, brieven krijgen van mensen die het zelf ook niet makkelijk hebben en
behoren tot een schrijversscène die me niet beviel.
Misschien omdat het leven gewoon is doorgegaan. Na wat lucratieve optredens
en opdrachtjes was het weer over. Ik studeerde af aan de School voor journalistiek
en ging werken. Ik schrijf soms goede, soms hoogstens middelmatige stukken en
vind dat leuk werk.
Misschien omdat ik mijn boek met terugwerkende kracht hoe langer hoe beroerder
vind. Hoe heb ik dat
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ooit uit durven geven? Waarom heeft niemand me tegen mezelf in bescherming
genomen? Ik durf het boek amper in mijn eigen boekenkast te laten staan.
Maar ik denk dat ik vooral niet meer schrijf omdat ik in Godsnaam niet weet wat
ik nog te melden heb. Na mijn eigen verhaal moet er nu fictie worden geschreven.
En misschien kan ik dat wel helemaal niet. Dan zit je achter je schermpje en verzint
een personage. Iemand. Die iemand moet een naam hebben (daar ga je al?). Nou,
doe dan Roberto, als voorlopige werknaam. En die heeft moet wat meemaken, zeker.
En daar gaat de deleteknop alweer. In de loop van de jaren heb ik zo'n beetje alle
invalshoeken (man, vrouw, hond, wasmachine) al gekozen, alle genres (spannend,
grappig, filmisch, journalistiek, toch maar weer autobiografisch of alles tegelijk)
overwogen, al mijn grappen op een rijtje gezet (kan het pathetischer?). De ene keer
kopieerde ik de stijl van iedere schrijver die ik op dat moment aan het lezen was, de
volgende keer probeerde ik mijn eigen stijl tot norm te verheffen. Er waren weken
bij dat ik mezelf dwong een half uur per dag achter de computer te zitten met het
doel wat te schrijven, andere maanden dwong ik me een hele week vrij te maken
voor dit doel, de meeste tijd gebeurde er niets. Er waren tijden dat ik bedacht dat ik
eerst dertig kilo moest afvallen voor ik een nieuw boek kon schrijven (anders is het
toch geen gezicht op de achterflap!) of dat ik eerst de loterij moest winnen of dat ik
eerst gelukkig moest wezen. Andere tijden dacht ik dat ik alleen door een nieuw boek
gelukkig kon worden. Met andere woorden: de spontaniteit ging er wel vanaf.
Ondertussen las ik met een bijna ziekelijke voorliefde tweede boeken van inmiddels
gearriveerde schrijvers. Giphart, Ronald bleef in de autobio-scene. Grunberg, Arnon
en Reve, Gerard begrepen dat hun stijl dusdanig fraai was dat het in hun geval weinig
uitmaakte of ze over iets autobiografisch, iets fictiefs of over helemaal niets schreven.
Maar of het nu goede of slechte tweede boeken waren die ik las, de jaloezie dát die
schrijvers tenminste een tweede boek hadden geschreven blijft overheersen.
Graag zou ik nu afsluiten met de conclusie dat ik op het moment weer keihard aan
het werk ben, maar dat is nu eenmaal niet zo. Mijn oeuvre laat dus nog even op zich
wachten. Of misschien kom het er nooit. Het feit dat mijn droom om ooit een boek
te schrijven wel is uitgekomen, is dan wel een heel schrale troost.
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Een nieuwe deskundige
Of de stand van het De Haan-onderzoek
‘Ik lees gedichten van Gutteling en Perk. / Zij stierven. Als ik sterf,
wie zal mij dan nog lezen? / Wat baat alles? Het Lied is menslijk werk,
/ Thans of later: 't zal eens vergeten wezen.’ Dit kwatrijn schreef Jacob
Israël de Haan vlak voor zijn dood in 1924. Het is het lot van vele
dichters: te worden vergeten, en, erger nog, niet meer te worden
gelezen. Rob Delvigne en Leo Ross, al jarenlang pleitbezorgers van
het onderzoek naar De Haan, bespreken de kwaliteit van recente
studies naar de dichter/schrijver en laten zien dat er nog genoeg hiaten
zijn in het De Haan-onderzoek.
Rob Delvigne en Leo Ross
Er zit de laatste jaren weinig schot in het De Haan-onderzoek, alsof er eigenlijk nog
maar weinig aan Jacob Israël de Haan te onderzoeken valt. Er is ook weinig interesse
voor deze auteur. Voor onze verzameling Brieven van en aan Jacob Israël de Haan
1899-1908 konden wij geen uitgever vinden. Querido (waarop wij onze hoop
gevestigd hadden) liep niet hard en het literair Produktiefonds, directeur: Frank
Ligtvoet, weigerde subsidie. Op het ogenblik ligt er een nieuw De Haan-boek klaar,
maar de uitgever die we benaderden, repliceerde: ‘Wie leest Jacob Israël de Haan
nog? Wie leest nog boeken over hem?’
Een paar jaar geleden maakten wij opeens een opleving van De Haan-publicaties
in kranten en tijdschriften mee, maar er stond maar weinig nieuws in en veel onzin.
Zo mocht Ludy Giebels, die evenveel van De Haans sexual behaviour in Amsterdam
en Palestina weet als wij, dus: niets, toch in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (31 juli
1998) ongestraft haar fantasie op De Haan uitleven: ‘Ik denk dat De Haan wel eens
heeft gefriemeld’ (toe maar!), en ‘Hij zal wel eens een jongetje in de bil hebben
geknepen.’ (Maar Arabische jongens knijp je niet in hun bil, zij knijpen jou in jouw
bil. Wat weet zo'n Hollandse dame van Arabische jongens?)

Een milde schok van herkenning
De enige die als De Haan-onderzoeker een poging waagde, was Elisabeth Leijnse.
En bij veel wat zij over De Haan te berde bracht, konden wij niet anders dan
instemmend knikken. Naar aanleiding van zijn korte roman Ondergangen schrijft
Leijnse bijvoorbeeld: ‘Een bijfiguur in Ondergangen is Ninon de Tinan, die De Haan
ontleende aan de roman L'Exemple de Ninon de Lenclos, Amoureuse (1898) van Jean
de Tinan, Parijs dandyistisch auteur bij uitstek’. In de commentaar in onze editie van
Ondergangen schreven wij: ‘De geheimzinnige figuur van Ninon de Tinan [...] werd
ontleend aan L'Exemple de Ninon de Lenclos, Amoureuse (1898), roman van Jean
de Tinan [...], Parijse auteur-dandy [...], vertegenwoordiger bij uitstek van’ enzovoort.
En als Leijnse het ‘nerveuze’ in De Haans Nerveuze vertellingen omschrijft als ‘een
esthetisch, intens genot dat gepaard gaat met pijn’, dan knikken wij opnieuw
instemmend. Zelf spraken wij in onze editie van die Nerveuze vertellingen immers
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van ‘een esthetisch en intens genot dat gepaard gaat met pijn’, en wij citeerden er
een zin uit Pathologieën bij, de openingszin, precies zoals Leijnse doet. Zo kunnen
we doorgaan. Ongeveer de helft van het werk van Elisabeth Leijnse bezorgde ons
een milde schok van herkenning.

Klassenstrijd en wilde voordrachten
Des te meer viel het ons op, wanneer ze soms onverhoeds uit een ander vaatje tapt,
met name als ze uit De zoon van een gazzen, de De Haan-biografie uit 1967 van Jaap
Meijer, overschrijft. Het effect is bizar: alsof je in een wetenschappelijk opstel over
wolven af en toe op voet van gelijkheid geciteerd een zin uit Roodkapje tegenkomt.
Zo tekent zij De Haans activiteit als socialist in 1903: ‘Tijdens de spoorwegstaking
[...] behoort hij tot de fanatieksten die oproepen tot de klassenstrijd: voor het Centraal
Station van Amsterdam wordt hij opgepakt wegens opruiende taal.’ In 1903, schrijft
Meijer,
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‘behoort De Haan tot de fanatieke agitators’, hij maakte zich aan ‘opruiing’ schuldig
en werd ‘voor het Centraal Station te Amsterdam opgepakt’. Ons zijn geen fanatieke
uitlatingen van De Haan over de klassenstrijd of de spoorwegstaking bekend. De
Haan is ook nooit opgepakt. Het hele verhaal is door Meijer uit zijn duim gezogen.
Wie zulke sprookjes als historische feiten overneemt en voortvertelt, diskwalificeert
zichzelf als partner in het De Haan-gesprek. En dan mogen we nog blij zijn (maar
het is niet helemaal begrijpelijk, want waarom het ene wel en het andere niet?), dat
Leijnse ons niet trakteert op een andere, soortgelijke bewering van Jaap Meijer. ‘Op
de Grote Markt [in Haarlem] klom [de kwekeling De Haan] op een stellage en hield
wilde voordrachten.’ Het was Meijer die hier praatjes voor de vaak verkocht, niet
De Haan.
Citaten uit het boek van Meijer duiken herhaaldelijk op in het werk van Elisabeth
Leijnse en richten er grote schade aan. Meijers thema (zijn boek heeft meer van een
roman dan van een studiewerk) is het jodendom en De Haans afvalligheid daarvan
en later zijn bekering. Meijer heeft ‘allerlei onjuiste verhalen die over De Haan in
omloop waren ontzenuwd’, meende P.J. Meertens in Vrij Nederland (18 november
1967), maar het omgekeerde is het geval. Meijer heeft juist een stroom van verzinsels
en onjuiste verhalen in omloop gebracht. Voorbeeld: De Haan ervoer als kwekeling
in Haarlem zijn jood-zijn als ‘een onaangename remmende factor’, hij brak met het
jodendom, hij ‘onderdrukte’ zijn tweede voornaam Israël, ‘hij wilde los, los. Niet
ergens heen: ergens vandaan’. Hij vertrapte zijn verleden, ‘hem kan het joodse
vraagstuk niets schelen’ (welk joods vraagstuk?), maar dan duikt plotseling in 1905
de naam op ‘die [De Haan] bij zijn besnijdenis had ontvangen: Jacob Israël’, en dat
kondigt ‘een wijziging voor zijn leven’ aan. Leijnse neemt de hele voorstelling van
zaken klakkeloos over, van ‘jood-zijn ervoer hij als een hinder’, via hij ‘wilde nooit
ergens naartoe, alleen maar ergens vandaan’, tot en met zijn ‘naamsamputatie’ en
het eerherstel van de tweede voornaam Israël: ‘midden in de Pijpelijntjes-polemiek
signeert De Haan ineens weer met zijn dubbele voornaam’. Hij ‘ruikt na de S.D.A.P.
een nieuw of eigenlijk een oud nest’: het jodendom (en niet: het nest van Remy de
Gourmont of een andere decadent, de hele decadente periode van De Haan slaat
Leijnse net als Meijer over). Opeens was hij de dichter van het Joodse Lied. In proza,
zegt Meijer, had hij nooit geschreven over ‘het joodse milieu, dat hij toch beter

Jacob Israël de Haan
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kende dan één zijner collega-schrijvers’, met name: Querido en Heijermans. Ook
Leijnse is het opgevallen dat De Haan ‘nooit enig verhaal had gesitueerd in een joods
milieu, terwijl hij dit milieu toch veel beter kende dan andere [...] schrijvers als Israël
Querido of Herman Heijermans.’ (Alsof je doktersromans moet schrijven als je vader
arts is.)
De constructie van de afvallige jood, de ‘uit het nest gevallen vogel’, de
‘geaberreerde artiest’, de ‘ontspoorde zoon [...] van een arme Zaanse gazzen’ (allemaal
kwalificaties van Jaap Meijer), die zich spectaculair tot het geloof der vaderen bekeert,
is suggestief, maar houdt bij nader onderzoek geen stand. Het wordt tijd dat we eens
van Meijers De Haan-karikatuur afkomen. Aan dominee Haspels liet De Haan (in
1904) weten wat hem van het oude joodse geloof nog restte: ‘Ik heb Gods woord
slechts voor een redelijk deel, dat wil zeggen juist beroofd van steunende kracht.’
Geen sprake van een ‘gederailleerde’ jongen die zijn joodse jeugd ‘wegtrapt’. In
1906 polemiseerde hij met een dominee die over de joden dingen had gezegd die De
Haan niet bevielen: ‘Gij beweert dat 't Joodsche volk diep gezonken is. Het is al
zoo'n oud volk, en heeft al zoo veel beleefd. Zou het dan zoo'n wonder zijn als het
uitgeleefd ware? Een wonder is eerder het omgekeerde en dat wonder is vrij wel
waar.’
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Ook willen we wel eens van dat gesjoemel met die tweede voornaam Israël af. De
volle naam Jacob Israël klinkt mooier, zo'n verandering komt in de letteren vaker
voor, ook omgekeerd: eerst heet je Gerard Kornelis van het, daarna opeens Gerard.
Maar zijn roepnaam veranderde De Haan toch niet, hij is zich altijd Joop blijven
noemen, naar de decadente figuur Joob uit Van Eedens Van de koele meren des doods
(1900) (voor Van Eeden, die hem van daarvóór kende, bleef hij Jaap). Hij is zich
zelfs nooit Jacob gaan noemen (zoals de hoofdfiguur van De nacht der Girondijnen).
Elisabeth Leijnse publiceerde drie lange artikelen over De Haan. Ze had dus alle
tijd en alle ruimte om Jaap Meijer eens een keertje aan de tand te voelen. Maar zij
deed het tegenovergestelde: zij schreef niet alleen van Meijer over, maar wat zij
overschreef, overdreef ze ook nog eens. Zo kwam zij het ‘heengaan uit Holland’
tegen. Meer Nederlandse schrijvers zijn op die gedachte gekomen: wég uit Holland,
óp naar Frankrijk of Brussel of Kreta - ‘liever heimwee dan Holland’ zei Leo Vroman
- maar Leijnse blies het motief op tot een ‘obsessioneel thema’. Weggaan, verhuizen,
‘verjagen of verjaagd worden’, zegt ze (en ze sleept zelfs Ahasverus erbij), is in
Pijpelijntjes ‘bijna opdringerig aanwezig’. En ze levert daarvoor een bewijs vanuit
de romantheorie: ‘Grofweg een derde van de verteltijd [van Pijpelijntjes] wordt
besteed aan het motief van de zoektocht naar een ander huis.’ Maar dat is niet waar,
men hoeft er het aantal bladzijden dat wordt besteed aan die verhuizing van de Fles
naar Meks maar op na te tellen. Hier is geen sprake van een obsessie van De Haan,
hier is sprake van een obsessie, een dwanggedachte van Elisabeth Leijnse.
Bij de behandeling van het oeuvre van De Haan volgt Leijnse de canon die door
Meijer is gesuggereerd. Véél aandacht dus voor Kanalje, maar geen vermelding van
de reden waarom De Haan die onbeduidende verhaaltjes in 1904 een paar weken na
de tweede druk van Pijpelijntjes heeft uitgegeven (zelf sprak hij van ‘het dingetje
dat bij Lankkamp in Deventer verscheen’, voor hem telde het niet mee) en waarom
De Haan zich op het titelblad als ‘Schrijver van Pijpelijntjes’ afficheerde. En zelfs
aandacht voor een verzameling zogenaamde ‘Opstandige Liedjes’, door Kees Joosse
en Jaap Meijer aan hun herdruk van Kanalje (1977) toegevoegd; rijmpjes uit Het
Volk, wegwerpversjes. Maar niets over de Zwerversschetsjes, die wél waren bedoeld
om ooit in boekvorm te verschijnen. We kennen er vier, een daarvan is opgenomen
in onze editie van Nerveuze vertellingen; ‘De zwarte kat’.
Zo moet men wel een vertekend beeld van het oeuvre van De Haan krijgen. En
dan mogen we nog blij zijn dat Leijnse ons niet trakteert op de novelle Bar-Mitswo,
in dezelfde tijd en bij dezelfde uitgever verschenen als Kanalje en van de hand van
een zich noemende Jitsgok ben Jangakauf, dat is Izak, zoon van Jacob, dat is dus
Jacob de Haan, zeiden Meijer en Joosse. De vader van De Haan heette immers Izak?
Ieder ander was tot de conclusie gekomen dat er dan had moeten staan Jacob, zoon
van Izak, maar Meijer en Joosse namen een fotokopie van de titelpagina van
Bar-Mitswo in hun editie van Kanalje op en beloofden ‘elders’ nader op hun
ontdekking te zullen ingaan. Dit gebeurde in 1992, dat wil zeggen in een voetnoot
bij een obscure publicatie slikte Meijer stilletjes zijn bewering in. De novelle was
van Josef Cohen, geboren in 1886 in Deventer, later bibliothecaris van de Openbare
Bibliotheek Groningen. (Maar het kwaad was al geschied. De losse flodder van Jaap
Meijer en Kees Joosse was al opgevangen door Wim Hazeu, steeds alert, en uit de
lucht gegrepen en vastgelegd in zijn Literair pseudoniemen boek (1987): ‘Haan,
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Jacob Israël de - Jitsgok ben Jangakauf’ (bladzijde 129), en ‘Jitsgok ben Jangakauf
- J.I. de Haan’ (bladzijde 249).)

Heks en heksenjager
Een enkele keer wil Elisabeth Leijnse wel een eigen duit in het zakje doen, dan
lanceert zij een nieuwtje, maar nooit een nieuwtje dat naar méér smaakt. Zo heeft zij
een eigen mening over homoseksualiteit aan het begin van de twintigste eeuw.
Pijpelijntjes, zegt ze, wordt ‘gememoreerd’ (onzes inziens een verkeerd gekozen
woord) ‘als de eerste roman uit de Nederlandse literatuur waarin openlijk over
homoseksualiteit werd geschreven’. Te veel eer, vindt Leijnse. De Haan was helemaal
niet de eerste die erover schreef, zijn belang als baanbrekend auteur over dit onderwerp
wordt sterk overschat. Anderen gingen hem voor, ‘de tijd leek rijp genoeg voor de
problematiek’. Dit was overigens ook de visie van een van de eerste critici van
Pijpelijntjes, de heer Wink: ‘Pederasten schijnen tegenwoordig interessante lui’
(1904). Wij gunnen Leijnse graag haar mening, die wij overigens niet delen: volgens
ons dreigde er juist een heksenjacht. Maar wij tekenen protest aan als Leijnse een
zin uit onze De Haan-commentaar op zijn kop zet om haar stelling te ondersteunen.
De homo-seksuoloog Römer ‘had twee weken vóór de publicatie van Pijpelijntjes
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nog gesproken voor de Vereniging van Christelijke Onderwijzers’, schrijft ze, maar
wij schreven: ‘Abraham Kuyper had hem [Römer] juist, op 24 mei 1904 [dus
inderdaad twee weken vóór de publicatie van Pijpelijntjes] sprekend voor de
Vereniging van Christelijke Onderwijzers, van propaganda voor Sodom beschuldigd.’
Het was de heksenjager die daar sprak, niet de heks.
Een andere voorloper en wegbereider van De Haan was Aletrino. ‘In 1904’, aldus
Leijnse, ‘had hij de Nederlandse vertaling Oorzaken en wezen van het uranisme van
de bekende Duitse homo-emancipator Magnus Hirschfeld ingeleid en uitgegeven.’
Maar het is omgekeerd. De Haan had Pijpelijntjes uitgegeven, 7 juni 1904, vóórdat
Aletrino de vertaling van Hirschfeld uitgaf, op 23 augustus, met een extra voorwoord
dat alleen met de voorafgaande verschijning van Pijpelijntjes te verklaren valt en
waarin Aletrino verklaart niet homoseksueel te zijn.

De toelaatbaarheid van onzedelijkheid
Op 15 juni 1904 schreef De Haan aan Lodewijk van Deyssel en vroeg hem om een
oordeel over Pijpelijntjes, dat wil zeggen een uitspraak over de toelaatbaarheid van
onzedelijkheid in een roman. Van Deyssel had zich in het verleden opgeworpen als
kampioen van die onzedelijkheid in de literatuur en flink de draak gestoken met wat
men later fatsoensrakkers zou noemen: ‘Tot een kunstenaar, van zijn werk sprekende,
te zeggen: foei, wat is dat onzedelijk [...], dat is net het zelfde als dat je tegen iemant
op een zwemschoolgaanderij zoû zeggen: foei, hoe onbetamelijk, welke mijnheer
loopt er nu met bloote borst en beenen!’ Maar in 1904, in zijn antwoord aan De Haan,
bleek de grote Tachtiger van mening veranderd. Al was een boek nog zo schitterend
geschreven, de wat ouder geworden Van Deyssel vond nu toch dat de schrijver in
de eerste plaats rekening moest houden met het publiek. Hij herriep het l'art pour
l'art van Tachtig. Als voorbeeld gaf hij zijn eigen roman De kleine republiek. Toen
hij vernam dat dit boek zich ergens in de bibliotheek van een HBS bevond, had hij
dit nadrukkelijk afgekeurd. Maar nu vindt Leijnse opeens dat dit voorbeeld ‘los moet
worden gezien’ van het onderwerp van de brief. Immers, het boek was in die
bibliotheek ontdekt, vertelt ze, door een zoon van Van Deyssel die nooit geweten
had dat zijn vader boeken had geschreven; dat was in de familie stilgehouden. Alsof
Van Deyssel aan De Haan over familieaangelegenheden schreef!

Wanhopig romanpersonage
Van Jaap Meijer heeft Leijnse het beeld van de ‘desperado’ De Haan overgenomen
(Meijer: ‘Vrienden hebben het beeld bewaard van de desperado, die in de winter van
het jaar 1904 door Amsterdam zwierf’: wie zouden die vrienden zijn geweest?) en
van De Haan naar de hoofdpersoon van Pijpelijntjes il n'y a qu'un pas. Joop Driessen
heet bij Leijnse een ‘wanhopig romanpersonage’, ‘steeds op zoek naar “geluk met
'n jongen, die me liefhad van zelve”’. Maar Joop zoekt nooit daarnaar. Sam was er
toch? Joop zoekt seks, ‘het is m'n enige pleziertje’, Leijnse spreekt nogal hoogdravend
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en ook misleidend van ‘venale liefde’, betaalde seks. Er is geen aanwijzing dat hij
bijvoorbeeld Geert, de student uit Utrecht, betalen wou. Joop zoekt nooit het
gezelschap van homo's, hij gaat niet met homo's om. En als hij al eens iemand in
huis haalt die op hem verliefd raakt, (‘schobberjongen’: ‘je bent zo lief... daarom wil
ik altijd bij je blijven’, de befaamde woorden ‘naar vriendschap zulk een mateloos
verlangen’ zijn meer van toepassing op ‘schobberjongen’ dan op Joop), dan is dat
per ongeluk. Joop wordt erdoor verrast en hij vindt het leuk: ‘dat was voor 't eerst
een die mij liefhad en ik hem’. Maar ‘schobberjongen’ begint meteen plannen te
maken: ‘dan moet die Hans [= Sam] maar weg’, en daar moet Joop wel een beetje
om lachen: ‘verbeel-je zo maar even te commanderen dat [Sam] weg moest’. Intussen
slaapt Sam, z'n gezicht in de schaduw, zegt de tekst, en de lezer weet: Sam slaapt
niet, hij houdt alles in de gaten. De volgende dag, als Joop wakker wordt, is de jongen
weg. Einde van het hoofdstuk. Een ‘wanhopig romanpersonage’ zijn we er niet in
tegengekomen.

De witte dief
Van research moet Elisabeth Leijnse het niet hebben. Zij zoekt het vooral op een
terrein waar men soms minder gemakkelijk zin en onzin van elkaar kan onderscheiden:
het gebied van de interpretatie. En voor gedurfde uitspraken schrikt zij niet terug.
In het zesde hoofdstuk van Pijpelijntjes, ‘Dood van de witte dief’, wordt verteld
van de haat die Sam opvat jegens de witte dief, de hond van juffrouw Meks, de
hospita van Sam en Joop (en niet de huisjuffrouw, zoals Leijnse meent). Sam begint
de hond te pesten en te pijnigen en het wordt steeds erger: hij moet dood. Meks doet
de witte dief dan voor een rijksdaalder over aan een boertje, denkt ze, maar die
rijksdaalder is afkomstig van Sam, het is afgesproken werk (Sam ‘gooit het met de
boer op

Vooys. Jaargang 19

234
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een koopje om het dier alsnog van kant te kunnen maken’, schrijft Leijnse. Wij
begrijpen die zin niet goed, maar als Leijnse bedoelt dat de boer de hond koopt en
dat Sam de hond dan van hem overneemt, dan vergist zij zich. In de tweede versie
van Pijpelijntjes zegt Sams alter ego Hans het duidelijk: ‘verbeeldt u u soms, dat 'r
iemand is, die dat kreng voor 'n rijksdaalder hebben wil...’). Sam komt in gezelschap
van het boertje de hond ophalen, het boertje is net goed genoeg om voor Sam de
nodige attributen mee te brengen: een muilkorf, een lus, een hondenzweep en niet
te vergeten een zak met stenen, want de hond zal worden verdronken in de Amstel.
De hond spartelt tegen en Sam geeft hem met de zweep. Het staat expliciet in
Pijpelijntjes II (Hans ‘scherp-patste’ met ‘z'n hondezweep’), maar iedere
Pijpelijntjes-lezer had allang begrepen wie die zweep hanteert. Alleen Elisabeth
Leijnse twijfelde nog: was het toch misschien
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dat boertje? ‘Dood van de witte dief’, het onweer is uitgewoed, ‘prettig-intiem die
nacht sliepen we samen’.
En dan komt Leijnse voor de dag met een vondst: ‘Sam kan alleen met Joop slapen
nadat hij gemarteld heeft’. Dit staat nergens in Pijpelijntjes, je zou Leijnse willen
toeroepen: er staat zoveel wél in dat boek, waarom haalt u er dan dingen uit die er
niet in staan? Maar Leijnse gaat nog een stapje verder: haar ontdekking ‘reveleert
de vergoelijkende houding van de ik-verteller tegenover Sams strapatsen’, zij
‘reveleert’, openbaart, verraadt ons dat Joop heimelijk het gedrag van Sam goedkeurt
(het woord ‘strapatsen’ lijkt ons hier verkeerd gekozen, De Haan spreekt van ‘stroeve
haat’ en ‘zieke ernst’). Joop vergoelijkt het, hij had Sam kunnen stoppen, maar hij
wou niet, omdat hij erop rekent dat Sam na afloop met hem naar bed gaat, hij profiteert
ervan. In werkelijkheid protesteert Joop heftig, hij dreigt zelfs: ‘Als je dat doet hoef
je nooit meer bij me te komen’, maar hij is natuurlijk tegen Sam niet opgewassen.
De vondst van Leijnse ‘reveleert’, openbaart en verraadt niets over Joop, maar
wél iets over Leijnse. Wij spreken in zo'n geval niet van een interpretatie, maar van
een insinuatie.

Het oeroud joods geloof
In 1908 verscheen De Haans tweede grote roman, Pathologieën en in 1910 het laatste
korte verhaal dat we van hem kennen, de nerveuze vertelling ‘De lupuslijder’. Vanaf
1909 begon hij weer gedichten te publiceren, eerst in De gids, vervolgens ook in De
Beweging. Zelf drukte hij het in een lezing in Groningen in 1913 zó uit: ‘eerst dichtte
ik, toen schreef ik proza, nu dicht ik weer’. Men vindt die gedichten opgenomen in
de bundel Liederen (1917). Volgens Elisabeth Leijnse duidde De Haan zijn gedichten
als liederen aan ‘om te benadrukken dat ze ontsprongen aan het oeroude joodse
geloof’.
Wij citeren hier zo'n lied, in 1909 gepubliceerd in De Beweging.

Het kleine dorp
Laat ik u schrijven, vriend, hoe zalig stil
Het dorpjen is waar ik nu woon, gevlucht
Voor schrille stad en havenend gerucht,
Heelend mijn ziel en mijn verwoesten wil.
't Heeft weinig huizen rond een ouden toren,
Om ieder huis een mildbloeiende heg,
Geen luide straat, maar smallen zachten weg
Van zand waarin geen stappen zijn te hooren.
De school is kleiner dan ons steedsche huis,
Van alle kindren ken ik stem en oogen,
In alle woningen voel ik mij thuis.
En van het duin gezien, het zonnig-hooge,
Ligt het klein dorp zoo zonnekleurig dat
Ik met één blik van liefde het omvat.
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(In: De Haan 1952, p. 301)

Oeroud joods geloof? Men herkent in dit lied eerder dan het eeuwige Jeruzalem het
dorpje Nes op Ameland.
Wij willen niet op elke slak zout leggen, maar de verleiding is groot om nog vlug
een enkel slakkenspoor te volgen, voordat wij afscheid nemen van Elisabeth Leijnse,
de nieuwe De Haan-deskundige. Een half dozijn slakken.

Censuur
De Haan vervaardigde drie Eekhoud-bewerkingen in verzen: ‘Antwerpsche
Libertijnen’, ‘Escal-Vigor’ en ‘Een nieuw Carthago’ (‘De beelden van dit Lied zijn
ontleend aan het verhaal van Georges Eekhoud’ schreef hij aan Albert Verwey). Nu
had hij ook zijn eigen roman Pijpelijntjes, waarvan de eerste versie door Aletrino
was vernietigd, bewerkt en er niets onzedelijks in geschrapt. De Haan liet in zijn
werk geen censuur toe, en ‘net zomin als in zijn proza is in De Haans poëzie de
homo-erotische component gecensureerd’, een wat wonderlijke mededeling van
Leijnse. Maar dan meent ze De Haan te pakken te kunnen nemen: zelf censureerde
hij wél. Hij censureerde het werk van Eekhoud, zegt Leijnse, want hij schrapte de
hetero-erotiek in Les libertins d'Anvers. Leijnse: ‘voor het vrouwelijk liefje van de
protagonist [...] is in De Haans bewerking geen plaats’. Eén-nul voor Leijnse.
Maar De Haan bewerkte Eekhoud niet in die zin dat hij complete romans van
Eekhoud in verzen navertelde. Hij koos bepaalde onderdelen, Eekhoud zei zelf
daarover: ‘quelques caractères et quelques situations’. De Haan schreef één lang
lyrisch lied voor jongens, een lied van vriendschap, danklied voor Eekhoud. In de
Eekhoud-bewerkingen is zelfs de nachtegaal homofiel, de nachtegaal ‘die diep uit
hart en klare keel / om zijn vriend klaagt in het bloeiend struweel’. En dan valt een
vrouwelijk liefje, n'en déplaise Elisabeth Leijnse, natuurlijk uit de boot. Eénnul voor
De Haan.
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Landverraad
In Palestina werd De Haan door een zionist vermoord, niet door een Arabier. Toch
komt Leijnse hier, geheel onnodig, aandragen met die dwaze opmerking van oude
Abel Herzberg, dat hij het plegen van die moord ‘liever, als het al onvermijdelijk
was, aan de Arabieren had overgelaten’. (Zij citeert Herzberg nog een tweede keer:
‘Als u vraagt wat voor een soort mens [De Haan] was, dan moet u vóór alles stellen
dat hij een homoseksueel was.’ Stel je voor dat je zo'n zin in een studie over
bijvoorbeeld Willem Frederik Hermans zou tegenkomen: ‘Als u vraagt wat voor een
soort mens W.F. Hermans was, dan moet u vóór alles stellen dat hij hetero was.’
Maar Leijnse heeft Herzberg nodig om te suggereren dat De Haan ‘uit zijn identiteit’
als homoseksueel probeerde ‘over te lopen’; dit doen wij maar liever af als
onbegrijpelijk gebrabbel.)
De Haan onderhield in Palestina, vertelt Leijnse, vriendschappelijke contacten
met de Effendi's, de Arabische grootgrondbezitters. ‘Bekend is de foto waarop hij
in Arabische kleren verschijnt’, inderdaad iets héél bedenkelijks. Je zou van een
gazzenszoon en voormalig S.D.A.P.-lid meer fatsoen verwachten. Hij maakte zich
in de ogen van de zionisten, zegt Leijnse, schuldig aan landverraad. Men denkt: dat
zal haar mening toch niet zijn? En men verwacht een teken van tegenspraak, op zijn
minst een relativerende opmerking, maar nee, Leijnse cursiveert het woord
landverrader zelfs, just like that, en voegt er woorden als ‘overloper’ en ‘nestbevuiler’
aan toe. Wij kennen meer van zulke ‘landverraders’ en dat waren niet de eersten de
besten. Multatuli kwam, kort na de verschijning van Max Havelaar, een oude kennis
tegen, die zijn boek heel mooi had gevonden, maar tegen de laatste bladzijden bezwaar
maakte: ‘Foei, men mag nooit zijn land verraden’ (brief aan Jacob van Lennep, juni
1860). Mariene Dietrich zong voor de Amerikaanse soldaten en Poncke Prinsen koos
de kant van de Indonesiërs. Het had Duitsland en Nederland veel narigheid bespaard,
als er meer van zulke landverraders waren geweest.

Pathologieën als egodocument
Pathologieën ziet Elisabeth Leijnse als ‘een soort egodocument’. Wij staan daar niet
onwelwillend, maar wél met de nodige reserves tegenover. De verhouding tussen
leven en werk van De Haan stelt ons nog steeds voor raadsels. Hij schreef zelf aan
Georges Eekhoud: de hoofdpersoon van de roman, Johan van Vere de With, in zijn
strijd tegen de satanische vriend, René Richell, ‘ben ik het meest zelf’. En René
Richell ‘leeft, en is nu een groot teekenkunstenaar’. Wie zou voor René Richell model
hebben gestaan? Er moeten zelfs brieven tussen hem en De Haan zijn gewisseld. Wij
zouden willen dat iemand daar eens achteraan ging. Maar zoiets bedoelt Leijnse
helemaal niet. Zij houdt het liever eenvoudig: ‘Ontelbaar zijn de, duidelijk gewilde,
parallellen tussen leven en werk’ van De Haan. Voorbeeld: de vader van Johan van
Vere de With, een personage dat zich verdiept in begrippen als aansprakelijkheid,
trouwt ‘als student in de rechten met een veel oudere arts’, allemaal dus precies zoals
De Haan deed. Maar De Haan stond model voor de zoon, niet voor de vader. Al was
het natuurlijk niet leuk voor de veel oudere arts met wie De Haan trouwde, Johanna
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van Maarseveen, om in Pathologieën van haar literaire evenknie te lezen dat zij
waanzinnig wordt en zelfmoord pleegt.
Het werk van De Haan zit vol van zulke grappen. In 1905 was Pathologieën in
eerste versie voltooid en De Haan stuurde een getypt exemplaar naar Walden. Als
antwoord schreef Van Eeden hem: ‘Ik noem een boek als dit geen kunst’, met een
citaat van Ruskin: ‘Kunst moet ontstaan door vreugde om God's werk.’ De Haan
vond dat belachelijk (‘Waarom moet ik doen wat Ruskin dee, zou Ruskin doen, wat
ik doe?’) en liet in een tweede versie van Pathologieën de vader van Johan een
dooddoener van Ruskin te berde brengen om een discussie met Johan te vermijden:
‘Ruskin zegt, dat in zulke woordentwisten de meest onzedelijke mensch altijd zich
het meest gerechtvaardigd voelt.’ Wat lezen we nu bij Elisabeth Leijnse? De vader
neemt ‘contouren’ aan van De Haans ‘literaire vader’ Van Eeden (over dat literaire
vaderschap zouden we met Leijnse ook wel eens een appeltje willen schillen). Hij
beroept zich op ‘theorieën van Ruskin om de neigingen van zijn zoon te verwerpen’.
We zijn bang dat die theorieën alleen in de verbeelding van Elisabeth Leijnse bestaan.
Zij lijkt over een eigen, derde versie van Pathologieën te beschikken. Nog even en
we komen weer terecht bij Meijer die beweerde dat ‘de hoofdpersoon [Johan van
Vere de With] zijn eigen daden als foutief aanvoelt’.
Leijnse heeft moeite met die hoofdpersoon, zij vindt hem ‘een al te onderdanige
lieve jongen’. Inderdaad is Johan tegen René Richell niet opgewassen, maar aan een
onderdanige Johan had Richell geen plezier beleefd.

Ideeëngoed
Leijnse zegt over de ‘uranist’ De Haan: ‘in tegenstelling tot het socialisme, was het
uranisme anno 1904 geen vlag waarmee men op straat kon
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paraderen, van een coming out kon voor De Haan dus voorlopig geen sprake zijn’.
In onze tijd zou De Haan dus aan een Gay Parade wel hebben meegedaan, iets wat
wij sterk betwijfelen: hij zocht nooit het gezelschap van homo's. Reinalda spreekt
van De Haans coming out met Pijpelijntjes in 1904 (Biografisch woordenboek van
het socialisme in Nederland dl. 7, 1998). De woordkeus is misleidend: het boek
kwam uit, niet De Haan. En als er iemand van de familie De Haan in 1904 uitkwam,
dan was het Carry van Bruggen in Indië, volgens het spraakgebruik van die tijd.
Maar heeft De Haan ooit op straat met een rode vlag geparadeerd? Hij deed in
1903 mee aan een straatcollecte (voor de kinderen van de slachtoffers van de algemene
werkstaking), hij bracht daar in een brief aan Van der Goes heel amusant verslag
van uit. Hij maakte voor dezelfde kinderen een reis om de Zui-derzee, hij werkte
hard, maar uit niets blijkt enige behoefte aan iets wat op paraderen lijkt. Aan Arnold
Saalborn schreef hij in 1903 ‘dat we ernstig ons best moeten doen om booze dingen
te verhelpen’, maar ook: ‘Ik heb 'n hekel aan geweld en drukte.’ Hij was wars van
demonstraties, afkerig van uiterlijk vertoon.
Toen hij de S.D.A.P de rug toekeerde (Leijnse houdt het op 21 juni 1904, maar
het was een jaar later), ‘leverde hij (tegelijk met zijn bewijs van lidmaatschap)
opvallend probleemloos het ideeëngoed van het Marxisme in’, aldus Leijnse. Het
ging niet zo diep bij De Haan, schijnt ze te willen zeggen. Hij trok gewoon een
socialistisch jasje uit. Wat weten we van een (marxistisch of socialistisch) ideeëngoed
van De Haan? De ouders van de kinderen bij hem op school maakten zich volgens
Meijer ongerust over zijn ‘radicale linkse opvattingen’, maar ten eerste weten wij
wat zulke beweringen van Jaap Meijer waard zijn en ten tweede gaf De Haan
opzettelijk en met overtuiging neutraal onderwijs zoals hij ook neutraal voor de
kinderen schreef in de kinderrubriek in het zondagsblad van Het Volk (op één
uitzondering na, toen hij over Tolstoj zei: ‘Graaf Leo is dom’, kreeg hij de hele
socialistische onderwijzersbent over zich heen). Ook weten we dat hij steeds koos
voor de onderliggende partij, of het nu stakers waren in Enschede (in 1902, toen hij
nog geen partijlid was) of mishandelden in Russische gevangenissen (in 1912 en
1913, toen hij volgens Leijnse zijn ‘Marxistisch ideeëngoed’ dus had ingeleverd).
Eén ding is zeker: hij gedroeg zich in Rusland heel anders dan in onze tijd een
PvdA-delegatie (hoedster van welk ideeëngoed?) zich in de DDR opstelde aan de
voet van de Berlijnse Muur.
Maar wat was De Haans wereldbeeld? Wat vond hij van de ontwikkelingen in
maatschappij en cultuur? Hij laat zich er zelden over uit. Aan dominee Haspels
schreef hij: ‘de idealen van de burgerij zijn de onze niet meer, de tijd van nieuwe is
er nog lang niet. [...] Wij vullen maar den tijd die er noodzakelijk wezen moet tusschen
vroeger en later. Zooals er 'n nacht is tusschen twee dagen.’ Geen rode vlag, geen
arbeidersklasse die een reidans danst aan de oceaan. Van Gorter zei hij: ‘Laat-i maar
uit S.D.A.Peeën gaan’ (1902).
Wij vragen: wát in godsnaam heeft De Haan in 1905 tegelijk met zijn bewijs van
lidmaatschap van de S.D.A.P zo ‘opvallend probleemloos’ ingeleverd?

Prediker
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Bij haar vergelijking van de twee versies van Pijpelijntjes komt Leijnse ook te spreken
over de openingszinnen van beide romans. ‘In het slapwitte regenlicht, dat zwakke
morgen door de straten grijsde, starend achter ons raam, lei ik’ (P II: de
‘vervandeysselde’ versie), en ‘Daar is een tijd van komen, daar is een tijd van gaan’
(P I). Deze openingszin vindt zij ‘bijna laconiek’.
‘Wie een boek begint, legt zich met de eerste regel vast voor het gehele boek’,
schreef Ter Braak - de eerste zin van Politicus zonder partij. Jammer dat Leijnse aan
de eerste zin van P I niet meer aandacht besteedde. De Haan citeert hier een gedicht
van P.A. de Génestet, in die tijd een heel wat befaamder dichter dan tegenwoordig.
‘Daar is een tijd van komen, / Daar is een tijd van gaan: / Dat hebt gij meer vernomen,
/ Maar hebt gij 't ook verstaan?’ En hij citeert daarmee tegelijk een spreekwoord
(men vindt het in het Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal van Harrebomée
van 1856 en waarschijnlijk is het veel ouder). En op de achtergrond klinkt een
machtige klassieke tekst mee: het bijbelboek Prediker. Het fatalisme van Prediker
in de eerste zin van Pijpelijntjes zal het hele boek beheersen. Naast dit fatalisme valt
het ‘bijna laconiek’ van Elisabeth Leijnse wel als heel bleekjes door de mand.

Brief van boosheid
In juni 1904 schreef Van Deyssel zijn bekende dubbelzinnige brief aan De Haan
over Pijpelijntjes. Aan de ene kant behoorde Pijpelijntjes volgens hem ‘tot het
voortreffelijkste wat in de laatste jaren is verschenen’: ‘Voor mij zijt gij een zeldzaam
en goed kunstenaar.’ Aan de andere kant veroordeelde hij het boek, omdat hij met
iemand als de hoofdpersoon Joop
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Driessen geen omgang zou willen hebben en omdat het boek bij de lezers ongewenste
‘gevoelingen en gedragingen’ zou ‘bevorderen’. De Haan vroeg Van Deyssel toen
of hij in een nieuwe editie van Pijpelijntjes die brief in z'n geheel mocht afdrukken
(juli 1904). Het antwoord van Van Deyssel is slechts ten dele bewaard gebleven.
Voor het opnemen van de bekende brief gaf hij geen toestemming. In februari 1905
vroeg De Haan of hij zich in Het Volk op Van Deyssels brief mag beroepen. ‘Als u
niet terug schrijft beschouw ik 't als een weigering.’ Van Deyssel schreef niet terug.
De Haan gebruikte de brief toen niet in Het Volk, maar hij gebruikte hem wel op
een vergadering van een afdeling van de S.D.A.P in Amsterdam, in maart 1905. In
mei deelde De Haan aan Van Deyssel mee dat er een brochure tegen Tak op stapel
stond en dat Van Deyssels brief daarin is opgenomen. Van Deyssel reageerde niet.
In juni schreef De Haan hem dat de open brief aan Tak nog die week zou verschijnen.
Weer geen reactie van de kant van Van Deyssel, ‘zelden is zo gezwegen in alle talen’,
aldus Elisabeth Leijnse.
Maar Leijnse vergist zich. Van Deyssel reageerde wel. Hij stuurde De Haan ‘een
hooghartige brief van boosheid’ (zoals De Haan aan Van Eeden meldde). De Haan
verontschuldigde zich en verdedigde zich en bracht hem in een fraaie formulering
onder het oog: ‘als het uw eerlijk oordeel is, moet ge er voor staan, en als het niet
uw eerlijk oordeel is, hadt ge 't niet mogen schrijven’.

Een wonde in 't hart
Het zal duidelijk zijn dat het De Haan-onderzoek met bijdragen als die van Elisabeth
Leijnse weinig opschiet. Iedere keer moet je weer corrigeren. (Leijnse: ‘De Haan
wilde de homo-scene weergeven “zoals die is”’, maar dat heeft De Haan nooit gezegd
en in zijn werk zal men van een homo-scene niets vinden) Iedere keer moet je weer
nieuwe misverstanden uit de weg ruimen (Leijnse: ‘Onterecht was [De Haans] roman
in het hoekje van de tendensliteratuur gedrumd’, maar geen van de betrokkenen heeft
hem ooit van enige tendens verdacht, bijvoorbeeld van een pleidooi voor het
homo-huwelijk). En elkaar maar overschrijven! Meijer: de kwekeling De Haan ‘kwam
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in contact met anarchisten, die hem terstond aanvoelden als een der hunnen’, Leijnse:
de kwekeling De Haan ‘ontwikkelt sympathie voor het anarchistisch socialisme’.
Het ergste is dat zo'n bewering niet aan waarheid wint,
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al schrijf je haar tien keer over. De Haan schijnt Carry van Bruggen ‘de kraai’ te
hebben genoemd omdat ze steeds de ideeën van haar laatste minnaar overnam. Zelf
was hij met zijn links en rechts geleend en gegapt idioom een minstens zo grote kraai
als zijn zuster, zegt Leijnse. Maar met welke vogel zullen wij iemand vergelijken,
die alsmaar zinnen en beweringen van Jaap Meijer napapegaait?
Je zou wensen dat iemand weer eens met resultaten van onderzoek voor de dag
kwam, gewoon eerlijk onderzoek, precies en pienter. Geen grote greep, geen
interessante flauwekul, geen Leijnse, geen De Haan die ‘volgens de Chinese astrologie
geboren [was] in het jaar van de slang’. Waarom gaat iemand niet eens achter het
Italiaanse gedicht aan, dat De Haan twee keer zonder bronvermelding boven zijn
werk plaatste, één keer voor het tweede deel van Pathologieën en één keer boven de
nerveuze vertelling ‘Het monster van China’: ‘Ho una ferita in cor che gitta sangue,
/ Che a poco a poco mi farà morir. / Trafitta dal dolor l'anima langue; / Amo e il
segreto mio non posso dir’. Het is een fragment van een gedicht van Lorenzo
Stecchetti (is: Olindo Guerrini), getiteld ‘Segreto’ (of ook ‘Melodia’). Wim J. Simons
geeft een vertaling in de uitgave van Pathologieën van 1975: ‘Ik heb een wonde in
't hart, die mij het bloed wegneemt en me langzaam aan zal doen sterven. Vervuld
van smart smacht mijn ziel, ik heb lief en mijn geheim zal ik niet kunnen zeggen’.
Arnold Saalborn nam als motto in zijn Brieven aan een jongen (1957) de regel ‘Amo
e il segreto mio non posso dir’ op, daarmee een verhouding tussen De Haan en hem
suggererend die nooit heeft bestaan. Wat het citaat in de werken van De Haan zelf
betekent, laat zich gemakkelijk vermoeden. Maar hoe kwam De Haan aan die tekst?
Het gaat om een obscuur gedicht, dat in de bekende bundels van Stecchetti niet
voorkomt, maar dat wereldberoemd geworden is als lied (uit 1887) van Francesco
Paolo Tosti, misschien de meest gevierde componist van liederen uit die tijd. Van
een relatie tussen De Haan en Tosti is ons niets bekend. De Haan zou de tekst in een
liederenbundel gemakkelijk kunnen zijn tegengekomen. Van een relatie tussen De
Haan en Stecchetti is ons evenmin iets bekend, maar Stecchetti is wél in Holland
geweest en zelfs in Haarlem (waar De Haan de kweekschool bezocht), getuige zijn
gedicht ‘Neerland’ (1903): ‘Vorrei stare in Olanda / Ad Harlem, a Nimega od a
Groninga, / Perdermi nella pace veneranda / Della vita fiamminga’ (‘Ik zou in Holland
willen leven / in Haarlem, Nijmegen of Groningen, / me verliezen in de
eerbiedwaardige vrede / van het Vlaamse leven’). Hij maakte kennelijk geen
onderscheid tussen Holland en Vlaanderen, maar zelfs de politieke machten van de
dag, de christelijken, de liberalen en de socialisten, weet hij met precies dezelfde
kleuren aan te duiden als De Haan deed. Stecchetti: ‘Là non ci son contese / Di neri,
di scarlatti e di turchini’ (‘Daar zijn geen ruzies / van zwarten, roden en blauwen’),
De Haan schreef (in een brief aan Frank van der Goes over de
gemeenteraadsverkiezingen van 1903): ‘Zwart of blauw is toch geen rood en voor
de variatie is 't wel grappig’. (Het is een van De Haans meest fanatieke uitspraken
over de klassenstrijd.)
Extra intrigerend is een tweede associatie. Stecchetti nam als motto voor in zijn
bundel Polemica een paar regels van een gedicht van Catullus op: ‘Paedicabo ego
vos et inrumabo’ enzovoort, bijna precies de regels die De Haan aanhaalde in de
tweede versie van Pijpelijntjes. Kreeg De Haan dit motto van Stecchetti aangeleverd?
Zijn bronvermelding luidt: ‘E libro sanctissimo Catulli poetae magnifissentissimi’,
wat evenzeer aan Italiaans doet denken als aan zilveren Latiniteit. Hoe goed kende
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De Haan Latijn? Hij legde in augustus 1903 het staatsexamen af, in november 1902
schreef hij aan Verwey: ‘Nou werk ik hard Grieksch en Latijn.’ In 1905 schrijft hij
evenwel aan Van Deyssel over Kloos als ‘gymnasiae rector’, wat een kenner van
Latijn niet gauw doen zou. Aletrino, in een brief aan Herman Robbers uit 1911,
schrijft over De Haan: ‘Hij is een knappe vent, die prachtige & vlugge examens heeft
gedaan.’ Maar het is toch de vraag of hij in staat was zelfstandig de gedichten van
Catullus te lezen.
Dikwijls gaf De Haan zijn werk een opdracht mee. De eerste versie van Pijpelijntjes
werd opgedragen aan Aletrino, Ondergangen aan Johanna van Maarseveen, de drie
delen van Pathologieën aan respectievelijk Georges Eekhoud, Herman Bang en Oscar
Wilde, en drie ‘nerveuze vertellingen’ aan Eekhoud, aan Dick van Aalst en aan Alfred
Douglas. Alleen Dick van Aalst is ons onbekend.
‘Wie was hij?’
De (letterlijke) vertaling van ‘Neerland’ danken wij aan Frans van Dooren.
Rob Delvigne en Leo Ross promoveerden in 1983 op Brieven van en aan
Jacob Israël de Haan 1899-1908. Rob Delvigne is werkzaam bij de
Openbare Bibliotheek Utrecht; hij is vast medewerker aan het
Hermans-magazine. Leo Ross, tot voor kort docent moderne Nederlandse
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, publiceerde de grote
roman Een
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tourist kwam naar ons dorp, Grieks reisverhaal (1999), een
verzenverzameling Vandaag was het in elk geval geworden (2000) en een
essaybundel Inbraak Uitval (2001).
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interview
Vernielen is een positieve daad
Een interview met Peter Verhelst
Het lijkt alsof Peter Verhelst (1962) de poëzie heeft afgezworen. Na
zijn laatste dichtbundel Verhemelte uit 1996 schreef Verhelst
bekroonde romans als Tongkat (1999) en De kleurenvanger(1996) en
toneelteksten als het recente Aars (2000), maar hij publiceerde geen
poëzie meer. De Hongaarse neerlandicus Jenö Farkas sprak met
Verhelst, over monsters, Bananarama en knarsetanden, maar vooral
over poëzie.
Jenö Farkas
‘Poëzie is een afwijking’, zegt Peter Verhelst, ‘een defect. Daarvan ben ik altijd
overtuigd geweest, ook toen ik nog poëzie publiceerde. Maar tegelijk dacht ik ook,
dat poëzie de hoogste kunstvorm was, dat wanneer iemand erin slaagt poëzie te
schrijven, die iets bereikt wat tegelijkertijd zeer mathematisch is, maar het irrationele
toch toelaat. Dus alsof het een soort edele rechtskunst is tussen absolute beheersing
en loslaten van alle beheersing. Ja, ik dacht echt, ik wil poëzie schrijven.’
Dacht?
‘Ja, dacht. Eigenlijk dacht ik na De boom Nijhoff al te stoppen met het schrijven
van poëzie. Nu zeg ik dat Verhemelte mijn laatste bundel is.’
In dat antwoord klinkt twijfel door. U lijdt aan het syndroom van Mike Tyson, die
altijd zegt dat het zijn laatste wedstrijd was...
‘Ik denk dat er bij Mike Tyson financiële kwesties in het geding zijn... Maar echt,
ik weet het niet meer met de poëzie. Eigenlijk weet ik ook niet of je Verhemelte nog
wel als poëzie kan beschouwen. Het enige wat ik weet is dat ik daar zes of zeven
jaar mee bezig ben geweest. Ik weet nog hoe ik eraan begon. Ik was naar New York
geweest en kwam terug met het plan om aan de hand van het stratenplan van die stad
een bundel te componeren. Aan de hand van dat model, die grondstructuur, begon
ik aan Verhemelte. Het was de bedoeling er een enorm gedicht van te maken.
Inmiddels heb ik het al heel lang niet meer bekeken. Toch heb ik er onlangs nog een
lap tekst van twintig bladzijden aan toegevoegd. En ik vrees, dat ik daar zolang ik
leef nog aan zal werken. Maar publiceren? Nee. Ik heb eigenlijk altijd een enorme
weerzin gevoeld tegenover een boekje als een dichtbundel. De pathetiek die daarmee
samengaat, het volstrekt debiele versjesland, de hiërarchische regels die gelden... Ik
heb dat altijd volstrekt idioot gevonden. Het verdedigen van een territorium, het zich
verwerven van een plaats in de canon van de Nederlandstalige poëzie, dan denk ik,
waar hebben jullie het over? Ik vermoed dat het daar ook heel veel mee te maken
had, mijn enorme weerzin en afkeer van de wereld van de poëzie. En ook wel het
besef dat ik al had toen ik begon te schrijven, dat poëzie eigenlijk niet thuishoort in
een boek. Mijn uitgever vroeg mij om mijn gedichten, mijn verzamelde gedichten
uit te brengen. Over mijn lijk. Nooit! Ik wil zelfs in een testament laten vastleggen
dat dat niet mag.’
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Is poëzie nutteloos?
‘Volstrekt nutteloos. Maar dat is ook de kracht van de poëzie. Nutteloos betekent
dat het frictie kan veroorzaken, dat het ook een vorm van subversiviteit kan zijn, dat
het, hoe vreemd het ook klinkt, zelfs bijna politiek kan zijn. Heel vreemd. Ik denk
dat het politieke van de poëzie ligt in de volstrekte nutteloosheid ervan. De
onhandelbaarheid, het feit dat men iets in handen heeft dat niks opbrengt, dat toch
binnendringt, je rusteloos laat en je vragen laat stellen.’
Maar in welke zin is uw poëzie dan politiek? U heeft ook wel eens gezegd, dat niemand
u op engagement zal kunnen betrappen.
‘Ja, dat moet ik toch wat duidelijker uitleggen. Ik had dat beter nooit gezegd. In
Vlaanderen bevinden we ons in een traditie, waar de zogeheten geëngageerde literatuur
de slechtste literatuur is die ooit is voortgebracht. Geëngageerd betekent in dat geval
dus, dat men de wereld wilde veranderen en dat probeerde aan de hand van boeken!
Van zoiets word ik dus gek. Maar als ik het heb over poëzie als politiek,
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dan bedoel ik dat ik geloof, dat iets als poëzie, of romans, of wat dan ook, mensen
hun zekerheden ontneemt. In die zin vind ik weer wel dat ik geëngageerd ben. Die
betekenis van het ontwrichten van zekerheden is pure politiek, omdat ik vind dat het
voor mij de enige manier is om in de wereld te staan, door juist die twijfel te
cultiveren. Antwoorden interesseren mij dan ook niet. Maar ik vind het wel belangrijk,
dat er constant vragen worden gesteld, waarop een heel voorlopig antwoord kan
worden gevonden, dat vervolgens onmiddellijk weer wordt ondermijnd. Dus ik ben
in die zin getrouw aan de politiek, dat poëzie geen enkele ideologie heeft, die je
houvast zou kunnen bieden, maar je slechts constant ontwricht, op het verkeerde
been zet. Dat vind ik een waardevolle levenshouding.’
Poëzie heeft dus te maken met levenshoudingen, ideologieën?
‘Ja, ik heb ideologieën, in mijn werk en daarbuiten, nooit benaderd als vaststaande
zekerheden, maar wel als voorlopige antwoorden. En dat is heel normaal, omdat wij
nu eenmaal menselijke wezens zijn, die altijd op zoek zijn naar zingeving en betekenis.
Dat zit in onze genen ingebakken en ik vind dat interessant. Maar ik wantrouw het,
wanneer die antwoorden vervolgens ook in instituten worden gehoord, zoals
bijvoorbeeld in de kerk. En zoals het socialisme, het communisme en het kapitalisme.
Wanneer het een soort statuut wordt, dan denk ik, weg ermee.
Natuurlijk is er een deel van mij, dat zelf ook naar zekerheden zoekt. Maar ik
geloof liever in kleine entiteiten, in kleine cellen, bijvoorbeeld iets als twee mensen,
die twee kinderen hebben, zoals het bij mij is. Ik geloof daarvan dat het werkt, een
soort kleine entiteit, dat zoiets een voorlopig nest biedt. Maar met de nadruk op
voorlopig, in die zin dat ik mijn kinderen zo probeer op te voeden, dat ze nadenken
en proberen alles wat als zekerheid wordt gebracht te betwijfelen. Dus ook iets als
een gezin, wat bijzonder vreemd lijkt. Maar ik geloof niet in de algemene stelling,
dat die constellatie, die kleine cel, het perfecte voorbeeld is. In mijn geval is dit nu
het perfecte model, maar als zo'n kleine entiteit uitvergroot wordt tot een soort
wereldideologie, dan denk ik, ik wil hier niks mee te maken hebben. Omdat het
namelijk altijd om mensen draait, dat heeft het katholicisme zéér overtuigend bewezen.
Het gaat altijd over machtsmisbruik.
Het concept van macht fascineert mij en dat komt in al mijn gedichten, al mijn
boeken voor. Hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen en elkaar en zichzelf ook
manipuleren om die macht uit te breiden. Daar tegenover heb ik nu juist een
fundamentele wantrouw. En het is onder andere daarom, dat ik Verhemelte schreef
zoals ik het geschreven heb, een soort ontnemen van het grote verhaal. En ik weet
dat het geen antwoord geeft, maar ik geef absoluut nooit een oplossing voor een
groot probleem. Dat is natuurlijk weer een soort ideologie op zich.’
U wordt bij de postmoderne dichters ingedeeld. Wat vindt u daarvan?
‘Ik denk dat de term postmodernisme in mijn geval een term is van de critici. Het
was in die dagen ook een beetje een vreemd klimaat in België en Vlaanderen. Toen
kwam plotseling een aantal jonge dichters met boeken. Erik Spinoy, Stefan Hertmans,
Dirk van Bastelaere. En nu is het eenmaal zo, dat wanneer een groep jonge mensen
boeken uitgeeft, debuteert, dat ze óf verlegen zijn, óf een grote mond hebben. Deze
mensen, die postmoderne generatie, had een grote mond. Ik heb dat altijd gezien als
een soort positioneringsdrang. De wil om zich tegelijkertijd te plaatsen in een traditie
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en zich ertegen af te zetten. Er waren dichters bij, die zeer programmatisch waren,
die blijkbaar een grote drang hadden om zich een plek te verwerven in de Nederlandse
poëzie en dat deden met teksten die bijna manifesten waren. Van Bastelaere heeft
dat gedaan, Stefan Hertmans ook. Ik heb dat altijd onnozel gevonden, omdat ik
manifesten eigenlijk ook wantrouw. Omdat een manifest enkel en alleen een
ideologisch bevestigend doel heeft. Ik heb mezelf dan ook nooit beschouwd als een
deel van de postmoderne generatie. Maar critici en ook academici hebben daarin een
bepaalde functie en zij delen mij dan bij de postmoderne dichters in. Maar als ik de
gedichten van die mensen lees, vind ik dat die nauwelijks iets met mijn gedichten te
maken hebben.’
In een interview beweerde u, dat uw gedichten altijd met de maatstaf van de klassieke
poëzie worden gemeten, terwijl u veel meer wordt beïnvloed door film, muziek en
schilderijen. Om met de muziek te beginnen: hoe is het mogelijk dat iemand
tegelijkertijd de psalmen van David, de muziek van Nirvana, Madonna, Bananarama
en Händel mooi vindt?
‘Oh, zeker kan dat. Zo zit mijn smaak in elkaar. Toen ik naar hier kwam rijden,
luisterde ik eerst naar een stuk muziek van Gluck: Orfeo ed Euridice, een schitterend
fragment. En daarna zat ik te luisteren naar drum “n” bass. Voilà. Op zaterdag ging
ik naar een optreden van een contratenor. Briljant, echt subliem, maar als ik naar
huis rijd, wil ik alleen de goorste muziek horen. Ik snap het niet. Voor mij geeft het
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dezelfde vorm van ontroering. Een soort gevoel waar ik jaloers op ben en daarom
houd ik ook zo van muziek. Het is iets wat zo direct en chemisch inwerkt op je lijf
en op je verstand. Het is absoluut mijn droom om hetzelfde te kunnen verwezenlijken
met iets als taal, dat zo veel moeilijker is, omdat je via een omweg moet gaan. Je
moet het lezen via een omweg door de hersenen, terwijl muziek in al je poriën lijkt
binnen te dringen. En ik maak echt geen enkel onderscheid tussen Bananarama en
laat zeggen Mozart of zoiets. Natuurlijk niet. Ik weet wel wat het verschil is, de een
is iets gesofisticeerder dan de ander, maar qua impact vind ik het identiek. En daarom
houd ik er zo ontzettend van, het heeft me heel erg beïnvloed. Ik ben altijd bezig met
muziek, zelfs als ik schrijf, zet ik soms heel onhoorbaar, bijna nauwelijks te horen,
muziek op. Het is een soort ademhaling, ik ben er stikjaloers op.’
Als men uw gedichten leest en daarbij nog muziek hoort, kan dat dan het effect
verhogen? Hebt u daarmee geëxperimenteerd?
‘Ja, ik werk vaak samen met Iers Dropper, een dj. Ik weet niet wat voor soort
muziek hij nu maakt, maar vroeger was hij een drum “n” bass-dj. Ik heb ooit met
hem opgetreden en dat was loeihard, maar ook melancholisch. Echt een heel vreemde
soort van muziek. Ik hou ervan, omdat het een soort soundscapes zijn, die hij maakt;
dus echt landschappen, die bestaan uit klanken. Hij heeft ook met mij samengewerkt
voor het toneelstuk Aars. Hij heeft er muziek onder gezet, waar de mensen rázend
kwaad van werden. Ik weet niet of het versterkt of niet. Wij hebben daar vaak
discussies over gehad en de meningen zijn zeer verdeeld, ook bij ons. Soms vrees ik
dat de muziek de tekst eenduidiger maakt, omdat je een atmosfeer opdringt. Omdat
het vrij zware, soms bijna pathetische muziek is, krijgt het plots iets dat ik dan denk,
ah, come on, belachelijk. Ik hou er wel van, hoor, maar ik denk dat ik het nog niet
genoeg onderzocht heb. Er moet een manier bestaan, waarin die atmosfeer opener
blijft.’
Er lijkt een soort woede in uw poëzie te zitten. Soms lijken de teksten een beetje
rap-achtig...
‘Ja, maar één ding moet je goed begrijpen. Wat ik maak, heeft niks te maken met
écriture automatique of wat dan ook. Het is honderden keren bewerkt. Ik vind wel
grappig dat veel mensen de indruk hebben, dat wanneer ze het lezen, ze iets lezen
dat op het papier is gekwakt, terwijl dat helemaal niet zo is. Het is geen emmer die
wordt leeggegooid. Integendeel. Het is echt een soort constructie, een compositie,
die echt héél-héél beredeneerd is. Ik geloof dan ook niet dat het mogelijk is om te
schrijven onder de invloed van wat dan ook. Ik ken mensen, die onder invloed van
allerlei, de meest waanzinnige dingen proberen te schrijven. Ik vind dat je dat merkt.
Want om even terug te komen op die geconstrueerdheid: het is zo bewerkt en
beredeneerd, dat het eigenlijk bijna onmogelijk is. Zelfs een glas wijn is voldoende
om het om zeep te helpen. Dus ik leef zeer sober en ascetisch. Als ik schrijf, drink
ik water. Tekort aan slaap helpt een beetje, dat zegt iets, maar een kater is dodelijk,
ik snap het ook niet. Nee, ik lach mensen uit die mij vertellen, dat ik dit moet
opsnuiven en dat inspuiten. Dan denk ik: fuck you all! Daar wil ik niks van.
Enfin, mijn werk berust dus op manipulatie, en als je dan naar mijn “woede” vraagt,
dan gaat het dus om een beheerste woede. Maar dat neemt niet weg dat je groot gelijk
hebt, er zit een soort bedrevenheid, een soort energie in, die mij soms ook verbaast,

Vooys. Jaargang 19

zeker als ik bedenk hoe ik wel eens schrijf. Liggend, terwijl ik aan het eten en drinken
ben. Dan denk ik, hoe komt het, dat ik op mijn gemak zit te telefoneren en grapjes
te vertellen en dan komt er zoiets uit. Het is nooit mooi. Er zit altijd een knarsetanden
of iets in.’
Vloeibaarheid is een van de centrale woorden in uw werk. Vloeibaarheid betekent
vormeloosheid, geen vaste lijnen, geen vaste grenzen, veranderlijkheid. Is dat uw
antwoord op onze maatschappij, die alles heel duidelijk, met vaste lijnen wil
definiëren?
‘Ja, ik ben daar heel erg van overtuigd. Metamorfose en transformatie staan bij
mij in dat teken. In al mijn boeken is er de wil om iets vaststaands af te breken, die
vernietigingsdrang die tegelijkertijd een nieuwe scheppingsdrang is. Maar wat ik
schep, of wat ik mijn personages laat scheppen, zijn altijd heel labiele structuren, die
op hun beurt weer afgebroken moeten worden. Dus de afbraak is echt een onderdeel
van de transformatie. En dat is inderdaad een antwoord op de illusie van een maakbare
wereld. Je moet weten, ik ben katholiek opgevoed. In het katholicisme is de
transformatie het hoogste doel, de alfa en omega - denk aan wat er met Christus is
gebeurd, die herrijzenis - en ik denk dat dat als een perverse vorm in mijn hoofd is
blijven hangen.
Het is natuurlijk wel vreemd dat iemand die het metafysische lijkt af te zweren,
van metafysische dingen gebruikmaakt. Ik denk dat mijn boeken over een soort
verlangen gaan, een enorm en eigenlijk zelfs heel zuiver verlangen. Het is

Vooys. Jaargang 19

244
misschien vergelijkbaar met wat een fundamentalistisch katholiek voelt. Alleen is
het eindpunt van dat verlangen compleet het tegenovergestelde. Ik hoorde daar ooit
een discussie met een priester over. Hij had het over het symbool in de katholieke
kerk en ook over het diabolische. “Diabole” zou in het Grieks zoveel betekenen als
“versplintering”. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het doel, daarom ook de
satanistische verwijzingen. Het doel is de absolute versplintering. Het wegvallen van
alles. In die zin is dat bijna een religieus verlangen, maar dat heeft natuurlijk niks
meer te maken met het godsbeeld van het katholicisme. Het is eigenlijk het
tegenovergestelde. Volgens mij is het tegelijk een aardig verlangen, dat ook iets met
de absolute zuiverheid te maken heeft, maar hetzelfde zou

illustratie Marijke van Veldhoven

je ook kunnen zeggen van iemand als De Sade, denk ik. Eigenlijk zit daar ook een
enorm verlangen naar een puurheid, hoe walgelijk het allemaal ook is.’
Een ander belangrijk element in uw werk is de spiegel, de reflectie.
‘Wat ik heel interessant vind, is dat je, wanneer je in de spiegel kijkt, nooit ziet
wat er werkelijk is. Het is mogelijk, dat je ten eerste ziet wat je wilt, en ten tweede
dat je een omgekeerde weergave ziet, dus de leugen in zijn grappigste verschijningen.
De spiegel breekt dan meestal ook, zéér postmodern overigens, en in die zin is het
waarschijnlijk het element dat het meest refereerbaar is aan het postmodernisme. Het
compleet versplinterde, alsof je in een kamer staat en al de spiegels vallen naar
beneden. Paff. En op het moment dat ze in stukken spatten, al die brokjes die je dan
ziet, dat vind ik zeer fascinerend. Als je daarbij het feit meerekent dat je nooit ziet
wat er is, vind ik het een zeer geslaagde combinatie.
Ik zie vernielen als een positieve daad. Er zit schoonheid in. Als ik schoonheid
gebruik in mijn werk, dan is dat vooral niet in de zin van “harmonische schoonheid”,
omdat ik niet geloof in symmetrie als de basis voor schoonheid. Voor mij is
schoonheid iets wat net asymmetrisch is. In die zin is het een gevolg van het artefact.
Omdat het artefact per definitie een onvruchtbaar en een zichzelf niet meer
reproducerend geheel is, een eindpunt, letterlijk. En zo is iets als vernieling of
zelfmoord echt de kroon op het werk. Daarom is Icarus
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ook mijn favoriete held. De val bijna als doel van zijn geboorte. Dan denk ik, wow,
dat is mooi. En het feit dat in mijn werk altijd zoveel fundamentalistische wezens
rondlopen, die een bepaalde constructie tot het uiterste doordenken, heeft met precies
hetzelfde te maken. Het maniakaal aanbrengen van totaal idiote constructies, die
bijna tot inhoud worden verheven, dat vind ik heel ontroerend. Vooral omdat zulke
systematici weten dat het hen zal vernietigen. En net die vernietiging is de schoonheid
ervan. Dat vind ik zo ongelofelijk ontroerend. Het is een soort fundamentalisme,
waar ik week van word. Heel mooi.
Wat mij ook mateloos fascineert, dat zijn hun symbolen. Het pentagram is er zo
een. In Tongkat, bijvoorbeeld, is dat het symbool van de verzetsgroep in het verhaal.
Al die tegengestelde en zichzelf en elkaar tegensprekende inhouden die men verleent
aan zulke symbolen, waardoor ze compleet zinloos worden. Ook dat pentagram is
betekenisloos. En toch besmeuren de satanisten er de muren mee en roept het heel
sterke reacties op bij mensen.
Loop maar eens rond met een pentagram rond je nek. Daar krijg je na tien minuten
gegarandeerd een opmerking op. Ik denk eerlijk gezegd dat ik in het echte leven niet
met die mensen zou kunnen opschieten. Ik zou ze uitlachen. Maar als constructie
vind ik het briljant. Ik heb een zeer grote affiniteit met fundamentalisten, maar
tegelijkertijd een enorme walging van de methoden die ze gebruiken, omdat die,
zoals bij elke ideologie, monsterlijk ontsporen. Maar het zijn wel verdomd intrigerende
monsters.’
Jenö Farkas woont in Boedapest waar hij Nederlands studeerde. In 2000
was hij een half jaar in Nederland, om zich aan de Universiteit Utrecht
verder te specialiseren in de moderne Nederlandse letterkunde. Dit
interview kwam tot stand in het kader van een onderzoekscollege over
‘Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen’. Farkas' eindscriptie
aan de Universiteit van Boedapest ging over invloeden uit kunst en muziek
op het werk van Peter Verhelst.
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De heren in hun hofje
Elisabeth Leijnse
Ik geloof niet dat veel dingen in een mensenleven onafwendbaar zijn. Maar tot de
weinige onafwendbaarheden reken ik in elk geval deze: wie het waagt iets te schrijven
over Jacob Israël de Haan, en niet Delvigne en Ross heet, wordt kort erna door de
heren De Haan-deskundigen in het openbaar terechtgesteld. Deze behandeling
mochten in het verleden al velen ondergaan die ooit over De Haan schreven of
uitspraken deden: Jef Sprankenis, Marijke Stapert-Eggen, Abel Herzberg, Gerrit
Komrij en anderen. Een apotheose van rituele executie vormde hun publicatie in
Maatstaf 31 (1983) 12, over ‘Jacob Israël de Haan en het editeerprobleem’: zij betrof
simpelweg alle andere tekstbezorgers van De Haan dan zijzelf.
Ook het in mootjes hakken van Ludy Giebels is van oudsher een hobby van
Delvigne en Ross, al bezorgde de terloopse schimpscheut aan háár adres (tweede
alinea) in mijn bovenstaande executiestuk me wel een lachbui. Nu wordt Giebels
ervan beschuldigd dat ze haar eigen seksuele fantasma's projecteert op De Haan (zijn
gefriemel met Arabische jongetjes!), terwijl de geijkte deskundigen formeel verklaren
dat er niets is te weten over ‘De Haans sexual behaviour in Amsterdam en in
Palestina’. In 1983 werd Giebels door hen juist aan de schandpaal geklonken wegens
haar beeldvorming van een vroom-joodse Jacob Israël de Haan in Palestina, het
censureren van ‘bijna gênante’ passages, en het bedekken van de ‘schaamte’ van De
Haan. De deskundigen wisten toen wel degelijk: ‘Volgens ons is er een evident
verband met Pijpelijntjes, waar het schoenpoetsertje Koos van de Dam op precies
dezelfde “bijna gênante manier” wordt benaderd als de Arabische jongetjes in
Jeruzalem. Wij vrezen dat de tegenstelling tussen de Amsterdamse libertijn en de
Palestijnse vrome jood - alsof Saulus zich tot Paulus had bekeerd! - door boeken als
dat van Ludy Giebels kunstmatig in stand wordt gehouden. De vos De Haan verloor
zijn haar, maar niet zijn streken: Reinaert met een keppeltje!’ (De Revisor 9 (1982)
5, p. 80) Van projectie (van het romanpersonage Koos van de Dam op de Arabische
jongetjes) gesproken.
Dat de hierboven gepubliceerde banvloek die mij nu treft toch nog vijf jaar op
zich liet wachten, beschouw ik als een vorm van uitgestelde executie. Bij zoveel
gratie rest mij weinig anders dan de deskundigen Delvigne en Ross te danken voor
hun aandachtige lectuur van mijn stukken. Toch wil ik bij hun verrijkende
kanttekeningen opmerken dat ik vind dat het van enige kwaadwilligheid getuigt dat
ze de voetnoten van mijn eerste twee teksten onvermeld laten, waarin consequent de
bronnen van de gebruikte parafrases worden aangegeven. Ook wil ik graag gewoon
zeggen waarom ik, die niet behoor tot de intieme kring van De Haan-specialisten,
toch iets over hem heb durven te publiceren.
Ik schreef in de jaren 1996-1997 drie teksten over De Haan (waaruit hiervoor
kriskras wordt geciteerd), simpelweg vanuit mijn intrige voor deze auteur in wiens
oeuvre en secundaire literatuur ik me had verdiept. Het eerste stuk vormt de tekst
van een lezing die ik gaf in het kader van een colloquium over ‘Tussenfiguren in de
literatuur’, dat in september 1996 plaatsvond aan de Universiteit van Namen. Het
expliciete doel van het colloquium was om het concept ‘tussenfiguur’ te toetsen en
toe te lichten aan de hand van het oeuvre van schrijvers van diversen huize: kolonisten,

Vooys. Jaargang 19

migranten, postkolonialen, Caribische auteurs. Het leek me zinvol Jacob Israël de
Haan aan dit prisma toe te voegen, omdat zijn biografie een interessante casus vormt,
en omdat hij het ‘tussenfiguurschap’ vaak heeft gethematiseerd in zijn werk. De
bedoeling van mijn bijdrage tot dit colloquium was niet om de geijkte De
Haan-deskundigen in deskundigheid te overtreffen - mijn excuses als ik deze schijn
heb gewekt -, of om het publiek tot dusver onbekende documenten over de Haan
onder ogen te brengen.
Mijn tweede stuk schreef ik op verzoek van de redactie die een bundel samenstelde
bij het afscheid van mijn oud-hoogleraar Louis Gillet (UIg), die in zijn onderwijs
van closereading en stijlvergelijkend onderzoek zijn waarmerk had gemaakt. Mijn
bedoeling was om aannemelijk te maken dat er tussen de eerste en de tweede versie
van Pijpelijntjes dermate opvallende stijlverschillen zijn op te merken dat men kan
spreken van een ‘verdeysselisering’ van de stijl. Ik heb deze hypothese proberen te
staven aan de hand van de briefwisseling tussen De Haan en Van Deyssel uit het
ongepubliceerde proefschrift van Delvigne en Ross. Waarvoor mijn excuses.
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Mijn derde tekst over De Haan ten slotte, schreef ik voor het Kritisch Literatuur
Lexicon. Ik liet de redactie, toen ze me om deze bijdrage verzochten, weten dat de
‘natuurlijke’ auteurs volgens mij de gecanoniseerde Hanianen Delvigne en Ross zelf
waren. Waarom hen niet gevraagd? Uit het antwoord van het Kritisch Literatuur
Lexicon begreep ik onder andere dat de redactie in dat geval vreesde dat er door de
onvermijdelijke uithalen in diverse richtingen een al te zeer uit z'n balans getrokken
stuk over De Haan zou ontstaan. Ik heb in mijn stuk voor het Kritisch Literatuur
Lexicon geprobeerd om, behalve een gebalanceerd beeld van de auteur, ook een zo
compleet mogelijke secundaire literatuur te presenteren.
Ten slotte bied ik mijn excuses aan voor de mogelijkheid dat ik met mijn
ondeskundige stukken bij enkele mensen misschien enige belangstelling zou kunnen
hebben gewekt voor Jacob Israël de Haan. Dat was uiteraard niet mijn bedoeling.
Ik kom daarmee wel, met permissie, bij de fundamentele ambivalentie die spreekt
uit de vele klaagliederen van Delvigne en Ross over de onvoldoende aandacht die
De Haan - en dus de deskundigheidstandem zelf - vindt in de pers, bij andere
onderzoekers, en bij uitgevers (zie hun eerste alinea). Na de zeer informatieve artikelen
die de heren vooral in de jaren tachtig over De Haan hebben geschreven, kan men
zich afvragen of ze niet eerder de marktbedervers dan de pleitbezorgers van hun
auteur zijn geworden. Niet alleen de eeuwig polemische toon, ook een simpel gebrek
aan redactionele kwaliteit draagt daartoe bij. Ik mag dan wel geen verstand hebben
van De Haan, enig verstand van editietechniek heb ik wel. Anno 1994 promoveerden
Delvigne en Ross gezamenlijk op een brieveneditie (Brieven van en aan Jacob Israël
de Haan 1899-1908) zonder enige editietechnische verantwoording (de drie referenties
aan Mathijsen en Verkruijsse zijn cosmetisch), die ze sindsdien, naar eigen zeggen,
bij een uitgever proberen te slijten. Hun editie mag dan wel deskundige aantekeningen
over De Haan bevatten, het editietechnische puin is moeilijk te ruimen. Is ‘Jacob
Israël de Haan en het editeerprobleem’ echt alleen maar een kwestie van onvoldoende
belangstelling bij uitgevers en publiek?
Intussen krijg ik bij de namen Delvigne en Ross het visioen van twee begijntjes
met smetvrees, die hun dagen doorbrengen met het schoonhouden van hun hofje.
Elke bezoeker die het waagt aan te lopen, of zelfs maar even over de haag te kijken,
wordt hardhandig verjaagd, waarna de bezems opnieuw voor lange tijd in de weer
zijn. Als het hofje weer is ontsmet en aangeharkt, trekken de begijnen zich terug
achter hun gordijnen om, onder het genot van een kopje kruidenthee voor de gal, te
loeren naar een volgende indringer, die natuurlijk steeds langer op zich laat wachten,
hetgeen dan weer stof oplevert tot prettig zelfbeklag.

Antwoord aan Elisabeth Leijnse
Rob Delvigne en Leo Ross
Wij constateren dat Elisabeth Leijnse op geen enkel punt van kritiek in ons opstel
ingaat.
Liever maakt ze ernstige, maar onduidelijke ‘editietechnische’ bezwaren tegen
ons proefschrift, waaruit ze toch zo veel heeft overgeschreven.
Nee, ook deze tekst van Elisabeth Leijnse vormt geen aanwinst voor de De
Haan-literatuur.
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Op één onderdeel heeft Leijnse gelijk: wij wekten de indruk dat wij
veronderstellingen over het privéleven van De Haan principieel afwijzen. Dat doen
wij niet. Daarover hebben wij elders geen twijfel laten bestaan, zie bijvoorbeeld een
recente bijdrage aan Biografie Bulletin: ‘Meester De Haan gaat nooit verloren’
(2000/2). Maar als iemand dan met een melig damesfantasietje over friemelen en
in-de-bil-knijpen op de proppen komt, dan is dat wel teleurstellend.
De bijzin ‘die evenveel als wij weet’ enzovoort was op die plek misplaatst. Hij
zal in ons binnenkort te verwachten nieuwe De Haan-boek geschrapt zijn.
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recensies
Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland
1921-1945.
Vantilt (Nijmegen), 2001. 429 blz. prijs € 27,18.
ISBN 90 75697 51 1

Moeder, vertel nog eens van Adolf Hitler
De neerlandicus Gerard Groeneveld (1956), werkzaam als docent aan de Hogeschool
voor Economische Studies te Rotterdam, houdt zich al jarenlang bezig met boeken
waarvan wij Nederlanders het bestaan al lang uit ons collectieve geheugen hebben
geschrapt, namelijk het ‘bruine boek’. Het ‘bruine boek’ werd door Nederlandse
fascisten vanaf begin jaren twintig en later ook door nationaal-socialistische
splintergroepjes geschreven en uitgegeven om de Nederlandse burger kennis te laten
maken met de extreem-rechtse ideologie die volgens hen geheel Europa zou moeten
gaan beheersen. Het boek bood in tegenstelling tot de directere vormen van
propaganda, zoals het gesproken woord, de gelegenheid om de ideologie van een
intellectueel laagje te voorzien en om op wat subtielere wijze invloed uit te oefenen.
Groeneveld is een verzamelaar van deze bruine literatuur in de goede zin van het
woord: dankzij hem hebben we eindelijk een globaal overzicht gekregen van de
‘bruine’ literatuurproductie tussen 1920 en 1945. Voorafgaand aan dit standaardwerk
had Groeneveld al veel speurwerk verricht, zo blijkt uit zijn respectabele
publicatielijst. Een aantal onderwerpen dat in Zwaard van de geest wordt besproken,
is al eerder door Groeneveld uitgediept. Hij publiceerde in 1989 een artikel over de
Nederlandse vertaling van Mein Kampf, die in 1939 onder de titel Mijn Kamp op de
markt kwam. Over de vertaler Steven Barends, die met voornaam eigenlijk Samuel
heette, maar dit te joods vond klinken, was een jaar eerder onder de titel Querulant
in fascistisch letterland een boekje van de hand van Groeneveld verschenen. In 1992
verscheen er ook nog een over de uitgever ervan, De Amsterdamsche Keurkamer.
Verder verdiepte Groeneveld zich in de boekencensuur in bezet Nederland en hield
hij zich bezig met de nationaal-socialistische boekhandel Het Bolwerk. De eigenaar
Barend Willem Zijfers opende reeds in 1936 - toen nog onder de naam De Driehoek
- in de Amsterdamse Kalverstraat het eerste filiaal.
Duidelijk is dat Groeneveld een correctie wilde aanbrengen op het beeld dat uit
het vijfdelige werk van Adriaan Venema (Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie
1988-1992) naar voren komt. Venema heeft weliswaar als eerste het terrein van de
Nederlandse colla-boratie in literaire kringen uit de doeken gedaan, maar schoot in
zijn subjectieve benadering te ver door, waardoor het geheel de vorm van een
afrekening kreeg. Moeten we het beeld geloven dat Venema van de Nederlandse
literaire kringen schetst, dan was je als schrijver of uitgever óf helemaal goed óf
helemaal fout: de nuance ontbrak. De kleinste misstap gold in de ogen van Venema
als een daad van collaboratie. Bovendien bevat Venemas werk veel
onnauwkeurigheden, wat het geschetste beeld niet bepaald geloofwaardiger maakt.
Groenevelds objectiviteit - hij doet noch positieve, noch negatieve uitspraken over
de persoon zelf - is een duidelijke reactie op deze houding.
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De titel Het Zwaard van de geest verwijst naar Goebbels' uitspraak tijdens de
oorlogsboekenweek waarin boek en zwaard met elkaar vergeleken worden: de een
als wapen van de geest en de ander als wapen van het front (p. 353). De voornaamste
functie van het boek volgens het nationaal-socialisme was de propagandistische
waarde ervan. Ook Groeneveld wil de functie van het bruine boek laten zien. Hij
doet dat als volgt: na een overzicht over de periode vóór 1940 volgen thematische
hoofdstukken over onder andere ras en antisemitisme, over de rol van de vaderlandse
geschiedenis voor de nationaal-socialistische propaganda, over censuur en ten slotte
over boekpropaganda. De lay-out wordt niet apart behandeld. Maar het groot aantal
mooie illustraties dat in het boek van Groeneveld afgedrukt staat, geven aan dat beeld
voor de propaganda minstens net zo belangrijk was als tekst.
Allerlei aspecten van het bruine boek komen dus aan de orde om een impressie te
krijgen van wat er zoal als ‘bruin’ kan worden gedefinieerd . Want één ding is zeker:
de grenzen tussen ‘goed’ en ‘bruin’ (en dus ‘fout’) vallen niet altijd even helder te
trekken. Als eerste maatstaf zou je de achtergrond en de doelstellingen van de uitgever
kunnen nemen, maar soms verschenen nog vóór de bezetting ‘bruine’ boeken bij
gerenommeerde uitgeversbedrijven. Zo kwam vlak voor de bezetting Het Duitsche
Witboek, Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolsche crisis op de
markt. Dit boek gaat in op de tijd voorafgaande aan de inval van Duitsland in Polen,
die hierin als een verdediging van Duitse zijde tegen Poolse agressie wordt
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voorgesteld. Ten tweede: ook schrijvers konden als gevolg van opportunisme en
persoonlijke gebeurtenissen soms vreemde sprongen maken. Wat te denken van een
sociaal-democraat die zich tot het fascisme bekeert? Als derde criterium geldt
natuurlijk de inhoud van de werken zélf. Aan de hand van Groenevelds thematische
aanpak krijg je toch een aardige indruk van wat daaraan zoal ‘bruin’ kon zijn: zoals
de nadruk op volk en vaderland, op ras en antisemitisme. Maar de verschillende
facties binnen het Nederlandse nationaal-socialisme zetten verschillende accenten.
Hierdoor kon de ene doelstelling (nadruk op volk en vaderland) wel eens met de
andere (ras) in conflict komen: want de rassenleer, die uitgaat van een Germaans ras,
ontkent immers het bestaan van een Nederlands volk en verlangt een raszuivere staat.
Deze ‘Germaanse’ visie zou in het uiterste geval ertoe kunnen hebben geleid dat het
van joden gezuiverde Nederland bij het Duitse Rijk zou worden gevoegd. Hier
speelden op de achtergrond politieke meningsverschillen mee, namelijk de strijd
tussen de NSB, die de Nederlandse zelfstandigheid wilde behouden, en de meer op
de Duitse SS georiënteerde groep, die een zelfstandig Nederland dus niet zo belangrijk
vond.
De boeken zelf staan dus centraal in Groenevelds werk, maar in korte biografieën
worden schrijvers, uitgevers en instanties besproken die met de bruine
boekenproductie te maken hadden. Duidelijk wordt onder andere dat de ‘bruine’
uitgeverijen vanwege de zojuist geschetste ideologische meningsverschillen geen
gesloten front vormden, maar elkaar vaak tegenwerkten, wat de propaganda voor
het ‘bruine’ boek natuurlijk niet ten goede kwam.
Groeneveld gaat in op de tijd vóór 1940 om het geheel in een bredere context te
plaatsen - iets wat Venema verzuimde. De uitgeverij van de NSB, de Nederlandsche
Nationaal Socialistische Uitgeverij (afgekort: Nenasu) en de reeds genoemde
Amsterdamsche Keurkamer kwamen in mei 1940 immers niet zomaar uit de lucht
vallen. Hun bestaan geeft aan dat er óók in Nederland al eerder een - weliswaar kleine
- schare aanhangers van het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaal-socialisme
rondliep. Bovendien vertelt Groeneveld er ook bij hoe de Italiaanse en Duitse situatie
was, want daarvan hebben de Nederlandse antidemocraten immers veel afgekeken.
Zo bestond er sinds 1927 in Italië een ‘festa del libro’ (feest van het boek) en vanaf
1934 een ‘Woche des deutschen Buches’, een soort boekenweek waarvan de ironie
wil dat die in Nederland tot op de dag van vandaag bestaat. Verder beschrijft
Groeneveld de grote rol die Joseph Goebbels, de Duitse propaganda-minister, het
lezen in het Derde Rijk toekende als middel om nationaal-socialistische propaganda
te kunnen verspreiden. Daartoe gelastte Goebbels de inrichting van de Duitse
Reichskulturkammer waarbij iedereen zich moest aansluiten die iets met cultuur had
uitstaan. Op die wijze kon hij veel beter controle op de cultuurbeoefenaars uitoefenen:
censuur en propaganda gingen immers hand in hand. In de bezettingstijd werd een
soortgelijke instantie onder de naam Kultuurkamer (met een beginletter ‘K’ omdat
dat Germaanser zou klinken) ook in Nederland opgericht. Helaas vergeet Groeneveld
een aantal propagandistische publicaties te vermelden dat reeds kort na Hitlers
machtsovername in 1933 verscheen met het doel om in Nederland begrip voor het
Duitse nationaal-socialisme te kweken, zoals de brochures Over Het Duitsche
Nationaal-Socialisme. Een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde (1933)
van Rudolf Steinmetz en Grondslagen van het Duitsche nationaal-socialisme (1934)
van Hendrik Krekel. Beide auteurs waren lid van de Nederlandsch-Duitsche Werk
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gemeenschap, die voor nauwe contacten met Nazi-Duitsland ijverde. Tegenover het
Hitlerregime stond zij welwillend. Groeneveld noemt beide figuren wel, maar alleen
in verband met hun rol tijdens de bezetting. Steinmetz wordt zelfs op drie
verschillende plaatsen met steeds hetzelfde boek vermeld, namelijk met de in 1942
gepubliceerde Niederländische Betrachtungen zur deutsch-Niederländischen
Verständigung (p. 74, 221, 315), waarin hij juist de Duitsers begrip probeerde bij te
brengen voor de eigenheid van het Nederlandse volk.
Steinmetz' en Krekels boekjes uit respectievelijk 1933 en 1934 zijn ook in het
Duits vertaald. Groeneveld laat echter zien dat het meestal omgekeerd ging. Voor
degene die in vertalingen geinteresseerd is, biedt Zwaard van de geest het een en
ander: want hoe zeer de Nederlandse Hitler-gelovigen zich ook uitsloofden, het
merendeel van de propagandistische literatuur kwam uiteindelijk toch uit Duitsland
en werd vertaald in het Nederlands. Johanna Haarers Moeder, vertel eens wat van
Adolf Hitler (1942), een biografie voor kinderen over Hitlers jeugd, was ook in
Nederland
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behoorlijk succesvol. Dat wekt de indruk dat het toch allemaal niet zo heel veel
voorstelde wat er in Nederland zelf tot stand kwam op dat gebied. Inderdaad waren
de geschriften vaak van weinig literaire waarde en zijn de meeste schrijvers van
bruine literatuur, zoals Jan H. Eekhout, George Kettmann Jr. en Steven Barends, na
1945 uit het gezichts-veld verdwenen. Dat wil echter niet zeggen dat er maar summier
‘bruine’ boeken verschenen. De boekenmarkt werd eronder bedolven en een aantal
ervan verkocht ook heel aardig. Dit waren echter meestal de kinder- en jeugdboeken,
maar daarover straks meer. Naast de ontspanningslectuur was er een kleine markt
voor populair-wetenschappelijke boeken met een lichte propagandistische tint. De
Haagse uitgever Oceanus was daarvan het boegbeeld. Met zijn werken over muziek
en schilderkunst probeerde deze de ‘Nieuwe Orde’ een beschaafd randje te geven.
Naast de productiekant (uitgevers, schrijvers) is er de receptiekant: wat vonden
de lezers aan van het bruine boek? Het aantal verkochte boeken zegt immers niets
over hun invloed op de lezer. Groeneveld geeft zelf aan niet precies te weten hoe
groot deze geweest is. Wat de antisemitische boeken en brochures betreft, betwijfelt
hij dat ze een mentaliteitsverandering bij de Nederlander hebben bewerkstelligd
(p.189). Groeneveld merkt over de Duitse situatie op dat hij niet weet of de
propaganda voor het bruine boek ondanks de hoge verkoopaantallen wel tot het
gewenste effect heeft geleid. (p. 22) Maar - en daar gaat Groeneveld niet op in oorzaak en gevolg kunnen ook worden omgedraaid als je stelt dat er in Duitsland
een grotere mate van gevoeligheid heerste voor nationaal-socialistische propaganda,
die aldaar tot aanzienlijke verkoopsuccessen van het ‘bruine’ boek leidde. In het
Nederlandse ideologische klimaat ontbrak deze gevoeligheid en daardoor ook de
mogelijke invloed van propagandalectuur op Nederland. In werkelijkheid zal het
hier een wisselwerking betreffen. Groeneveld geeft zelf aan dat het propagandistisch
effect van boeken veel indirecter van aard was dan dat van film, radio of affiche.
Een andere interessante vraag die dit boek oproept, maar niet beantwoordt, luidt als
volgt: zou een bonafide uitgever er beter in slagen om een propagandistisch boek
met succes aan de man te brengen dan een nationaal-socialistische uitgeverij waar
de Nederlandse lezer al bij voorbaat wantrouwig tegenover stond?
Hoe staat het trouwens met de invloed van de nazi-propaganda op kinderen? Die
zijn bij gebrek aan historische en politieke voorkennis immers gemakkelijker te
beïnvloeden. Wetende dat de jeugd de toekomst heeft, hebben de propagandisten,
die door de bezetter rijkelijk financiële en personele ondersteuning kregen, zeker
hun best gedaan. Zoals al gezegd, zijn er grote aantallen propagandistische kinderen jeugdboeken verkocht. Het eerste nationaal-socialistische jeugdboek in Nederland
was Kwik, de fascistenjongen (1934), vertaling van Der Hitlerjunge Quex van Karl
Aloys Schenzinger. Het verhaal draait om de jongen Kwik die lid was van de
Hitlerjugend. Het personage was gebaseerd op Herbert Norkus, die tijdens
straatgevechten met de ‘roden’, de communisten, daadwerkelijk om het leven was
gekomen en vervolgens als martelaar van de Hitlerjugend te fungeren. Tijdens de
bezetting verschenen de Drie-Stuiver-Romans met als hoofdpersoon detective Philip
Raack. Voor de subtiel antisemi-tische propagandistische werking van deze
jeugdreeks, in 1944 toch goed voor een oplage van zo'n 70.000 exemplaren, werd
door het Nederlandse verzet zelfs gewaarschuwd. Eerder voor een volwassen publiek
bedoeld was het in 1941 bij de Amsterdamsche Keurkamer verschenen Van den vos
Reynaerde, geschreven door Robert van Genechten dat een aan de nieuwe tijd
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aangepaste versie van het middeleeuwse epos moest zijn. Het boek vormde een
nationaal-socialistische pleidooi voor raszuiverheid en een ‘natuurlijke orde’ met
een krachtige leider. Aan de andere kant richtte het zich tegen de joden die deze
waarden ondermijnden. Antisemitische tendensen waren dan ook duidelijk aanwezig
in dit werk waarvan de eerste oplage van tweeduizend exemplaren in een mum van
tijd was uitverkocht. Op de precieze effecten van deze boeken op de jeugd gaat
Groeneveld niet in. Het meten anno 2001 van de invloed van bruine boeken op de
mentaliteit van kinderen en jeugdigen in de jaren veertig, zoals een veranderende
houding jegens joden, is immers niet zo eenvoudig.
Het sympathieke aan Groenevelds studie is dat hij zonder te bagatelliseren, maar
ook zonder de zwart-witschildering van Adriaan Venema, laat zien hoe sommige
uitgevers en schrijvers in het net van de steeds verder radicaliserende beweging van
de ‘Nieuwe Orde’ verstrikt raakten. Zoals de toch redelijk gerespecteerde schrijver
Henri
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Bruning die met een katholieke achtergrond in 1934 lid werd van de Verdinaso
(Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen), na de overval op de Nederlanden in
1940 zich bij de NSB aansloot en het eind 1944 nog in zijn hoofd haalde om
begunstigend lid van de SS te worden. En naast katholieken (naast Bruning onder
meer Wouter Lutkie) en protestanten (onder anderen Jan Eekhout) waren er zelfs
voormalige sociaal-democraten (onder anderen Gerrit Jan Zwert-broek) die de kant
van het Nationaal-Socialisme opgingen. Sommige figuren vallen zelfs in geen enkel
hokje in te delen. In dit verband kostelijk om te lezen is het levensverhaal van de
opportunist W.H.M. van den Hout, alias Willem W. Waterman, die voor de oorlog
in dienst was bij een reclame-bureau, luchtige en humoristische boeken schreef, maar
in 1940 propagandaleider werd van Zwart Front, een door Arnold Meijer geleide
extreemrechtse partij, en meewerkte aan de Drie-Stuiver-Romans. In 1944 voerde
hij re-dactie over het satirische propa-gandablad De Gil. Zijn carrière raakte na afloop
van de oorlog zelfs in een stroomversnelling, want hij kreeg bekendheid als auteur
van de Bob Eversserie die hij onder het pseudoniem Willy van den der Heide schreef,
en maakte verhalen voor het seksblad Candy.
Zwaard van de geest geeft vooral veel interessante voorbeelden van bruine boeken,
maar weinig echte conclusies. Ondanks de indeling van de boeken in verschillende
categorieën die de functie van het bruine boek moeten aangeven, blijft elk hoofdstuk
meer een opsomming van een aantal boeken die een bepaald kenmerk gemeen hebben.
Hij wil vooral laten zien wat er zoal verscheen, wie het schreef en wat de uitgevers
waren. Op afzonderlijke werken gaat hij steeds maar kort in. Het lijkt erop dat
Groeneveld vooral een gedegen overzicht heeft willen geven. Een duidelijk beeld
van hoe groot bijvoorbeeld de verkopen nou daadwerkelijk waren in vergelijking
met boeken van niet-nationaal-socialistische uitgevers ontbreekt. Over het effect van
de propaganda doet Groeneveld nauwelijks uitspraken. Het is de vraag of het
überhaupt mogelijk is om een conclusie te trekken die verder gaat dan de opmerking
dat het effect van de propaganda niet zo heel groot zal zijn geweest. Die pretentie
heeft Groeneveld niet en hij belooft dan ook niet meer dan hij waar kan maken.
Verder vallen enkele slordigheden op, zoals de spelfouten in de Duitse titels, die een
germanist niet aan zich voorbij kan laten gaan. Het blijkt steeds weer een hele opgave
te zijn - zowel in Nederlandse kranten als boeken - om Duitse citaten en titels correct
over te nemen. Kost het een uitgever dan werkelijk zoveel extra moeite om deze
passages door een ter zake kundige te laten bekijken? Een opmerking van inhoudelijke
aard betreft de opmerking over de Duitse schrijvers Hans Friedrich Blunck, Bruno
Brehm en Werner Bergengruen (p. 97). Deze zouden alle drie in het Derde Rijk
gevierde auteurs zijn geweest. Dit wekt de indruk dat ze alle drie het Naziregime een
warm hart toedroegen. Groeneveld scheert ze daarmee over één kam: Bergengruen,
die het nationaal-socialisme afwees, hoort niet in dit rijtje thuis. Hij was in
tegenstelling tot Blunck en Brehm nauwelijks bereid tot concessies tegenover het
bewind. Omdat hij bovendien met een driekwart-joodse getrouwd was, moest hij in
1937 de Reichskulturkammer verlaten.
Niettemin heeft Groeneveld een boeiend overzichtswerk geschreven. Hij weet de
nuance weer te geven en de voorbeelden spreken tot de verbeelding. Dit beeld wordt
nog bevestigd door de vele kleurrijke illustraties met boekomslagen die aantonen
dat er destijds toch heel wat geld in de lay-out werd gestoken om het bruine boek
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aan het kind, de man en de vrouw te brengen. Verder maakt het uitgebreide personenen
zakenregister het werken met Groenevelds boek zeer aangenaam.
Christiaan Janssen
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Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse.
Brussel/Nijmegen (VUBPRESS en Vantilt) 2001. 184 blz. € 18, 10. ISBN
9075697554

De focalisatie voorbij? Over structuralistische zekerheden en
postmoderne mogelijkheden
Het is stellig waar wat de Belgische literatuurwetenschappers Luc Herman en Bart
Vervaeck in hun studie Vertelduivels beweren: ondanks evidente tekortkomingen
fungeert op onze universiteiten de struc-turalistische narratologie in de regel nog
steeds als het model aan de hand waarvan studenten kennismaken met de analyse
van verhalen en romans. De thans beschikbare introducerende handboeken laten zien
dat de bruikbaarheid van de klassieke structuralistische theorie uit de jaren zestig
nog altijd groot is. Dat geldt zowel voor de meer algemene literatuurwetenschappelijke
inleidingen als Over literatuur van Jan van Luxemburg, Mieke Bal en Willem
Weststeijn uit 1987 en Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische inleiding
van Barend van Heusden en Els Jongeneel uit 1993, als voor de handboeken die een
gedetailleerd instrumentarium bevatten voor het analyseren van literaire teksten: De
theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie van Mieke Bal uit
1978 en het recente Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en
gedichten uit 1999 van Erica van Boven en Gillis Dorleijn. Ook in Vertelduivels, dat
eerder een reflectie op tal van verteltheorieën is dan een leergang in proza-analyse,
staat het structuralisme in zekere zin centraal: het is het onderwerp van het tweede
en middelste hoofdstuk, dat met ruim zestig bladzijden het meest omvangrijke is.
De afgelopen vijfentwintig jaar zijn er veel (deel)theorieën ontwikkeld die de
klassieke narratologie hebben gecorrigeerd, aangevuld of verdiept. De relatief grote
onbekendheid van deze nieuwe benaderingen bracht Herman en Vervaeck ertoe met
Vertelduivels het eerste Nederlandstalige overzicht te publiceren van het
structuralistische vertel-systeem en een selectie post-moderne inzichten. In drie
hoofd-stukken ondernemen de auteurs hun ‘hellevaart’, die begint in het voorgeborchte
van de voorgeschiedenis (1), dan vervolgd wordt in het inferno van het structuralisme
(2) en eindigt in het purgatorio van een aantal postklassieke opvattingen (3). De
hemel blijft dus gesloten, het boek gaat immers over vertelduivels, ofwel over vele
narratologische gidsen - niet over één supergids die de waarheid in pacht heeft - van
wie de kwaliteiten én gebreken belicht worden.
Vertelduivels, dat mag duidelijk zijn, is met zijn evaluatieve beschrijvingen
allerminst een min of meer objectieve inventarisatie van theoretici en concepten.
Niet het minst blijkt dat uit de kritische bespreking van de structuralistische
narratologie en wat eraan vooraf ging, een bespreking die aldus telkens de
aankondiging is van wat ik toch als de eigenlijke kern van het boek beschouw: het
derde hoofdstuk. Daarin worden, als gezegd, een aantal recente theorieën belicht die
mogelijke alternatieven zijn voor de gesignaleerde lacunes en manco's in het
traditionele analysemodel.
Enkele onvolkomenheden zijn eerder onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld
door Mieke Bal toen zij in 1990 de vijfde druk van De theorie van vertellen en
verhalen bezorgde. In een voorwoord wees ze erop dat de stucturalistische pretenties
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van universele geldigheid inmiddels achterhaald zijn, onder meer door de toenemende
inbreng van de lezer in poststructuralistische theorieën, door de opkomst van de
feministische literatuurwetenschap en door het groeiende belang van postmoderne
literatuur. Vier jaar later verscheen in De nieuwe taalgids een groot besprekingsartikel
over deze volledig herziene versie van Bals handboek en ook daarin werden de
grenzen van het gevestigde analysemodel met zijn voor niet-realistische literatuur
al te schematische en statische begrippenapparaat duidelijk aangegeven (Hans Anten,
Kees Singeling, Fabian Stolk, ‘De theorie in de praktijk’. In: De nieuwe taalgids 87
(1994), pp. 326-351). De structuralistische verteltheorie, zo tonen Herman en
Vervaeck overtuigend aan, schiet tekort door haar overwegend formele oriëntatie,
rigide systematisering en haar voorkeur voor eenduidige classificaties, hiërarchische
niveaus en ondubbelzinnige categorieën. Het zal overigens niet verbazen dat deze
auteurs in dit verband met veel kennis van zaken het postmoderne literaire repertoire
aanwenden. Vervaeck immers publiceerde in 1999 zijn monografie over Het
postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. En ook deze studie liet zien
dat wanneer bijvoorbeeld de vertrouwde coördinaten van tijd, ruimte, causaliteit en
perspectief aan erosie onder-hevig zijn, zoals op uiteenlopende wijze het geval is in
proza van onder anderen Atte Jongstra, Willem Brakman,
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Charlotte Mutsaers, Gerrit Krol en Peter Verhelst, men met het structuralistische
systeem niet ver komt.
Herman en Vervaeck hebben zich gelukkig niet beperkt tot een droge vergelijking
van theorieën. Dikwijls wordt ter illustratie van de relevantie of de gebreken ervan
in het bijzonder verwezen naar een tweetal in Vertelduivels opgenomen ultrakorte
verhalen, te weten ‘Pegasisch’ uit de bundel Paardejam (1996) van Mutsaers en ‘De
kaart’ uit De oudste jongen (1998) van Krol. Bovendien hanteren de schrijvers een
prettig leesbare stijl en geven ze per hoofdstuk een heldere motivering van het
gevolgde parcours.
In zeer grote lijnen ziet dat traject er als volgt uit. In ‘Voor en rond het
structuralisme’, het eerste hoofdstuk, komen, gerangschikt onder een zestal
aandachtspunten, aspecten aan bod die in hoge mate het fundament hebben gevormd
van de structuralistische verhaalstudie, zoals de oppositie telling - showing uit
Lubbock's The craft of Fiction (1921) en het begrip implied author uit The Rhetoric
of Fiction (1961) van Wayne Booth. Sommige aspecten zijn zeer bekend, zoals de
in de paragraaf ‘Waarnemen en spreken’ behandelde perspectieftypologieën van
Stanzel (auctoriale, personale en ik-vertelsituatie) en Friedman (van editorial
omniscience tot dramatic mode). Het onderscheid tussen waarnemen en zien is in
deze indelingen nog niet verdisconteerd. Dat krijgt pas gestalte met het begrip
focalisatie, volgens Herman en Vervaeck een van de ‘cruciale inzichten die de
narratologie aan het structuralisme te danken heeft’.
‘Het structuralisme’ heet het tweede hoofdstuk en dat volgt qua opzet en besproken
onderwerpen grotendeels het patroon van Gérard Genette, dat in Nederland door
Mieke Bal is gecanoniseerd. Dus met de driedeling geschiedenis-verhaal-vertelling
als hoofdonderscheiding en binnen dat kader aandacht voor geijkte categorieën als
gebeurtenissen en acteurs (niveau geschiedenis), tijd, karakterisering en focalisatie
(niveau verhaal), vertelinstantie, vertellagen en bewustzijnsvoorstellingen (niveau
vertelling). De bespreking in termen van voor- en nadelen van deze en andere
begrippen voert steevast tot de constatering dat de bruikbaarheid of de toepasbaarheid
ervan, althans voor de analyse van postmoderne literatuur, problematisch of weinig
zinvol is.
Het derde en laatste hoofdstuk is getiteld ‘De postklassieke narratologie’ en daarin
wordt in kort bestek een relatief groot aantal hedendaagse opvattingen belicht die de
rol van de lezer en zijn context, en de ideologische dimensies van tekst en lezer
centraal stellen. De postklassieke lezingen van Mutsaers' en Krols verhaal zijn
overtuigende demonstraties van verrassende betekenistoekenning, die met behulp
van dergelijke nieuwe inzichten en, niet te vergeten, een aanzienlijke analytische
vaardigheid tot de mogelijkheden behoort.
Herman en Vervaeck slagen er over het algemeen goed in met Vertelduivels het
gecombineerde overzicht te presenteren van de succesvolle structuralistische
methodiek en een postmoderne relativering. Het is alleen jammer dat de helderheid
van het betoog er nogal eens bij inschiet door terminologische slordigheden of een
verkeerde voorstelling van zaken, of een te geïsoleerde en vluchtige bespreking van
een theorie. Zo is het verwarrend en onjuist te beweren dat de auctoriële verteller
geen personage in de ‘tekst’ is (p. 25), of ‘buiten de fictionele wereld’ staat (p. 40),
terwijl wordt bedoeld dat hij niet als personage optreedt in het door hem vertelde
verhaal. Ronduit ongelukkig zijn de regelmatig voorkomende formuleringen
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‘hijvertelling’ en ‘hijverteller’ als benaming voor de vertellende instantie in de
personale vertelsituatie of in de zogenaamde afgezwakte vormen van auctoriaal
vertellen. De ‘hij’ is immers degene over wie wordt verteld door een instantie die
grammaticaal natuurlijk een ‘eerste persoon’ is. De bespreking van de gecompliceerde
bewustzijnsweergave die de vrije indirecte rede of erlebte Rede is, zou erbij gebaat
zijn als gebruik was gemaakt van het begrip tekstinterferentie waarmee Wolf Schmid
in Der Textaufbau in den Erzählungen Dotoevskijs uit 1973 dit stijlmiddel typeert
als een vertellerstekst én persoonstekst op grond van taalkundige eigenschappen.
Ten slotte: een formulering als ‘de verteller doet zijn best om deze betrokkenheid te
dramatiseren door het gebruik van de vrije indirecte rede’ in het derde hoofdstuk
geeft aan dat Herman en Vervaeck ten onrechte de verteller opvoeren als de instantie
die verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van bijvoorbeeld de vrije indirecte
rede in een fictionele tekst. Mij dunkt dat daar eerder de in een ander hoofdstuk
besproken implied author voor in aanmerking komt, want met dat concept wordt
toch het organiserende principe aangeduid dat hiërarchisch boven de tekstuele lagen
is gesitueerd.
Dit soort onzorgvuldigheden en omissies laat evenwel onverlet, dat Herman en
Vervaeck er
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ongetwijfeld in geslaagd zijn de gedachte over te brengen die ze in de slotzin van
Vertelduivels verwoorden: ‘Misschien zijn er in de narratologie minder zekerheden
dan de structuralisten gehoopt hadden, maar misschien zijn er juist daardoor ook
meer mogelijkheden.’
Hans Anten

André Jolles (1874-1946), ‘Gebildeter Vagant’. Brieven en documenten.
Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Walter Thys.
Amsterdam/Leipzig (Amsterdam University Press/Leipziger
Universitätsverlag GmbH) 2000. 1173 blz. Prijs € 56,72. ISBN 9053563466

Brieven waren nu eenmaal zijn fort niet
Zo hoort een brievenuitgave er inderdaad uit te zien! De door Walter Thys bezorgde
editie van de correspondentie van de Nederlandse literator en intellectueel André
Jolles (1874-1946) is een toonbeeld van gedegenheid. Thys, die vooral bekend is
door zijn standaardwerk over het tijdschrift De kroniek, opent met een uitvoerige
inleiding op de brieven en documenten en met biografische overzichten in
verschillende vormen. Vervolgens is welhaast iedere brief compleet opgenomen en
van een gedetailleerde annotatie voorzien, waarin steevast de vindplaats wordt
vermeld, de in de correspondentie voorkomende onduidelijkheden worden verhelderd
en alle - maar dan ook werkelijk álle - genoemde persoonsnamen worden voorzien
van gegevens over geboorte- en sterfjaar, nationaliteit en beroep. Dan volgen nog
een aantal documenten, waaronder aantekeningen, onuitgegeven werken en
dagboekfragmenten, en een zeer complete bibliografie, een overzicht van door Jolles
gegeven colleges, een lijst met bronnen en literatuur en foto's en andere illustraties.
Afgezien van een aantal tekstuele slordigheden en het gebruik van een uiterst dunne
papiersoort - blijkbaar om de ruim 1100 bladzijden toch in één volume te krijgen niets dan lof voor de wijze waarop aan deze uitgave vorm is gegeven. Menig bezorger
van een brievenuitgave kan aan dit werk een voorbeeld nemen. Zo keurig, accuraat
en grondig ziet men het zelden. Thys' fascinatie voor de persoon Jolles blijkt niet
geminderd sinds hij meer dan 45 jaar geleden in De nieuwe taalgids een eerste
biografische schets over hem publiceerde.
Echter, waartoe alleen al deze moeite, al die informatie, al die details? Waartoe al
dit werk dat ongetwijfeld jaren heeft gekost? Wie is André Jolles? Enige neerlandici
zullen hem kennen vanwege zijn rol in de letterkunde tijdens het laatste decennium
van de negentiende eeuw, een handvol historici kennen zijn naam vanwege zijn
vriendschap met geschiedkundige Johan Huizinga, en in het buitenland, met name
Duitsland en Italië, zullen enkelen zijn naam verbinden met literaire vormleer - een
perifere uitstulping van de literatuurwetenschap. Algemene bekendheid geniet Jolles
dus allerminst en misschien is dat eveneens de reden waarom aan het verschijnen
van deze uitgave nog zo weinig aandacht is besteed in Nederlandse bladen. Goed:
wie is dus André Jolles en wat zou deze uitgave interessant kunnen maken?
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André Jolles wordt in 1874 in Den Helder geboren, en hij groeit op in Amsterdam,
het literaire Amsterdam van Tachtig en Negentig. Door zijn moeder, de romancière
Jacoba Cornelia Jolles-Singels, die in haar huis een soort salon hield en de oprichting
van De nieuwe gids door een royale schenking mede mogelijk maakte, komt hij al
heel jong in aanraking met de groten van het culturele leven in die dagen: Veth,
Gorter, Derkinderen, Diepenbrock. Als puber verdiept hij zich in
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Maeterlinck en Ruusbroec en raakt (geheel volgens de mode) in de ban van de
middeleeuwse mystiek. Hij publiceert in 1892 zijn eerste artikel in De Amsterdammer
en verlaat in dezelfde dagen het gymnasium. Een jaar later - Jolles is dan nog geen
negentien - werkt hij mee aan het baanbrekende Vlaamse tijdschrift Van Nu en Straks;
hij correspondeert enige tijd met August Vermeylen. Hij is één van de initiators van
De kroniek die vanaf 1895 verschijnt. In dit weekblad, qua vernieuwend elan de
geestelijke opvolger van De nieuwe gids, is de jongste medewerker Jolles in de
volgende jaren vlijmscherp en venijnig als ‘Piet de Smeerpoets’ en schrijft hij verder
opmerkelijke artikelen over literatuur, theater, schilderkunst en architectuur. Er
verschijnen toneelstukken van zijn hand en hij zet zich in voor de Vondelherleving.
Uit deze tijd stammen zijn vriendschappen met de kunsthistoricus Aby Warburg en
met Johan Huizinga. En dan, in 1899 op een reis door Italië, ontmoet Jolles zijn
toekomstige vrouw, een Hamburgse burgemeestersdochter, en hij besluit niet meer
terug te keren naar Amsterdam. Het paar woont eerst in Florence en later in Freiburg
en Berlijn, waar Jolles als kunsthistoricus aan de universiteiten werkzaam is. Pogingen
van Huizinga om in Nederland een professoraat voor zijn vriend te bemachtigen zijn
vergeefs. Jolles' leven neemt een dramatische wending als hij zich bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog tot Duitser laat naturaliseren en zich vrijwillig bij het
leger aanmeldt. In de eerste oorlogsjaren is hij aan het front, waar hij in 1916 wordt
weggehaald om als hoogleraar aan de door de Duitse bezetter opgerichte Vlaamse
Hogeschool in Gent les te gaan geven. Jolles doet dit in zijn officiersuniform. Voor
deze activiteiten veroordeelt de Belgische justitie hem later bij verstek tot vijftien
jaar dwangarbeid. Na de oorlog bezet Jolles de leerstoel Vlaamse en Nederlandse
Taal en Letterkunde aan de universiteit Leipzig. Hier schrijft hij zijn belangrijkste
werk, Einfache Formen, over preliteraire uitingen als legenden, sagen, mythen en
sprookjes. De politieke en economische crises in Duitsland doen Jolles besluiten zich
- uit overtuiging - aan te sluiten bij de nazi-partij; het leidt tot een definitieve breuk
met Huizinga. Tot 1945 blijft hij in functie als hoogleraar, zonder zich echter al te
vlijtig in te zetten ten gunste van het regime. In februari 1946 overlijdt André Jolles
in Leipzig; er bestaan vermoedens van zelfmoord, en al wordt dit toch
onwaarschijnlijk geacht, het zou de toepasselijke finale geweest zijn van dit bizarre
leven dat beslist meer bekendheid verdient.
De vraag is natuurlijk: opent de voorliggende briefwisseling nu de avonturenroman
die Jolles' leven was? Citaten van tijdgenoten, voor in het werk gereproduceerd,
stemmen de verwachtingen in elk geval hoog: Jolles had een ‘esprit charmant et
paradoxal’, was ‘een der meest versatiele geesten, die het Holland van de 19e eeuw
heeft voortgebracht’, ‘einer der vielseitigsten künstlerischen Menschen jener Zeit’,
‘de grote tovenaar’ die fonteinen van briljante kennis ‘naar alle kanten liet spuiten’.
Maar na de eerste nieuwsgierigheid bekruipt je bij het doornemen van de brieven al
snel het gevoel van teleurstelling. Jolles haalt in zijn brieven nauwelijks de geroemde
genialiteit en scherpzinnigheid die zijn conversaties en publicaties kenmerkten. Hij
beschrijft vooral alledaagse dingen in een alledaagse taal en in alledaagse epistels.
Hij geeft hier zelf de reden voor: vanuit Florence vraagt hij in 1900 aan een vriend
in Amsterdam of deze hem bij de S.D.A.P. wil inschrijven, weliswaar had hij zelf
geprobeerd een aanmeldingsbrief te schrijven, maar, zo bekend hij, ‘brieven zijn nu
eenmaal mijn fort niet’ (p. 217). En de germanist Jan de Vries zei: ‘Jolles was een
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man, die in het gesprek al zijn schatten uitstortte, maar er niet toe kwam - te lui was,
zei hij zelf - om zijn ideeën op papier te zetten.’ (p. 57)
Geen inzicht in een vie scandaleuse of intelectuelle dus, maar misschien uit
literairhistorisch oogpunt belangwekkend? Jolles nam tenslotte een heel eigen plaats
in in het literaire leven in Nederland tussen 1890 en 1900. Niet voor niets voert
Willem Paap hem op in zijn bekende sleutelroman Vincent Haman. Maar helaas,
ook diegenen die belangstelling hebben voor de cultuur van het fin de siècle vinden
niet wat ze zoeken. De brieven verschaffen nauwelijks inzicht in het gedachtegoed
van Jolles of dat van zijn tijd. Zo is er amper aandacht voor de dramatische ondergang
van De Nieuwe Gids, geen woord wordt gewijd aan de grote debatten over de relatie
tussen kunst en maatschappij in die dagen. Je krijgt steeds de indruk dat Jolles in
zijn brieven vooral bezig is zichzelf en zijn werk te promoten en dat het grote beweeg
der geesten om hem heen hem niet kan boeien. Opvallend zijn wel enige uitspraken
waarin hij al zo vroeg als in maart 1892 het failliet van de beweging van Tachtig
aankondigt. Aan zijn jeugdvriend Jan Kalf schrijft hij: ‘Als wij artiest willen zijn
moeten we altijd doorwerken en oefenen,
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't is niet genoeg om gelijk te worden aan V. Deyssel, Gorter of Kloos, wij moeten
verder, een richting die stilstaat verzwakt. Het publiek begint nu al te bewonderen
en als dat gebeurd [sic] is het uit met al het moois, we moeten uitgescholden worden
met steenen gesmeten niet met bloemen. Geen decadenten willen we zijn
hoofdfiguren. [...] Bij God Jan we moeten de wereld laten schudden of anders
schoolmeester worden en zwijgen.’ (p. 114) Jolles presenteert zich hier nadrukkelijk
als Negentiger, maar het is helaas een van de weinige opmerkingen die hij maakt
over de ontwikkeling van kunst en literatuur in die periode. Mevrouw Jolles-Singels,
die ook met enige brieven is vertegenwoordigd, bespreekt daarentegen diverse facetten
van het Amsterdams cultuurleven en het is te betreuren dat haar aandeel in de
brievenuitgave (noodzakelijkerwijs?) zo beperkt is gebleven.
In de tijd na 1900, en zeker nadat zijn politieke stellingname hem vanaf 1914 ook
in Nederland kwalijk wordt genomen, zijn er langzamerhand steeds minder banden
met zijn vaderland. Vol afschuw constateert Jolles rond 1912 zelfs dat hij het
Nederlands niet meer zonder ‘Duitsch accent’ kan spreken (p. 334). De briefwisseling,
vooral die met zijn familie, is dan ook grotendeels in het Duits. Voor deze periode
zal hier te lande niet veel interesse zijn. In hoeverre boeit ons de ontstaansgeschiedenis
van een boek als Einfache Formen dat tot in het Portugees en Kroatisch is vertaald,
maar merkwaardig genoeg niet in het Nederlands?
Intensief contact blijft er tot 1933 wel bestaan met Huizinga en in deze
correspondentie zijn bij gelegenheid de door tijdgenoten zo gewaardeerde kwaliteiten
van Jolles terug te vinden. Het niveau waarop beide mannen hun ideeën uitwisselden
is beslist verbijsterend. Het is ironisch dat de meeste van deze brieven evenwel niet
in deze uitgave zijn opgenomen, maar in de al eerder verschenen
Huizinga-documentatie; de brieven die nog overbleven - vermoedelijk omdat de
inhoud niet zoveel waarde had - zijn nu dus ook gepubliceerd.
‘Helaas miste hij sommige karaktereigenschappen, zonder welke geen werkelijk
bereiken, op welk gebied dan ook, mogelijk is’, schreef Henriëtte Roland Holst over
André Jolles. In die zin zijn de Brieven en documenten geheel in de geest van Jolles.
Zoals men van de jonge Jolles hoge verwachtingen had, zo had ik die ook van deze
uitgave; voor beide gingen ze niet in vervulling. Brieven waren nu eenmaal zijn fort
niet.
Martijn Vermast
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