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[Nummer 1]

redactioneel
‘Ik vind dat ik zelf niet te vaak als natuurlijk persoon in beeld moet komen’, zegt
Gerard Reve in een brief aan Jef Rademakers. Maar juist in deze tijd lijkt de
‘natuurlijke persoon’ weer meer de aandacht van het publiek te trekken. En niet
alleen van het publiek, ook de wetenschap lijkt zich meer en meer bezig te houden
met het autobiografische element in primair werk. Dit terwijl op dit terrein toch bij
uitstek de opvatting heerst dat de auteur en zijn werk niet inwisselbaar zijn. Sterker,
de auteur mag er liever in zijn geheel niet aan te pas komen. Toch lijken schrijvers
en lijkt ook het schrijven zelf een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen
uit te oefenen.
In deze Vooys bespreekt Hilde Noë de brieven en traktaten van de Brabantse
mysticus Jan van Ruusbroec en wordt daaruit duidelijk dat deze Middeleeuwse auteur
gebruikmaakte van vergaande mnemotechnische middelen. Geerke Berghuis laat
zien dat in Pnin Nabokov zichzelf in meerdere personages ten tonele voert, Jef
Rademakers vertelt over Gerard Reve, van wie soms leven en werk vrolijk door
elkaar lopen en in De wilde jager van Marie Koenen komt het katholieke programma
van de schrijfster wel erg sterk naar boven drijven.
Als schrijvers en schrijven zo tot de verbeelding spreken, kan het vertellen van
een verhaal ook wel tot onderwerp van een werk worden verheven. In het hoofdartikel
problematiseert Marloes van Beersum dit vertellen aan de hand van Kellendonks De
nietsnut. Wat te doen als er nu geen verhaal te maken is? Mag er dan een verhaal
verzonnen worden? Kellendonks hoofdpersoon Frits Goudvis vindt van wel.
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Een gefrustreerd verlangen om te vertellen
Frans Kellendonks De Nietsnut. Een vertelling als detective
Mensen zijn voortdurend op zoek naar verhalen. Ook Frits Goudvis,
de hoofdpersoon in De nietsnut, is op zoek naar een verhaal. Een
verhaal waarin de gebeurtenissen met betrekking tot de dood van zijn
vader, zin moeten krijgen. Marloes van Beersum betoogt in haar
artikel dat het genre van de detective een interessant licht op deze
zoektocht kan werpen.
Marloes van Beersum
‘Laten we wel wezen, Frits, hij was een nietsnut, een volslagen nietsnut.’ Onderwerp
van gesprek is de vader van Frits, Lucas Goudvis, de dode hoofdpersoon uit De
nietsnut. Een vertelling (1979), de tweede roman van Frans Kellendonk. Het verhaal
in deze roman is opgebouwd uit een grote hoeveelheid aan herinneringen, verhalen
en projecties. Deze hebben allemaal betrekking op één persoon: de overleden Lucas
Goudvis. Sinds de dood van zijn vader voelt zoon Frits zich nogal door hem
opgejaagd, overal voelt hij zijn aanwezigheid. Frits doet een poging de gebeurtenissen
met betrekking tot de vroege dood van zijn vader te reconstrueren aan de hand van
wat anderen hem vertellen, aan de hand van wat hij weet en niet minder aan de hand
van zijn eigen verbeelding.
‘The detective's essential task is the creation of narrative through the scientific use
of imagination.’ Aldus detective Sherlock Holmes in The Hounds of the Baskervilles.
Aan de hand van de aanwijzingen die de detective op zijn pad vindt, probeert hij de
oorzaak van een misdrijf te achterhalen, hij probeert de gebeurtenissen in een logische
volgorde te plaatsen en er een verhaal van te maken. Maar in tegenstelling tot de
detective, slaagt Frits er niet in om een verhaal te maken van alle gebeurtenissen, en
ook blijven er voor de lezer van De nietsnut veel vragen onbeantwoord. In het
hiernavolgende zal ik laten zien dat de overeenkomsten tussen de detective en De
nietsnut de problematische passages in de roman kunnen helpen verduidelijken.

Wat verbrokkelde herinneringen
Aan het begin van De nietsnut vertrekt de zevenentwintigjarige Frits Goudvis in een
opwelling naar Mohrbach-St. Hubert in België, de plek waar op dat moment twee
weken geleden het ontzielde lichaam van zijn vader werd gevonden. Het is een tocht
waar voor Frits veel van af zal hangen. Het is onduidelijk of zijn vader is vermoord
of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat laatste is niet geheel onwaarschijnlijk: kort
voor zijn dood had Goudvis senior al een zelfmoordpoging gedaan, en zijn huwelijk
en baan stonden op de tocht. Na deze mislukte zelfmoordpoging werd Goudvis
opgenomen in een psychiatrische inrichting. De assistent-psychiater die hem
behandelde, vond echter dat Goudvis in de kliniek niet op zijn plaats was en zorgde
ervoor dat hij kon ontsnappen. Maar door onvoorziene omstandigheden ontsnapte
tegelijk met hem iemand die in de kliniek wel op zijn plaats was: Dirkzwager, een
borderline-patiënt. Samen met Dirkzwager reed Goudvis naar Mohrbach-St. Hubert
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in de hoop zijn vrouw daar te vinden, in het vakantiehuisje van de familie. Ze troffen
haar daar echter niet aan. België hebben Goudvis en Dirkzwager niet meer verlaten:
Goudvis werd dood gevonden, waarschijnlijk gewurgd met een natte handdoek,
terwijl Dirkzwager als gevolg van een auto-ongeluk met een gebroken nek in een
berm werd aangetroffen.
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Er zal een rechtszaak komen in verband met de levensverzekering van Goudvis. Als
blijkt dat hij zelfmoord heeft gepleegd, zal de Tielsche, nota bene de
verzekeringsmaatschappij waarvoor hij jarenlang werkte, geen geld hoeven uit te
keren aan de nabestaanden. Ook Frits zal worden gehoord in de rechtszaak, maar hij
realiseert zich dat het moeilijk wordt om vragen te beantwoorden. Hij kent zijn vader
niet meer, ondanks het feit dat alles nog maar zo kort geleden is gebeurd. ‘Ik wist
niet wie hij geweest was; laat staan dat ik hem in hypothetische situaties zou kunnen
navoelen.’ (Kellendonk 1992, p. 103) Het enige wat hij aan zijn vader heeft
overgehouden, zijn verbrokkelde herinneringen. Zijn tocht naar België moet voor
Frits duidelijkheid scheppen.
De werkelijke reden dat Frits naar België gaat, heeft echter niet zozeer te maken
met de rechtszaak en de vraag of er nou wel of niet sprake was van zelfmoord: hij
gaat om zijn vader van zich af te schudden. Sinds zijn vader is overleden, is deze
hem namelijk uiterst dicht op de hielen gaan zitten, ondanks (of misschien juist
dankzij) het feit dat hij zich niet heel veel meer van zijn vader kan herinneren.
Ik vulde de schrale contouren van mijn herinnering met stukjes en beetjes
van mezelf. [...] Het werd, al met al, volstrekt onduidelijk waar hij ophield
en ikzelf begon. Het probleem was niet zozeer dat hij mijn creatuur werd
- dat zou bovendien een heel goede manier zijn geweest om me van hem
te ontdoen -, maar dat hij in dezelfde mate waarin ik bezit nam van hem,
bezit van mij nam. (Ibidem, p. 104)
Frits betrapt zichzelf er regelmatig op dat hij zijn vaders manier van spreken heeft
overgenomen, en ook wát hij zegt had zijn vader kunnen zeggen.

Een paar druppeltjes poëtische genade
Frits moet een verhaal maken; op deze manier denkt hij van zijn vader te kunnen
worden verlost. Hij reist af naar België in de hoop op, zoals hij het zelf zegt, ‘een
paar druppeltjes poëtische genade’ (ibidem, p. 127). ‘Alles wat ik van mijn vader
weet is even belangrijk of onbelangrijk. Ik moet een vorm vinden voor zijn leven,
ik moet er een verhaal van maken. Zoals het nu is verdwijnt het tussen de
omstandigheden.’ (Ibidem, p. 172) Meer nog dan een zoektocht naar feiten is de
roman de zoektocht naar een ontbrekend verhaal: de lezer krijgt het verslag van Frits'
poging tot reconstructie, van zijn uiterst moeizame poging tot het maken van een
verhaal van alles wat hij weet over het leven van zijn vader. Na de dood van zijn
vader heeft Frits met verschillende mensen uit diens omgeving gesproken, en zij
hebben allemaal een bijdrage geleverd aan het feitenmateriaal waaruit Frits kan putten
voor zijn verhaal. Zo heeft Frits met zijn moeder gesproken, met zijn oom Richard,
tevens de baas van zijn vader, en met Willem Kieft, de psychiater van de kliniek. De
mensen die hun verhaal aan Frits vertellen, hebben allemaal hun eigen belang bij de
zaak. Zijn moeder wil zichzelf vrijpleiten door aan Frits uit te leggen waarom ze haar
man heeft verlaten. Richard heeft er belang bij te weten of Goudvis wel of niet
zelfmoord heeft gepleegd, en hij probeert uit te leggen waarom Goudvis niet meer
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zeker was van zijn baan. Kieft kan als medeschuldige worden beschouwd omdat hij
Goudvis heeft helpen ontsnappen, daarom doet hij aan Frits uit de doeken waarom
hij Goudvis een ontsnappingsmogelijkheid aanbood.
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Frans Kellendonk

Maar voor Frits is wat hij van hen heeft gehoord niet voldoende, het zijn slechts
‘[o]nooglijke feiten, slordig bij elkaar geharkt’. Deze feitenhoop is voor hem nog
‘[g]een verhaal, niet iets dat je kunt onthouden’. (ibidem, p. 124) Het ontbreken van
het verhaal is Frits' grote probleem. Hij is op zoek naar het grote verband, een
zingevend geheel waarin hij alle losse feitjes kan plaatsen. Zolang hij geen verhaal
kan maken, blijft hij de hete adem van zijn vader in zijn nek voelen.

Ik zie het allemaal vader, trek je van mij niets aan!
Frits is niet alleen de verteller van het verhaal over zijn vader, hij is ook de ikverteller
die in De nietsnut aanwezig is. Frits Goudvis zelf is degene die vertelt hoe hij na de
dood van zijn vader in een opwelling naar België is gegaan om de plaats te bezoeken
waar zijn vader is overleden, en hoe hij hem daar van zich afschudde. Onderweg
naar België pikt hij een lifter op, Ben, en in een opwelling besluit hij om hem alles
te vertellen: over de dood van zijn vader en de dagen ervoor, en over wat er na de
vondst van het lijk met hemzelf gebeurde. In de roman volgt, nadat Frits dit besluit
heeft genomen, een beschrijving van een dag uit het leven van zijn vader. Het lijkt
zodoende alsof hij dit aan Ben vertelt, maar niets blijkt minder waar te zijn: ‘Net
toen ik had aangekondigd hem alles te zullen vertellen waren we een stortbui
binnengereden. Het water zeeg in lappen langs de ruiten en de regendruppels roffelden
zo hard op het autodak dat ik mijn eigen stem niet meer kon horen.’ (Ibidem, p. 121)
Ben heeft van dit alles dus niets gehoord. In het vervolg van de roman blijft het zo:
passages waarin Frits over het leven van zijn vader vertelt - waarvan het onduidelijk
blijft of hij deze hardop uitspreekt - worden afgewisseld met passages die gaan over
de tocht naar België met Ben. Er zijn ook passages waarin Frits hardop met Ben over
zijn vader spreekt. Ben reageert nuchter op alles wat hij hoort, hij is het tegengeluid
dat Frits, die zichzelf nogal laat meeslepen door de gebeurtenissen, goed kan
gebruiken.
In de gedeelten waarin Frits vertelt over het leven van zijn vader lijkt het perspectief
af en toe bij deze laatste te liggen, zó vereenzelvigt Frits zich met hem. Het toppunt
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van vereenzelviging is wanneer Frits het vakantiehuisje betreedt: ‘Ik ging naar binnen.
Mijn vader gaat naar binnen.’ (Ibidem, p. 191) Veel van wat hij zijn vader laat doen,
denken en zeggen lijkt Frits zelf te hebben verzonnen: op basis van wat hij van
bijvoorbeeld zijn oom Richard of assistent-psychiater Willem Kieft heeft gehoord,
heeft hij zijn eigen versie van het leven van zijn vader
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gemaakt. Op deze manier is hij de vormgever van zijn eigen voorgeschiedenis. Op
bepaalde plekken is Frits aanwezig als toeschouwer (van een door hemzelf grotendeels
verzonnen situatie): ‘Ik zie het allemaal, vader, maar trek je van mij niets aan.’
(Ibidem, p. 113) Op deze plek in het verhaal, waarin hij vertelt over zijn vaders
ochtendritueel, is Frits én zichzelf én kruipt hij in de huid van zijn vader. Uit passages
als deze blijkt dat Frits een onbetrouwbare verteller is. Het is onduidelijk wat waarheid
is en wat verzinsels zijn, welke informatie afkomstig is van anderen en welke van
hemzelf, en waarschijnlijk weet hij dat zelf ook niet meer. Frits komt er niet achter
wat zich precies heeft afgespeeld tijdens de laatste dagen van zijn vader.
Frits' pogingen om een verhaal te maken over het leven van zijn vader kunnen niet
echt een succes worden genoemd. Op de laatste pagina's van De nietsnut maakt hij
de rekening op.
[M]ijn speurtocht had geen enkel nieuw gezichtspunt opgeleverd.
Weliswaar bungelde dat charivari van voor- en toevallen nu aan een
deugdelijke causale ketting, maar een bewijsstuk of redenering om in te
brengen tegen de visies van Willem Kieft en mijn oom Richard had ik niet
kunnen ontdekken. Over wat mijn vader had bezield had ik alleen wat
kunnen fantaseren, of liever projecteren. Ik had wat rondgestruind in zijn
schoenen, met als enig gevolg dat hij, wat mij betrof, nu even onwerkelijk
was als het monster van Loch Ness of de Verschrikkelijke Sneeuwman.
Alsof ik hem zelf had uitgevonden. En heus niet bij gebrek aan feiten.
Feiten te over! Stille en kletsgrage getuigen, sporen, een vuilnisbelt vol
sporen. [...] Een beetje detective zou daaruit allang een meedogenloos
sluitende reconstructie hebben gewrocht, die geen enkele vraag
onbeantwoord liet. Zo niet Frits Goudvis. Die zag alleen maar rommel en
chaos, het gat in de hand van de werkelijkheid. (Ibidem, pp. 195-196)
Wel een causale keten misschien, maar geen verhaal, geen sluitende reconstructie
van alle gebeurtenissen die aanleiding vormden voor de dood van Goudvis senior.
Net als Frits wordt ook de lezer niet veel wijzer: nog steeds is niet bekend wat er met
Goudvis senior is gebeurd. Is hij echt door Dirkzwager vermoord, of heeft hij toch
zelfmoord gepleegd? De roman geeft geen antwoord op deze vragen. Frits is degene
die de touwtjes van het verhaal in handen heeft, het zijn immers zijn losse fragmenten
die zijn eigen vertelling moeten maken. Frits is de enige die duidelijkheid kan
scheppen over wat er nou precies is gebeurd tijdens de rit naar België - wat heeft hij
aan Ben verteld, en wat daarvan krijgt de lezer onder ogen? En die passages over het
leven van zijn vader, zijn dat de gedachten die Frits heeft tijdens de tocht naar België?
- maar ook hierover blijft de lezer in het ongewisse. Waar Frits achterblijft met een
bevredigd gevoel - hij heeft het spoor van zijn vader uitgewist - zijn er voor de lezer
slechts vragen. Frits Goudvis, die als een detective naar België ging om duidelijkheid
te scheppen in de wirwar rond de dood van zijn vader, moet aan het eind van het
verhaal erkennen dat hij niet is geslaagd in zijn missie. Hij is een mislukte detective
- Frits blijkt niet degene te zijn die aan iedereen kan vertellen ‘zo zit het en niet
anders’, iets waartoe een detective in staat zou moeten zijn. In het klassieke
detectiveverhaal wordt de lezer verblijd met een ‘happy end’: uiteindelijk blijken
alle gebeurtenissen te passen in een keten van oorzaak en gevolg, en alle raadsels
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kunnen worden opgelost. ‘De detective draagt bij uitstek het beeld van een geordende,
betekenisvolle, kenbare, logische, te ontcijferen wereld/werkelijkheid uit.’ (Van der
Weide 1996, p. 104) In De nietsnut is zo'n wereld ver te zoeken.

De vertelbaarheid van het verleden
In zijn proefschrift Detective en anti-detective uit 1996 onderzoekt Jack van der
Weide de manieren waarop de zogenaamde antidetective speelt met de conventies
van de klassieke
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detective. Daartoe onderzoekt hij onder andere de overeenkomsten die er zijn tussen
de onderzoeksmethodes van detective Sherlock Holmes en psychoanalist Sigmund
Freud. Beiden zijn bewust bezig met het maken van een verhaal. ‘Net als
detective-verhalen zijn Freuds ziektegeschiedenissen [...] verhalen over het vertellen
van verhalen, wordt het vertellen van verhalen gethematiseerd.’ (Ibidem, p. 60) De
methodes van beide onderzoekers zijn volgens Ginzburg te omschrijven als
‘interpretative method[s] based on taking marginal and irrelevant details as revealing
clues’ (ibidem, p. 46). Aan de hand van schijnbaar onbelangrijke details, die in de
meeste gevallen als belangrijke aanwijzingen fungeren, willen beiden een verhaal
vertellen over gebeurtenissen in het verleden.
De taak van de detective is het opsporen van de dader, het vinden van een oorsprong
van de gebeurtenissen van waaruit alles helder wordt en betekenis krijgt. Elk
traditioneel detectiveverhaal moet de lezer met een bevredigd gevoel achterlaten, het
moet eindigen met het aanwijzen van een dader en met een reconstructie van de
geschiedenis van het misdrijf. Het detectiveverhaal kan worden gezien als een verhaal
waarin de aanvankelijke onmogelijkheid een ander verhaal te vertellen wordt verteld
en opgelost. ‘[A]ls zelfs de op het eerste gezicht meest duistere episodes uiteindelijk
van een verhaal kunnen worden voorzien, dan is daarmee het bewijs geleverd dat
het verleden in zijn algemeenheid te achterhalen, te begrijpen en vooral: te vertellen
is.’ (Ibidem, p. 93) Een traditioneel detectiveverhaal begint bij de ontdekking van
een misdrijf - bijvoorbeeld het vinden van een lijk -, en de detective is er om te
onderzoeken hoe het zo gekomen is. Ook Freud volgt een dergelijke methode bij de
behandeling van zijn patiënten: zij hebben een trauma, en aan Freud is de taak om
de oorzaak daarvan te vinden. Je kunt zeggen dat Holmes en Freud allebei een
omgekeerde causale keten volgen: ze beginnen bij het gevolg, het resultaat van een
bepaalde handeling of gebeurtenis, en door middel van de aanwijzingen die ze op
hun pad vinden, reconstrueren ze de aanleiding ervan.
Herhaaldelijk wijst Van der Weide op het metaleptische karakter van de detective:
in dit genre is sprake van een constante redenering van gevolg naar oorzaak. Uit
kleine aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld een spelfout in een briefje, leidt Holmes de
oorzaak af: in dit geval een laag opleidingsniveau. De detective Holmes noemt dit
‘to reason backward from effect to causes’ (ibidem, p. 37). Dat Holmes backward
zegt, houdt volgens Van der Weide in dat de detective oorzaak-gevolg als de
‘natuurlijke’ volgorde ziet. Volgens Paul de Man beschouwde Holmes' tijdgenoot
Nietzsche deze natuurlijke orde ook als een vorm van metalepsis. Holmes' manier
van redeneren hoeft kortom niet per se een omkering van de ‘natuurlijke’ volgorde
te zijn, waarin oorzaak voorafgaat aan gevolg, de omgekeerde volgorde kan ook de
natuurlijke volgorde zijn. De tekst (de aanwijzingen die de detective op zijn pad
vindt) produceert het misdrijf, maar tegelijkertijd produceert het misdrijf de tekst.
Door het hierboven geschetste metaleptische karakter van de detective is de
verhouding tussen fabel en sujet in deze verhalen anders dan in ‘normale’ verhalen.
De lezer van het detectiveverhaal construeert de fabel op grond van het sujet, maar
gaat er vervolgens wel van uit dat de fabel logisch en chronologisch aan het sujet
voorafgaat. Mieke Bal onderscheidt niet alleen fabel en sujet, zij onderscheidt drie
verhaallagen. (Bal 1986, pp. 13-18) Ten eerste een laag waarop wordt verteld,
vervolgens een laag waarop wordt gefocaliseerd en ten derde een laag waarop wordt
gehandeld. Deze lagen zijn respectievelijk te duiden als de narratieve tekst, het verhaal
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en tot slot de geschiedenis (waarbij deze geschiedenis min of meer kan worden gezien
als fabel). Op basis van het model van Bal beschrijft Van der Weide de structuur van
de klassieke detective. ‘Datgene wat werkelijk “aanwezig” is, het enige waarover de
lezer van het detectiveverhaal beschikt, is de narratieve tekst - de tekst van het
onderzoek -, waarin een verhaal [wordt verteld]. De inhoud van dit verhaal is de
geschiedenis.’ (Van der Weide 1996, p. 18, mijn cursiveringen)
De geschiedenis bestaat ook onafhankelijk van de tekst. De focalisatie, die
gedurende het verhaal kan wijzigen, vindt plaats op het niveau van het verhaal. Elk
verhaal is het resultaat
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van de focalisatieactiviteit van een waarnemende instantie. Ook de causale keten die
de gebeurtenissen in de klassieke detective uiteindelijk blijken te vormen, kan worden
gevonden op het niveau van het verhaal, in deze laag vindt de ordening plaats, en
niet op het niveau van de gebeurtenissen zelf. In klassieke detectiveverhalen wordt
steeds maar weer aangetoond dat de wetten van de causaliteit werkelijk universele
wetten zijn, aldus Van der Weide.
Bal onderscheidt drie verhaallagen in plaats van twee vanwege het feit dat de
productieve laag van het verhaal wordt vergeten wanneer je alleen fabel en sujet zou
onderscheiden. Dit heeft te maken met de twee narratieve logica's die in het
detectiveverhaal met elkaar op gespannen voet staan. Ten eerste is er de realistische
narratieve logica. Deze is gebaseerd op traditionele opvattingen over causaliteit,
waarbij gebeurtenissen voorafgaan aan hun representatie, waarvan ze ook
onafhankelijk bestaan. Het werk dat de detective moet doen is gebaseerd op de
realistische logica: een misdrijf heeft een dader, een gevolg heeft een oorzaak. De
aard van het detectiveverhaal is echter semiotisch te noemen: het gaat in het verhaal
om betekenis die binnen een tekst totstandkomt. Het misdrijf laat zich lezen als een
tekst, en de taak van de detective is om die tekst te interpreteren, hij moet er betekenis
aan toekennen. In de semiotische narratieve logica is het niet zo dat de representatie
volgt op gebeurtenissen; de representatie zelf veroorzaakt de gebeurtenissen, de tekst
zelf creëert betekenis. In tegenstelling tot in de realistische narratieve logica is de
dader in de semiotische narratieve logica niet de oorsprong van de tekst: hij is het
product ervan. In de klassieke detective is de semiotische narratieve logica
ondergeschikt aan de realistische narratieve logica, en de spanning tussen beide wordt
niet benadrukt.
In de detective is het het verhaal dat ontbreekt. Het is de taak van de detective om
een verhaal te construeren dat een tekst (de aanwijzingen) met een geschiedenis (het
misdrijf) verbindt. De weg die de detective aflegt van tekst naar geschiedenis is een
actief proces, dat zich afspeelt in de loop van (de geschiedenis van) het onderzoek.
De uiterste consequentie hiervan is dat niet alleen het verhaal van het
misdrijf, maar ook de bijbehorende geschiedenis is te beschouwen als een
constructie. Immers, iets als een geschiedenis, een reeks gebeurtenissen,
veronderstelt al een ordenend subject. Spreken van een geschiedenis staat
gelijk aan het aanbrengen van orde in een ongedifferentieerde, niet
afgebakende kluwen van handelingen en verschijnselen. Er is dan in het
geval van de detective in beginsel geen sprake van twee geschiedenissen,
maar van twee teksten. (Ibidem, p. 42)

Feit en fictie in De nietsnut
Wanneer je Bals model van de drie verhaallagen op De nietsnut betrekt, krijg je een
indeling die in grote lijnen de structuur van de roman helpt verduidelijken. De
narratieve tekst is de tekst van De nietsnut zelf, dat wat de lezer in handen heeft,
waarin Frits Goudvis een verhaal vertelt. Het verhaal is het verhaal waarin Frits
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Goudvis een rol speelt, waarin hij een personage is, en waarin hij in feite net zo
weinig weet als de lezer. De inhoud van het verhaal is de geschiedenis, de geschiedenis
van de dood van Goudvis senior, en ook van de andere gebeurtenissen daarvoor en
daarna. Binnen het verhaal moet een ander verhaal worden gemaakt: dat van de
geschiedenis van het misdrijf; van de aanleiding en de dood van Goudvis senior.
Frits is degene die met deze taak is opgezadeld, hij is de detective. Er is niet steeds
sprake van dezelfde focalisator: ook Frits' moeder, zijn oom Richard en
assistent-psychiater Willem Kieft treden op als focalisator. In dat geval staat Frits
als verteller op een hoger niveau dan zij. Maar op bepaalde momenten neemt Frits
de rol over van de eigenlijke focalisatoren. De lezer ziet dan de gebeurtenissen zoals
ze bijvoorbeeld door Willem Kieft worden verteld door de ogen van Frits. En dat
terwijl Frits zichzelf daarbij weer voorstelt wat zijn vader ervan vond. De rol van
Frits is dan drieledig.
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In De nietsnut is, net als in het detectiveverhaal, sprake van een tekst die zelf betekenis
produceert. Immers, de feiten van de geschiedenis rond de dood van Frits' vader
moeten hun plaats krijgen in een samenhangend verhaal, en Frits is degene die de
taak heeft hiervoor te zorgen. Hij ordent de feiten, die door deze ordening een nieuwe
betekenis krijgen; hij geeft zijn eigen interpretatie van wat hij zelf weet en wat hij
van anderen heeft gehoord. Deze ordening vindt dus plaats op het niveau van het
verhaal. Het is echter niet zo dat Frits zich strikt aan de feiten houdt: al snel lopen
feit en fictie op een ondoorgrondelijke manier in elkaar over, zodanig dat ook Frits
zelf niet meer lijkt te weten waar feit ophoudt en fictie begint en omgekeerd. Ook
voor de lezer verdwijnt dit onderscheid. Dit is een belangrijk verschil tussen De
nietsnut en de klassieke detective: in de laatste is er geen sprake van menging van
feit en fictie, althans, daarin wordt ervan uitgegaan dat de betekenis die in de tekst
wordt geproduceerd feit is - de werkelijkheid.

Het oneindige misdrijf
Volgens Van der Weide laat ‘op een indirecte manier het [detective]genre tevens
zien dat betekenis een constructie is, en dit kan worden blootgelegd door het genre
tegen zichzelf uit te spelen’ (Ibidem, p. 104). Dit uitspelen van het genre gebeurt dan
ook geregeld. Auteurs als Nabokov, Borges, Robbe-Grillet en in Nederland
bijvoorbeeld Brakman, hebben op de klassieke detective geënte verhalen geschreven,
waarin de werkelijkheid niet zo simpel en logisch blijkt te zijn, en waarin
onverklaarbare gebeurtenissen, spiegelingen en tegenspraken die niet worden opgelost
aan de orde van de dag zijn. Detectiveverhalen als deze, die spelen met de conventies
van de traditionele detective, die deze conventies in bepaalde gevallen zelfs op hun
kop zetten, worden antidetectives genoemd. Het formele doel van elk
anti-detectiveverhaal, aldus Spanos, ‘is to evoke the impulse to “detect” [...] in order
to violently frustrate it by refusing to solve the crime’ (ibidem, p. 162). In de
antidetective wordt de aandacht voor de geschiedenis en de anekdote verschoven
naar de aandacht voor het schrijven zelf en de problemen die het representeren van
zo'n geschiedenis met zich meebrengt. Het beeld dat deze verhalen van de
werkelijkheid geven is een stuk minder eenduidig dan het beeld dat de klassieke
detective schetst: het door elkaar lopen van feit en fictie zorgt voor verwarring, en
de ultieme werkelijkheid waarnaar wordt gezocht, blijkt niet te bestaan. Er zijn
rolverschuivingen van dader, slachtoffer en detective, die nauw samenhangen met
de veranderingen in de narratieve vorm. Zo kan de detective door bepaalde
gebeurtenissen slachtoffer worden, maar is hij tegelijkertijd dader, omdat hij degene
is die de tekst van het misdrijf produceert.
In deze verhalen wordt gespeeld met verwisselingen van oorzaak en gevolg,
waardoor het eerdergenoemde metaleptische karakter van de detective wordt
blootgelegd. Het idee dat de werkelijkheid zou bestaan uit een causale keten, wordt
ondermijnd. In de antidetective wordt de spanning tussen de realistische en de
semiotische logica benadrukt. Enerzijds is de geschiedenis van het misdrijf het gevolg
en niet de oorzaak van de geschiedenis van het onderzoek, terwijl anderzijds diezelfde
geschiedenis van het misdrijf wordt geproduceerd door de tekst van het misdrijf. De
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twee narratieve logica's worden tegen elkaar uitgespeeld: oorzaak en gevolg blijken
zonder veel moeite te kunnen worden omgedraaid. Ook de tijd kan worden
teruggedraaid, waardoor een gebeurtenis twee keer op hetzelfde moment lijkt plaats
te vinden, met twee keer een andere afloop. Van der Weide wijst erop dat veel
antidetectives een cirkelstructuur hebben: de lineaire structuur van de klassieke
detective maakt plaats voor een circulaire en zelfs oneindige wereld, waarbij niet
alleen de narratieve tekst begint met het einde van de geschiedenis, maar waarin
personages nooit de dood vinden. Iets anders wat de causaliteit en de chronologische
volgorde kan verstoren, is wat Freud in een van zijn ziektegeschiedenissen het principe
van de overdracht (Nachträgligkeit) noemt. Daarin verbindt een patiënt (onbewust)
zijn psychische realiteit (herinneringen en fantasieën) met de realiteit van de
analytische situatie, waarbij hij de analyticus daarin een rol opdringt.
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Er is sprake van zogenaamde ‘tegenoverdracht’ wanneer de analyticus zich naar de
hem opgedrongen rol gaat gedragen (iets dat bijna niet kan worden voorkomen).
Door deze overdracht raakt de analyticus verstrikt in zijn eigen analyse. Hij is niet
alleen de lezer van de tekst van het trauma of het misdrijf, hij gaat er zelf een rol in
spelen. Bovendien gaan op deze manier gebeurtenissen van na het eigenlijke misdrijf
een rol spelen in de analyse ervan. De overdracht, het her/beleven van de
Krankheitsgeschichte (de ziektegeschiedenis volgens de patiënt) in de analytische
situatie, haalt ‘de traditionele noties van causaliteit, chronologie, de verhouding
tussen gebeurtenis en representatie en de verhouding tussen feit en fictie’ onderuit,
aldus Van der Weide (p. 91).
In zijn bespreking van Robbe-Grillets Les Gommes (1953) laat Van der Weide
zien dat zich in het verhaal een soort lus bevindt: het lijkt alsof een bepaalde reeks
van gebeurtenissen zich buiten de lineaire tijd bevindt en in plaats daarvan binnen
een circulaire tijdsdimensie die zich vervolgens weer sluit. De status van de
gebeurtenissen in de lus is onduidelijk. Van der Weide tekent de structuur van het
verhaal op de volgende manier:

(Van der Weide 1996, p. 109)

Als een dolgedraaide klok
In De nietsnut lijkt van eenzelfde figuur sprake te zijn. Er is een lus die wordt begrensd
door twee logisch op elkaar volgende gebeurtenissen, die echter wel in de omgekeerde
volgorde plaatsvinden. Op weg naar België, anderhalf uur nadat Frits Ben, de lifter,
heeft opgepikt, zet deze de auto aan de kant omdat er iets op de weg ligt.
Op het zwarte asfalt, tussen de regenplassen, zilver op sabel, lag een dood
beest, een aangereden hond. De buik was opengereten. Maag en darmen
puilden eruit. Ze waren grijswit; door de stortregen was ieder druppeltje
bloed uit de aderen gehamerd en weggespoeld. We pakten het lijk op. Het
was ijskoud. Even was ik bang dat mijn handen eraan zouden vastvriezen
en mijn lichaam door dezelfde kou bevangen zou worden, alsof de dood
een besmettelijke ziekte was. We legden het in de berm. (Kellendonk 1992,
p. 121)
Op de terugweg uit België, nadat Frits erachter is gekomen dat hem niet lukt om een
sluitende reconstructie te maken van alle gebeurtenissen, en wanneer hij op weg gaat
naar Ben in Nederschreven om hem een zelfgemaakt verhaal te vertellen, vindt Frits
nog meer dode beesten op zijn pad. ‘Gemangelde katten, kwakjes duivenmoes waaruit
nog verepluimpjes opstaken, tot deurmatten geplette egels. Een boswachter stond
een hond af te schieten die bij het oversteken nog net een tik had gekregen en die nu
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radeloos rond zijn verlamde achterlijf rende, als een dolgedraaide klok.’ (Ibidem, p.
196) Opnieuw komt Frits een hond tegen. Dit keer is het beest (nog) niet dood: het
staat op het punt om te worden doodgeschoten. De chronologie van het verhaal lijkt
hier te worden verstoord; oorzaak en gevolg worden omgewisseld: Frits heeft de
hond dood gevonden voordat deze werd doodgeschoten.1 Het achterlijf van de hond
wordt beschreven als een dolgedraaide

1

Let wel: ik ga er hier niet van uit dat het een en dezelfde hond betreft, het gaat hier om het
gegeven dat twee elkaar (logisch) opeenvolgende gebeurtenissen in de omgekeerde volgorde
plaatsvinden.
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klok: er is sprake van een verstoring van de chronologische volgorde. Deze verstoring
kan ook opgaan voor het verhaal waarin Frits een personage is. Op de terugweg
bedenkt hij het volgende: ‘Doordat ik mijn voetstappen in mijn vaders spoor had
gedrukt was zijn spoor verdwenen. Doordat ik mijn ervaringen over de zijne had
geschoven had zijn tocht nooit plaatsgevonden.’ (Ibidem) De tocht van Frits valt
samen met de tocht die zijn vader een aantal weken geleden maakte, en die paar
weken verschil zijn verdwenen. Hier speelt het principe van de overdracht ook een
rol: Frits beeldt zich in wat de gevoelens van zijn vader moeten zijn geweest, en die
gevoelens projecteert hij op zichzelf. Van detective is Frits nu slachtoffer geworden:
hij is de rol van zijn vader steeds serieuzer gaan spelen, en toen hij uiteindelijk in de
krijtomtrek van het lijk van zijn vader is gaan liggen, is Frits ook gestorven. Vandaar
dat hij kan zeggen dat hij als ‘herboren’ opstaat, de volgende ochtend.
Je kunt zeggen dat Frits zijn vader vermoordt en zijn plaats inneemt. Dit klinkt
misschien vreemd: Frits heeft zijn vader juist gered toen hij zelfmoord had willen
plegen in het bad. Maar het moment waarop Frits in het vakantiehuisje zijn vader
‘uit zijn vorm drukt’, kan worden beschouwd als de uiteindelijke moord - door deze
gebeurtenis bestaat zijn vader niet meer, in elk geval voor hem niet. Het is een moord
die plaatsvindt ná het eigenlijke moment van de dood. Dit geldt niet alleen voor de
dood van Goudvis senior: het gaat ook op voor de ‘vertelling’ in de ondertitel van
de roman. Deze vindt pas plaats na de laatste zin van de roman. Frits besluit dan naar
Ben te gaan om zijn verhaal te vertellen. Ben zal een vertelling te horen krijgen, dit
in tegenstelling tot het onaffe verhaal in fragmenten dat de lezer onder ogen heeft
gekregen. Zo beschouwd wordt de chronologie in De nietsnut behoorlijk op zijn kop
gezet - inderdaad een dolgedraaide klok.

Een epistemologisch echec
Verschillende literatuurwetenschappers, onder wie Bertens en D'Haen (1988) en
Vervaeck (1999), hebben de antidetective in verband gebracht met het
postmodernisme, onder andere vanwege de hierboven genoemde verstoringen van
de conventies van het klassieke detectiveverhaal. Spanos zegt zelfs ‘the paradigmatic
archetype of the postmodern literary imagination is the anti-detective story’ (Van
der Weide 1996, p. 118). Ook Van der Weide bekijkt de antidetective vanuit een
postmodernistische invalshoek, waarbij hij gebruikmaakt van de
postmodernismeconcepten van Linda Hutcheon en Brian McHale. In haar studie A
Poetics of Postmodernism (1988) bestempelt Hutcheon historiographic metafiction
als postmodernistisch; literatuur met een nadruk op het historische en een hoge mate
van autoreflexiviteit, zoals bijvoorbeeld het werk van Gabriel García Márquez of
Umberto Eco's De naam van de roos. McHale maakt in zijn Postmodernist Fiction
(1987) het volgende verschil tussen modernistische en postmodernistische literatuur:
literatuur met een ontologische dominant ziet hij als postmodernistisch, terwijl in
modernistische literatuur volgens hem sprake is van een epistemologische dominant.
Volgens Van der Weide ligt in de traditionele detective de nadruk op de
epistemologische activiteit van het toegankelijk maken van kennis over gebeurtenissen
uit het verleden. (Ibidem, p. 147) Maar ook de relatie tussen tekst en geschiedenis
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wordt in de klassieke detective al gethematiseerd. Dit aspect kan een ontologische
problematiek met zich meebrengen - je kunt je immers afvragen wat de status is van
de tekst die wordt geproduceerd: wat is waar en wat niet? In de traditionele detective
is deze status echter niet problematisch; er is geen breuk tussen de tekst en ‘the world
it projects’. De tekst waarover de speurder beschikt is verbonden met een reeks
gebeurtenissen via de conventionele wetten van causaliteit en chronologie. In de
antidetective is er echter wel sprake van een breuk. De relatie tussen tekst en
geschiedenis is hier minder stabiel. De speurder gaat door zijn onderzoek, door het
lezen van de tekst van het misdrijf, de geschiedenis zelf actief mee produceren, en
er kan niet zomaar van worden uitgegaan dat hij hierbij de ‘werkelijkheid’ niet uit
het oog verliest.
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McHale beschouwt in zijn Postmodernist fiction de antidetective als modernistisch,
omdat volgens hem nog steeds de epistemologische dominant belangrijker is dan de
ontologische problematiek die deze teksten aan de orde stellen. Wel kan er sprake
zijn van een tip over van epistemologische problematiek naar ontologische vragen.
Het spaaklopen van een epistemologische activiteit in een detectiveverhaal - kennis
vergaren - leidt tot een omslag naar een ontologische activiteit - fictionaliseren van
wat er gebeurd zou kunnen zijn. ‘Een ontologische activiteit (“invent a past”) wordt
als alternatief geponeerd in geval van een epistemologisch echec.’ (Ibidem, p. 168)
Volgens Van der Weide heeft McHale ongelijk als hij zegt dat wanneer de
detectiveactiviteit stokt, de epistemologische problematiek verdwijnt. Doordat de
detectiveactiviteit spaak loopt, wordt juist de epistemologische problematiek van het
kennen gethematiseerd: ‘the problem of the “unknowability” or the limits of
knowledge’ (ibidem, p. 149), zoals McHale het uitdrukt, is nog steeds van belang.
Op basis hiervan onderscheidt Van der Weide twee soorten antidetectives: een
(laat)modernistische waarin de nadruk ligt op het spaaklopende epistemologische
element, en een postmodernistische, waarin een tip over naar ontologische
problematiek plaatsvindt. (Ibidem, p. 150)
In De nietsnut lijkt sprake te zijn van zo'n tip over. In eerste instantie probeert
Frits Goudvis kennis over de laatste dagen van zijn vader te vergaren met behulp
van de verhalen die hij van anderen hoort, en door naar België te reizen, net als zijn
vader. Maar wanneer dit hem niet voldoende informatie oplevert, en wanneer hij
moet concluderen dat hij geen verhaal kan maken op basis van feiten, gaat hij het
anders aanpakken: hij besluit zelf een verhaal te gaan maken, hij gaat fictionaliseren.
Dit is de tip over van epistemologische naar ontologische activiteit. De omslag vindt
plaats op het moment dat Frits zich op de plaats bevindt waar zijn vader is ‘vermoord’,
op het moment dat hij zich verbeeldt wat er op de plek van de ‘moord’ is gebeurd.
‘Maar hier schrik je wakker uit je droom. Hier moet ieder verhaal eindigen.’
(Kellendonk 1992, p. 194) De dood van zijn vader en het misdrijf dat daar
waarschijnlijk aan voorafging, kunnen niet worden beschreven, de feiten schieten
daar tekort. Juist op dat moment, of eigenlijk net ervoor, moet het verhaal eindigen.
De dood en de oorzaak ervan, datgene waar het verhaal om was begonnen, de reden
dat Frits naar België afreisde, kunnen niet in het verhaal worden gevat.
Wanneer je ervan uitgaat dat er inderdaad sprake is van een tip over, wordt het
mogelijk om de verschillende verhaallagen in De nietsnut te interpreteren. Allereerst
probeert Frits kennis te vergaren over het verleden door middel van verhalen van
zijn oom, moeder en assistent-psychiater Willem Kieft. Wanneer hij op basis van
die informatie dat verleden niet op de juiste manier vorm kan geven, gaat hij
fictionaliseren. Hij gaat lifter Ben in zijn woonplaats Nederschreven2 een verhaal
vertellen op basis van feiten en verzinsels. Dat zou betekenen dat de beschrijvingen
van het leven van zijn vader, zoals de ochtend van het ontwaken en het verblijf in
de kliniek, behoren tot de vertelling die Ben te horen krijgt - dit zijn de
gefictionaliseerde gebeurtenissen.
Maakt dit De nietsnut nu een postmoderne antidetective? Want dat het een
antidetective is, moge duidelijk zijn - een detectiveverhaal zonder ontknoping, dat
2

Kellendonk had geen betere plaatsnaam kunnen verzinnen voor wat er hier gebeurt: in
Nederschreven wordt de geschiedenis van vader Goudvis vastgelegd in een verhaal - hoe
(on)feitelijk dit ook moge zijn.
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is niet alleen uiterst frustrerend maar gaat ook in tegen de regels van het spel. Er
vindt een tip over plaats van een epistemologische activiteit naar een ontologische,
maar daar wordt niet een heel groot probleem van gemaakt. Feiten of verzinsels,
Frits kan ze beide niet in een verhaal plaatsen. Het resultaat is een verzameling
verhalen met een onduidelijke ontologische status: verkondigen ze de waarheid of
moeten ze worden opgevat als fictie? De nietsnut kent een metafictionele dimensie.
Frits Goudvis praat voortdurend over het maken van een verhaal en over zijn
mislukken daarin. Hij is zich bewust van de twijfelachtige status van zijn verhaal hij gebruikt in dit verband ook zelf het woord ‘fantaseren’ - maar hij weet ook dat
hij geen andere keus heeft. Ook zijn er veel verwijzingen naar het schrijven en het
vastleggen op papier. Goudvis senior is op een gegeven moment niet meer dan ‘een
vliegestrontje op een blanco vel papier’ (ibidem, p. 170). In de slotpassage van De
nietsnut wordt Frits door de politie
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aangehouden omdat hij auto's inhaalt die er niet zijn, behalve dan in zijn eigen
verbeelding. Kellendonk heeft over dit einde het volgende gezegd: ‘[H]et slot
[benadrukt] het verbeelde karakter van het héle verhaal en dat impliceert dat er ook
nog een werkelijkheid moet bestaan die niet literair is. Het doet uitkomen dat het
verhaal een verhaal is. Het maakt een opening in het boek, zo dat de ziel van de lezer
eruit kan en, zo hij mocht willen, er ook nog eens in kan.’ (Geciteerd in De Cloet
1998, p. 61) Frits zelf is ook niets meer dan een personage in een roman. Bovendien
blijkt uit dit slot dat Frits' overwinning slechts schijn is: door de bizarre
inhaalmanoeuvres aan het einde wordt duidelijk dat Frits zelf misschien denkt dat
hij zijn vader heeft ‘ingehaald’, maar dat dat in de werkelijkheid om hem heen niet
het geval hoeft te zijn.
In tegenstelling tot De nietsnut gaat aan de postmodernistische detective niets
vooraf - in deze verhalen wordt het misdrijf daadwerkelijk gecreëerd door de tekst.
Aan de basis van De nietsnut ligt de tekst van de dood van Goudvis senior. De
contouren van het gat dat moet worden gevuld, zijn helder, en worden zelfs even
(letterlijk) zichtbaar in de krijtomtrek op de vloer in het huisje in België. Bovendien
gaat Frits er nog steeds van uit dat er een causale keten is waar de feiten allemaal in
kunnen worden gepast om een logisch verhaal te vormen, hij kan deze keten alleen
niet vinden. Ook gaat hij ervan uit dat de feiten en verzinsels een betekenis hebben,
en dat hij door ze te ordenen iets kan bereiken. Dat vertrouwen is in de
postmodernistische detective volkomen aan de kant gezet. Volgens Frits moet er
ergens een betekenisvolle, transparante wereld zijn, hij kan er alleen niet bij. De
nietsnut houdt het midden tussen een postmodernistische en een modernistische
antidetective: de leegte wordt niet geaccepteerd, de losse gebeurtenissen moeten in
een verhaal worden geplaatst, het verlangen naar zingeving blijft. Het ontbrak Frits
Goudvis weliswaar aan voldoende inzicht in de feiten om een ‘waar’ verhaal te
maken, maar dat weerhield hem er niet van om de werkelijkheid omtrent zijn vader,
zijn eigen voorgeschiedenis nota bene, dan maar te verzinnen.
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Literatuur en film
Geschiedenis van een lat-relatie
Dat literatuur en film niet altijd op goede voet met elkaar staan, is
bekend. Zo zijn er talloze auteurs die bij nader inzien erg teleurgesteld
zijn over de verfilming van hun roman. Ook is het vaak zo dat de
regisseur meent allerlei zaken aan het script te moeten veranderen,
wil de tekst te verfilmen zijn. Dat deze spanning tussen film en
literatuur al zo oud is als de film bestaat, laat Els Andringa in haar
artikel zien.
Els Andringa
Ieder standpunt dus, dat de film hetzij als een minderwaardig
ontspanningsartikel, hetzij als een niet-zelfstandige bijvorm van andere
kunstvormen beschouwt, wijzen wij dus af, moeten wij afwijzen op grond
van de algemene conclusie, dat zijn expressiemiddelen zich wel laten
vergelijken, maar geenszins laten identificeren met die van andere kunsten.
(Menno ter Braak, 1929: 449)
Cinema's fundamental mistake from the beginning was to set off on the
wrong and inappropriate road of literature, whether fiction or drama.
Once on that road, cinema inevitably found itself in a double bind. (da
Vinci Nichols & O'Keefe Bazzoni 1995, p. 199)
Al spoedig na de uitvinding van de film in 1895 ontstond er een duurzame
haat-liefdeverhouding met de duizenden jaren oude literatuur. Aan haar ontleende
het nieuwe medium verhalen, thema's en ideeën, maar tegen haar zette de nieuwe
filmesthetica, op zoek naar een eigen identiteit, zich ook nadrukkelijk af. Er ontstond
een debat dat nooit meer helemaal op zou houden. Vooral in de tijd van de vroege,
zwijgende film, tot ongeveer 1930, mengden zich veel belangrijke schrijvers en
cultuurcritici in de discussie. Het nieuwe medium werd met argwaan en
terughoudendheid, maar soms ook met enthousiasme ontvangen. De reacties liepen
uiteen van laatdunkende hoon tot oprecht vertrouwen in de artistieke mogelijkheden.
Dit artikel schetst de vroege geschiedenis van de wederzijdse betrekkingen en laat
de ambivalente reacties van een aantal gerenommeerde auteurs uit die periode zien.

Van kermisattractie tot kunst
Gedurende de eerste tien jaar van zijn bestaan was de film vooral een kermisattractie.
Tussen de revuedansers, goochelaars en acrobaten brachten schokkerige slapsticks
en achtervolgingen van een paar minuten het publiek in variététheaters aan het
schrikken of lachen. Het nieuwe en opzienbarende was er echter spoedig af en de
belangstelling dreigde geleidelijk weg te zakken. Toch waren er ook in deze vroege
periode al pogingen om meer van het nieuwe medium te maken, zoals de kunstige,
ingekleurde fantasieën van Georges Méliès in Frankrijk en de eerste Amerikaanse
pogingen om langere en complexere films te produceren zoals de populaire ‘western’
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The Great Train Robbery en een heuse literatuurverfilming, wellicht de eerste, Uncle
Tom's Cabin, beide uit 1903 van regisseur Edwin Porter. In deze periode werden ook
de eerste productiemaatschappijen en studio's opgericht. De tanende belangstelling
was een bron van zorg voor de juist op gang gekomen industrie. Men begon zich te
bezinnen op manieren om het publiek vast te houden of liever nog uit te breiden.
Vanaf 1905 deden zich ontwikkelingen voor die een ommezwaai tot gevolg hadden
en de film zeker stelden voor de toekomst. De literatuur speelde hierbij een niet te
onderschatten rol.
In de meeste West-Europese landen waar film al een basis had gekregen, zoals
Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zweden,1 was in het vervolg van de achttiende
eeuw sprake van een deling in cultuurgoederen en cultuurgedrag. Het meer
ontwikkelde
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deel van de bevolking las literatuur en ging naar het theater. Om nu ook dit publiek
voor de film te interesseren modelleerde men films naar het klassieke theater en naar
de toen populaire literatuur van het realisme en naturalisme. Tegelijkertijd richtte
men speciale filmtheaters in die leken op de traditionele theaters, dus met veel
mahoniehout en rood pluche.2 De techniek moest wel gelijke tred houden: het aantal
meters film nam drastisch toe, montageprocédés deden hun intrede en de
mogelijk-heden van de camera's werden optisch en in wendbaarheid steeds uitgebreid.
Het werd mogelijk om theater te filmen, maar ook om bekende romans om te zetten
in een verfilming.
Niet alleen in Europa, ook in de Verenigde Staten, waar de scheiding in
cultuurdeelname lang niet zo sterk was, deed de literatuur haar invloed gelden.
Sleutelfiguur in de ontwikkelingen van de film was de boerenzoon D.W. Griffith.
Niet aangetrokken tot het bedrijf van zijn ouders, had hij zich met de literatuur uit
de negentiende eeuw in de boomgaard teruggetrokken en een grote bewondering
voor Dickens ontwikkeld. Al jong deed hij mee met de plaatselijke toneelvereniging,
en toen er in de buurt films werden opgenomen, greep hij zijn kans. Spoedig bleek
zijn talent, niet alleen als amateur-acteur, maar ook als organisator en regisseur. Hij
legde een grote ideeënrijkdom aan de dag en liet zich daarbij inspireren door zijn
literaire kennis. Daarbij waren het niet zozeer de verhalen, de inhouden van de romans
die hij overnam; hij was vooral gefascineerd door de meervoudige structuren van de
negentiendeeeuwse romans, waarin dikwijls verschillende handelingsdraden naast
en door elkaar heenlopen. Griffiths grote films die vanaf 1910 uitkwamen, zijn alle
gekenmerkt door ingewikkelde montages, zowel door een afwisseling van
verschillende verhaaldraden als door het afwisselend in beeld brengen van
verschillende partijen binnen dezelfde handeling (parallelmontage). In het eerste
geval komen de verschillende verhaallijnen, te onderscheiden door een verschil in
tint, in een abstracte idee samen, zoals in de monsterproductie Intolerance (1916)
waarin vier verschillende verhalen elk het thema van de intolerantie verbeelden; in
het tweede geval convergeren de handelingselementen in de tijd zoals bij de race op
leven en dood tussen een auto en een trein binnen diezelfde film, waarbij de ene keer
de trein en de andere keer de auto in beeld is, tot eindelijk de auto de trein tot stoppen
kan brengen. Met dergelijke vormen van montage maakte het medium film zich los
van de gebondenheid aan plaats en tijd en verwierf het heel eigen vertelprincipes
met een grote flexibiliteit.
Als gevolg van de toename van de technische mogelijkheden, de verlenging van
de filmduur, en de groeiende vraag, zocht men ook naar mogelijkheden om minder
afhankelijk van de omstandigheden te kunnen werken. Griffith was begonnen aan
de oostkant van de Verenigde Staten, maar in 1908 trok hij in opdracht van zijn
producer met een hele filmploeg naar het westen, waar hij neerstreek in de buurt van
Los Angeles. Het licht was er meer dan voortreffelijk en het was bijna altijd mooi
weer. De basis van Hollywood was gelegd en steeds meer filmmaatschappijen kozen
er hun domicilie. Er ontstond een concentratie van studio's, maar ook van producers,
geld en talent. In Europa brak kort daarop de Eerste Wereldoorlog uit met als gevolg
dat vele emigranten hun geluk in de Verenigde Staten wilden beproeven. De stroom
van talent richting Hollywood begon op gang te komen, een proces dat zich geleidelijk
zou voortzetten en zich met kracht voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zou
herhalen.
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De periode van de Tweede Wereldoorlog zou in Europa tot een tijdelijke stilstand
van de film leiden. Tot in de jaren dertig kwamen Europese producties tot stand die
ten dele een eigen nationaal stempel droegen en zich soms nadrukkelijk van
mainstream Hollywood afkeerden. Waar het in de Verenigde Staten vooral om
grootschalige producties voor een omvangrijk publiek ging, deed men in Europa
moeite om een eigen filmesthetica te ontwikkelen en vernieuwende artistieke ideeën
tot uitvoering te brengen. Ook hierin speelde de literatuur een belangrijke rol en wel
op twee manieren. Zoals in het begin al de gevestigde stromingen in literatuur en
theater een voorbeeldfunctie hadden in die zin dat ze goede verhalen, maar ook
interessante structuren boden, zo bleven ook nieuwe stromingen een bron van
inspiratie voor de film. We vinden diverse ‘-ismen’ in de film terug, zoals het
expressionisme, symbolisme, en modernisme. Overigens waren dit stromingen die
sowieso diverse kunstvormen, waaronder ook de beeldende kunsten raakten. Film
is een medium dat bij uitstek geschikt is om verschillende kunstvormen te integreren
en naast verhalen en verhaalstructuren3 uit literatuur en theater ook elementen uit
schilderkunst, grafiek en fotografie kan overnemen. Die integratie van kunstvormen
was een proces dat in de avantgardistische bewegingen in de jaren twintig plaatsvond.
Zo konden de Duitse expressionistische films thematische elementen uit de
expressionistische literatuur combineren met de mathematische vormen en harde
contrasten uit de toenmalige fotografie en
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grafiek. Er werd geëxperimenteerd met licht, vormen, camerastandpunten en montage
op een manier die lange tijd, misschien wel tot op heden de film zou beïnvloeden.
Toonaangevende regisseurs als Alfred Hitchcock en Orson Welles zouden er gebruik
van maken om er emoties van dreiging, angst en demonie mee weer te geven.
De tweede manier waarop literatuur de ontwikkelingen in de film beïnvloedde,
was eerder een negatieve. Door de voorbeeldfunctie van literatuur kreeg film soms
het imago van een parasitair medium, dat leunde op andere kunstvormen en mede
daardoor van secundair niveau werd geacht. Deze mening, die nogal eens door
schrijvers en cultuurcritici werd aangehangen - ik kom daarop in de volgende
paragraaf terug - werd vurig bestreden door de nieuwe film-theoretici. Een gevolg
was dat geprobeerd werd om de eigen kwaliteiten van het medium film juist in
contrast met literatuur en theater te profileren. Wat kunnen bewegende beelden
uitdrukken dat woorden niet kunnen, en omgekeerd? Steeds terugkerend in de theorie
zijn de principes van montage, waarbij oneindig veel variaties in soort, mate van
zichtbaarheid, snelheid, contrastering enzovoorts toe te passen zijn. Maar ook
technieken als superimpositie (het over elkaar heen projecteren van beelden), de
variatie in camerastandpunten en -hoeken, het spel met lichtschakeringen en de
mogelijkheden om scherpte-diepte te variëren werden naar voren geschoven. Film
kan simultaan in beeld brengen waar taal hele sequenties van woorden nodig heeft.
Film kan poëtische effecten creëren door contrasten en parallellen in licht en vormen.
Het waren vooral Russische theoretici, onder wie formalisten als Tynjanov, Eisenstein
en Lotman, en Franse filmesthetici die zich om de fundering van een onafhankelijke
‘filmtaal’ bekommerd hebben en zich daarbij tegen literatuur en theater afzetten.4
Al met al ontwikkelde de film zich in een ambivalente relatie met literatuur en
theater. Als nieuwkomer probeerde het medium enerzijds aan te sluiten bij de traditie
en de rijkdom aan voorbeelden van de literatuur, profiterend ook van het
kwaliteitsimago, anderzijds was het, modern uitgedrukt, op zoek naar een eigen
identiteit. Daarmee was een basis gelegd voor een immer voortdurende discussie die
vooral dan opspeelt wanneer schriftcultuur en beeldcultuur in een concurrentiepositie
geplaatst worden. In de volgende paragraaf zal ik stilstaan bij enkele meningen van
schrijvers en theoretici in de tijd van de vroege (zwijgende) film.

A kiss is love, a grin is happiness
Zoals dat altijd gaat wanneer er een nieuw medium in het geding is, of dat nu de
boekdrukkunst, de televisie of de computer is, ontstond ook bij de opkomst en
verbreiding van de film een discussie over het goede en het verderfelijke en vooral
over kwaliteit dan wel gebrek aan kwaliteit. Sommigen zagen ook toen al een
bedreiging in de verschuivende vrijetijdsbesteding. Bezorgd vroeg men zich af of
de mensen nu vooral naar de film zouden gaan en minder boeken zouden lezen en
kopen. Zou het gedrukte woord het afleggen tegen het bewegende beeld? Ondergronds
speelden natuurlijk ook economische belangen een rol. Uitgeverijen waren bang voor
marktverlies, theaters vreesden voor directe concurrentie en ook auteurs hielden
rekening met een afname van hun publiek. De argumenten die men aandroeg waren
echter sociaal-pedagogisch of artistiek-esthetisch ingekleed. Er waren de voor ons
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nu nog steeds herkenbare waarschuwingen tegen afnemende geletterdheid, vervlakking
van het denken en degeneratie van de fantasie, naast beschouwingen over de artistieke
superioriteit van de taal. Dit neemt echter niet weg dat een aantal auteurs wel degelijk
ook brood zag in het nieuwe medium. Sommigen begonnen scripts te schrijven of
verklaarden zich bereid hun eigen en andermans werk voor de film te bewerken.
Anderen schreven theoretische beschouwingen waarin ze de kwaliteiten en nadelen
van de beide media tegen elkaar afwogen en een eigen positie bepaalden. Daarin
tekende zich al spoedig een discours van voor- en tegenstanders af, maar ook waren
er genuanceerde of ambivalente betogen. Zo constateerde Virginia Woolf in haar
essay The Cinema uit 1926 een sterke clichématigheid in de manier waarop emoties
in film werden uitgedrukt. Een verfilming van Tolstois Anna Karenina had bij haar
veel weerstand opgeroepen:
For the brain knows Anna almost entirely by the inside of her mind - her
charm, her passion, her despair, whereas all the emphasis is now laid
upon her teeth, her pearls and her velvet. The cinema proceeds, ‘Anna
falls in love with Vronsky’ - that is to say the lady in black velvet falls into
the arms of a gentleman in uniform and they kiss with enormous
succulence, great deliberation, and infinite gesticulation on a sofa in an
extremely well appointed library. So we lurch and lumber through the
most famous novels of the world. So we spell them out in words of one
syllable written in the scrawl of an
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illiterate schoolboy. A kiss is love. A smashed chair is jealousy. A grin is
happiness. (Woolf 1926: 350)
Maar, vervolgt zij haar kritiek, het zien van Dr. Caligari,5 bracht haar op het idee
dat het ook mogelijk moest zijn met meer abstracte vormen een innerlijke wereld
weer te geven, en wel op een manier die wellicht niet met woorden is te evenaren:
For a moment it seemed as if thought could be conveyed by shape more
effectively than by words. [...]. If a shadow at a certain moment can suggest
so much more than the actual gestures, the actual words of men and women
in a state of fear, it seems plain that the cinema has within its grasp
innumerable symbols for emotions that have so far failed to find expression.
(Woolf 1926: 350)
Deze gedachten sluiten nauw aan bij Woolfs ideeën over de ‘nieuwe literatuur’. Haar
ging het vooral om de weergave van de mentale werelden van personages; hun
denken, herinneren en fantaseren. In bijna al haar werk heeft zij gezocht naar middelen
om deze te realiseren. Geen wonder dat zij ook de film vanuit dat gezichtspunt bekeek
en geen wonder dat de vaak clichématige mimiek en gebaren van de zwijgende film
haar teleurstelden. Intrigerend is haar indruk dat filmbeelden in potentie in zichtbare
vormen innerlijke zielenroerselen kunnen uitdrukken die buiten de mogelijkheden
van de taal liggen. Maar voorlopig, zo besloot zij het essay, was de techniek de kunst
ver vooruit. Haar tijdgenoot Marcel Proust zag de film, waarover hij zich slechts
zelden heeft uitgelaten, overigens nog minder zitten; hij achtte het uitgesloten dat
het medium de rijke schakeringen van de menselijke geest kon weergeven; film geeft
weer wat je direct ziet in een paar minuten of een uur, maar een uur tijds is niet alleen
maar een uur, zo redeneerde hij, maar ‘un vase rempli de parfums, de sons, de projets
et de climats’ (geciteerd naar Cok van der Voort 1998).
Evenals Woolf probeerde ook de Oostenrijkse schrijver Robert Musil in een essay
uit dezelfde tijd (1925) de waarde van film uit zijn symbolische kracht te motiveren.
Hoewel ook Musil zich kritisch uit over het gebruik van clichés in gebaar en mimiek,
probeert hij naar aanleiding van een boek van Bela Bálàsz, een van de grondleggers
van de filmesthetica, de eigen mogelijkheden van filmkunst af te tasten. Het essay
verruimt zich naar beschouwingen over het wezen en de functies van kunst in het
algemeen, maar herkent in film in principe hetzelfde vermogen dat ook andere
kunstvormen eigen is, om het alledaagse beleven en denken te overstijgen en een
glimp van een ‘andere (geestes)toestand’6 gewaar te worden. Verwijzend naar Bálàsz,
die de symbolische kracht van filmbeelden uitlegde door te beweren dat de zwijgende
beelden steeds een betekenis representeren die in abstractie boven puur datgene wat
weergegeven is, uitgaat, concludeert Musil:
Dieser Zustand ist es, in dem das Bild jedes Gegenstandes nicht zum
praktischen Ziel, sondern zu einem wortlosen Erlebnis wird, und die
Beschreibungen vom symbolischen Gesicht der Dinge und ihrem Erwachen
in der Stille des Bilds, die vorhin zitiert worden sind, gehören zweifellos
in seinen Umkreis. [...] Man würde sich irren, wollte man in der plötzlich
erblickten Physiognomik der Dinge bloss die Überraschung durch das
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isolierte optische Erlebnis bemerken; die ist nur Mittel, es handelt sich
auch da um die Sprengung des normalen Totalerlebnisses. Und diese ist
ein Grundvermögen jeder Kunst. (Musil 1925: 1145)
Ondanks zijn constructieve reactie op het werk van Bálàsz, laat Musil hier en daar
wel doorschemeren dat hij de film voorlopig nog niet de literatuur ziet evenaren. Dit
in tegenstelling tot onze eigen Menno ter Braak, wiens gedachten in een vergelijkbare
richting gaan. Ook zijn ‘Cinema Militans’ beziet film in het licht van een
overkoepelende esthetica, waarin gezocht wordt naar algemene principes van expressie
en beleving die aan kunst ten grondslag liggen, en ook hij duidt een streven naar
beleving aan die boven de kenbare vormen uitstijgt: ‘Dat wij kunstvormen herleiden
tot “de” kunst, vindt zijn oorsprong in ons verlangen naar het onvoorstelbare, naar
de vormeloze ondergrond van het alleen in vormen kenbare.’ (Ter Braak 1929: 466)
Maar Ter Braak vermijdt een vergelijkend oordeel uit te spreken en toont zich vol
vertrouwen in het artistieke vermogen van de film, zoals uit het citaat boven dit
artikel blijkt.
Misschien was Ter Braak ook wel in de eerste plaats criticus en pas in de tweede
plaats literair auteur. Hij betoont zich aanmerkelijk minder ambivalent dan de
eerdergenoemde auteurs en zeker ook minder dan Thomas Mann, naar wiens mening
over film Ter Braak afkeurend refereert. Mann gaf ruiterlijk toe dat
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hij graag naar de film ging en rijkelijk tranen ver-goot bij het zien van melodrama's
vol liefdessmart. Maar juist daarin zag hij het overtuigende bewijs dat film geen
hogere kunst kon zijn. Want kunst, zo betoogt hij,
ist kalte Sphäre, man sage, was man wolle; sie ist eine Welt der
Vergeistigung und hohen Übertragung, eine Welt des Stils, der Handschrift,
der persönlichsten Formgebung, objektive Welt Verstandeswelt (‘Denn
sie kommt aus dem Verstande’, sagt Goethe) - bedeutend, vornehm, keusch
und heiter, ihre Erschütterungen sind von strenger Mitteilbarkeit, man ist
bei Hofe, man nimmt sich wohl zusammen. Dagegen ein Liebespaar der
Leinwand, zwei bildhübsche junge Leute, die in einem wirklichen Garten
mit wehenden Gräsern ‘auf ewig’ voneinander Abschied nehmen, zu einer
Musikbegleitung, die aus dem Schmeichelhaftesten kompiliert ist, was
aufzutreiben war: wer wollte da widerstehen, wer liesse nicht wonnig
rinnen, was quillt? Das ist Stoff, das ist durch nichts hindurchgegangen,
das lebt aus erster, warmer, herzlicher Hand, das wirkt wie Zwiebel und
Nieswurz, die Träne kitzelt im Dunkeln, in würdiger heimlichkeit verreibe
ich sie mit der Fingerspitze auf den Backenknochen. (Kaes 1978)
Het directe inwerken op het sentiment staat dus in schril contrast met Manns
kunstopvatting. Vooral geen direct appèl op het hart, geen emoties, maar afstandelijke
reflectie en ‘vergeestelijking’ kenmerken volgens hem de ware kunst. Dat neemt niet
weg dat Mann zijn werken rustig laat verfilmen. In de laatste alinea van dezelfde
beschouwing beklaagt hij zich dat de adaptatie van Buddenbrooks niet naar genoegen
is, maar hij fantaseert in een adem door over een verfilming van Der Zauberberg,
die, mits in goede handen, iets geweldigs zou kunnen opleveren. Maar ja, dat zou
veel van de maker vergen en bovendien erg kostbaar zijn. Voorlopig stelt hij zich
tevreden met een film van Königliche Hoheit, waarvan hij denkt dat het een succes
moet worden. Echter, vooral zijn gedachten aan een Zauberberg-verfilming verraden
dat ook hij wel degelijk filmische mogelijkheden voor ogen heeft, hetgeen eigenlijk
zijn voorafgaande betoog ontmantelt:
Kühn angegriffen, könnte das ein merkwürdiges Schaustück werden, eine
phantastische Enzyklopädie, mit hundert Abschweifungen in alle Welt,
und die urn ein episches Zentrum Visionen aller Gebiete, der Natur, des
Sports, der Medizin und Lebensforschung, der politischen Geschichte und
so weiter ordnen würde. Was wäre allein zu machen aus dem Kapitel
‘Schnee’ und jenem mittelmeerischen Traumgedicht vom Menschen, das
es einschliesst! (Kaes 1978: 166)
Het lijkt of Mann zich door zijn ideeën dusdanig laat meeslepen dat hij zijn eerdere
beweringen helemaal vergeet. Dit is met name interessant, omdat het nog eens de
ambivalentie van het schrijvende establishment tegenover het nieuwe medium toont:
in een enkel kort stuk verwerpt de schrijver de film als kunst met beroep op een rigide
en tamelijk belegen (‘zoals Goethe al zei...’) kunstopvatting, om onmiddellijk daarop
te dromen over wat er wel niet allemaal van zijn Zauberberg te maken zou zijn.7 Hart
en verlangens in de jaren twintig van de twintigste eeuw lijken hier in botsing te
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komen met vroeg negentiende-eeuwse kunsttheorie. Het nieuwe medium doet de
emoties op hol slaan, maar het behoudende verstand wil er niet aan toegeven.
Een nog krasser voorbeeld van deze ambivalente houding vinden we bij de
Italiaanse schrijver Luigi Pirandello. Pirandello raakte al vroeg door het nieuwe
medium geobsedeerd. Hij uitte zich kritisch en sceptisch en bracht dat tot uitdrukking
in zijn roman Quaderni di Serafino Gubbio operatore (Aantekeningen van Serafino
Gubbio, cameraman) uit 1925.8 De roman gaat over een cameraman die wezenloos
door blijft filmen, zelfs wanneer een acteur tijdens een scène ‘echt’ door een leeuw
wordt verscheurd. In het boek ligt scherpe kritiek vervat op de mechanische
reproductie van de ‘werkelijkheid’ en de vervreemding en ontmenselijking die dat
tot gevolg heeft. De cameraman kan niet meer als mens reageren, hij registreert
machinaal vanachter zijn camera. Tegelijk is ook de vervaging van de grenzen tussen
fictie en werkelijkheid als bedreigend weergegeven.9 Gubbio, die retrospectief op
zijn bestaan als cameraman reflecteert schrijft:
Images I carried in me, not my own, of things and people; images, aspects,
faces, memories of people and things which had never existed in reality,
outside me, in the world which that

9

Terloops zij opgemerkt dat deze kritiek weer aan actualiteit heeft gewonnen nu blijkt dat zo
velen de televisiebeelden van de catastrofale aanval op het World Trade Center in New York
op 11 september 2001 in eerste instantie als een ‘film’ hebben ervaren.
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gentleman saw round him and could touch. I had thought that I saw them,
and could touch them also, but no, they were all imagination! I had never
found them again, because they had never existed: phantoms, a dream...
But how could they have entered my mind? From where? Why? Was I
there too, perhaps, then? Was there an I there then that now no longer
existed? (geciteerd naar Moses 1995: 28)
In de herinnering is Gubbio niet meer in staat zijn eigen bestaan te identificeren,
opgelost als het is in de via de camera waargenomen beelden.
Toch liet Pirandello zich voortdurend door de film meeslepen. Hij werkte mee aan
verfilmingen van zijn verhalen en theaterstukken - zijn As you desire me werd in de
jaren dertig zelfs in Hollywood verfilmd met sterrencast Greta Garbo en Melvin
Douglas -, schreef scenario's en had contact met belangrijke filmmakers uit die tijd.
Evenals bij Thomas Mann is ook hier van een conflict van motieven sprake; enerzijds
een verzet tegen de prestaties van het medium, dat in de optiek van de schrijvers
tekortschoot om hun artistieke bedoelingen te realiseren, anderzijds de droom of
intuïtie van nieuwe, ongekende mogelijkheden. Niet uit te sluiten is dat deze schrijvers
misschien ook aangedreven werden door zucht naar geld en roem. De gedachte om
groots en meeslepend aan een massaal publiek te verschijnen heeft wellicht mede
een rol gespeeld waaronder de artistieke overtuigingen bezweken.

Kracht van woord of beeld
Natuurlijk zijn de geciteerde stemmen slechts een greep uit vele, maar het zijn
stemmen van internationaal vooraanstaande auteurs, die ook nu nog tot de gevestigde
literaire canon behoren en representatief zijn voor het toen gevoerde filmdebat.
Voelbaar is bij allen het vasthouden aan het geschreven woord als kwalitatieve norm,
waartegen het nieuwe medium wordt afgezet. Allereerst geeft men aan wat men mist
of althans wat men denkt te missen: het vermogen om de innerlijke wereld van
personages weer te geven, het denken, voelen, herinneren. Men ziet of vreest een
overmaat aan clichés, en men acht het directe inwerken op de emoties beneden de
stand van de echte kunst. En ten slotte beschrijft men een vervreemdend en
ontmenselijkend effect van de machinale weergave en verveelvoudiging van wat aan
de directe werkelijkheid is ontleend, en het verwarrende in elkaar grijpen van fictie
en werkelijkheid. Maar toch ontkomt geen van allen aan de fascinatie voor de film.
Men vermoedt een symbolische kracht die zelfs de innerlijke wereld zou kunnen
representeren op een manier die het verbale overstijgt, men voelt de macht van het
beeld in de emotionele werking, men fantaseert over een veelvoud van visionaire
gezichten, en, last but not least, men denkt toch een groter publiek in zijn ban te
kunnen krijgen.
De voorgestelde opvattingen stammen alle uit de tijd van de zwijgende film. Na
1928 heeft het geluid veel veranderd in de mogelijkheden, zoals in de jaren vijftig
de toevoeging van kleur dat deed. Video en recentelijk dvd maken het mogelijk om
in alle eenzaamheid films te bekijken zoals men eeuwenlang boeken heeft gelezen.
Zijn door al deze snelle ontwikkelingen de opvattingen over het bewegende beeld
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in het licht van het geschreven woord wezenlijk veranderd? Film heeft zich inmiddels
als eigen kunstvorm geëtaleerd, ook institutioneel, gezien de talrijke beroemde
festivals en prijzen. Toch blijven sociaalpedagogische stemmen beducht voor gevolgen
als te snelle, oppervlakkige consumptie, gebrek aan reflectie en afname van de
verbeeldingskracht. Men denkt dan echter vooral aan massaproducties en willoze
verslaving aan bewegend beeld, en niet aan zorgvuldig gemaakte artistieke producties
die meestal in filmhuizen of midden in de nacht op de televisie worden vertoond. In
de tweede plaats duikt het debat weer op wanneer het om verfilmingen van bekende
boeken gaat. Dan wordt vaak geargumenteerd in ter-men van verarming, reductie
van complexiteit of het wijzigen van de strekking van een literair werk, waarbij de
film het vaak aflegt tegen het boek of waarin minzaam lovend van ‘adequaatheid’
wordt gesproken. Talrijk zijn ook negatieve of positieve reacties van schrijvers op
verfilmingen van hun eigen werk. Vaak zijn zij teleurgesteld, zelfs als ze zelf hebben
meegewerkt, maar soms tonen zij zich enthousiast over de ‘adequaatheid’. Echter,
opvallend is dat nog maar zelden fundamentele vragen worden gesteld naar de eigen
mogelijkheden en kracht van woord of beeld zoals de bovengenoemde auteurs dit
deden. Het is spijtig dat we van Woolf en Musil geen latere beschouwingen over de
film bezitten; het zou interessant zijn om te weten of naar hun mening film later
gerealiseerd heeft wat zij aan mogelijkheden voorvoelden.
Els Andringa is werkzaam bij de opleiding Literatuurwetenschap van de
Universiteit Utrecht. Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van een
college over literatuur en film.
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Eindnoten:
1 In het algemeen vindt men in internationale filmgeschiedenissen niet veel over Nederland. Toch
ontstond ook in Nederland een eigen filmindustrie. In Haarlem was de filmmaatschappij
‘Hollandia’ opgericht, die al vroeg een enkele redelijk geavanceerde film produceerde. Onlangs
bracht het Nederlands Filmmuseum de gerestaureerde versie van Het geheim van Delft (1917)
van Maurits Binger uit. Het was een voor die tijd lange (één uur) durende film waarin de
kenmerken van de moderne thriller met suspense en parallelmontage al aanwezig zijn. De output
was voor een toonaangevende cultuurcriticus als Ter Braak echter nauwelijks het vermelden
waard. Hij schamperde over anderhalve film en vermeldde in zijn beschouwingen alleen werk
van Joris Ivens naast dat van vele buitenlandse cineasten.
2 Zie voor de geschiedenis van het filmtheater bijvoorbeeld Brandt 1995.
3 Wanneer er over de relatie tussen film en literatuur wordt geschreven, gebeurt dat veelal met
oog op vertelprocédés. Maar er zijn wel degelijk vergelijkingen met poëzie te maken. In de
filmesthetica uit de tijd van de zwijgende film is dat ook gebeurd. Zie bijvoorbeeld Kattenbelt
1997.
4 Het duurde overigens niet lang tot de film op zijn beurt ideeën leverde voor de literatuur. Een
aantal nu ‘modernistisch’ genoemde werken zoals Döblins Berlin Alexanderplatz, Joyces Ulysses
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en vele latere werken maakt van vertelprocédés gebruik die nu ‘montage’ genoemd wordt. Zie
bijvoorbeeld Spiegel 1976, en Moses 1995.
De film Das Kabinett des Doktor Caligari onder regie van Robert Wiene kwam in 1920 uit en
geldt nog altijd als de Duitse expressionistische film bij uitstek. Naar aanleiding van deze film
werd wel beweerd dat nu was aangetoond dat film kunst kon zijn.
In veel van Musils werk, vooral ook in zijn literaire proza, speelt het ervaren van ‘de andere
toestand’ thematisch of via de talige vorm een rol. Het is hier niet de plaats om op dit
buitengewoon complexe thema in te gaan.
Een vergelijkbare kunstopvatting wordt door Ter Braak in zijn ‘Cinema Militans’ (1929) als
achterhaald van de hand gewezen. Hij citeert afkeurend ene mej. E.C. Knappert uit Gevaren
en toekomstmogelijkheden van de Bioscoop uit 1926: ‘Wat de kunstfilm betreft, van haar invloed
ten goede kan geen hoogen dunk hebben, wie nog immer gelooft dat niets eens menschen
eigendom worden kan, dat niets hem waarlijk verrijken kan, zonder moeite en inspanning.’
Een eerdere versie van deze roman dateert reeds van 1916!

Vooys. Jaargang 20

24

Sacra memoria
Beeldspraak en memorie in Jan van Ruusbroecs Dat rijcke der
ghelieven
‘Wij zelen met onsen inwindighen oghen aensien den spiegel der
wijsheit Gods’, zo schreef Jan van Ruusbroec in Brabantsch Dietsch
over de weg die naar de ontmoeting met God zou leiden. Hoewel
Ruusbroecs brieven en traktaten vaak om hun (godsdienstige) inhoud
worden bewonderd, verdient zijn gebruik van mnemotechnische
middelen om zijn betogen te structureren misschien wel meer
bewondering. Hilde Noë laat zien hoe deze structurerende
vaardigheden werken en waarom Ruusbroec de inwindighen oghen
van zijn publiek werkelijk een spiegel voor kon houden.
Hilde Noë
Het werk van de veertiende-eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) wordt
tot op de dag van vandaag bewonderd. Die waardering geldt echter met name de
inhoud ervan: in al zijn traktaten en zijn enkele brieven beschrijft of verklaart
Ruusbroec de weg die naar de directe ontmoeting met God leidt. Hoewel deze
Brabander door de eeuwen heen telkens weer mensen weet te raken met zijn teksten,
schreef hij uiteraard niet voor lezers die honderden jaren na hem leefden, maar voor
tijdgenoten of aanvankelijk misschien alleen voor zichzelf, om zijn ervaringen te
kunnen ordenen.1 Deze laatste veronderstelling zou kunnen opgaan voor zijn eerste
traktaat, Dat rijcke der ghelieven. Daarnaast lijkt het aannemelijk dat Ruusbroec eerst in Brussel als kapelaan van de Sint-Goedele en ná 1343 in Groenendaal waar
hij een contemplatief leven leidde - voor (groepen van) mensen schreef die in religieus
opzicht dieper en bewuster wilden leven. Zo wijst Geert Warnar erop dat deze
mysticus in Brussel contact had met een kring van Straatsburgse Godsvrienden.
Wellicht was Die geestelike brulocht, zijn tweede traktaat, dat men algemeen als zijn
meesterwerk beschouwt, voor hen bestemd. We weten wel met zekerheid dat de
Brabantse mysticus voor de kartuizers van Herne zijn Boecsken der verclaringhe
schreef als antwoord op hun vragen met betrekking tot het Rijcke. Ook bij Vanden
seven sloten is de adressant bekend. Het is de Brusselse claris Margriete van
Meerbeke. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Ruusbroec in het franciscaanse
milieu verkeerde. Toch kunnen we vaak alleen maar gissen naar zijn publiek.
Wat zijn bronnen betreft, hebben we iets meer zekerheid. Dat betekent echter niet
dat ze onmiddellijk zichtbaar zijn. Het achterhalen ervan vraagt van onderzoekers
het nodige puzzelwerk. Ruusbroec citeert zelden letterlijk en nog minder vaak benoemt
hij zijn bron. Uiteraard is er de invloed van de bijbel. Er zijn ook duidelijke sporen
van de mystieke geschriften van Hadewijch (dertiende eeuw). We herkennen het
gedachtegoed van onder meer de franciscaan Bonaventura (1221-1274), Bernardus
van Clairvaux (1090-1153) en Willem van Saint-Thierry (1085-1148), Gregorius de
Grote (± 540-604), Pseudo-Dionysius (begin zesde eeuw), Augustinus (354-430).
Ruusbroecs geschriften liggen zichtbaar ingebed in de grote christelijke mystieke
traditie. De Brabantse mysticus weet op meesterlijke wijze het werk van voorgangers
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te benutten en tegelijk op een heel eigen manier de directe godservaring te beschrijven
en uit te leggen. Dit inhoudelijk steunen op en integreren van teksten van autoriteiten
is typisch middeleeuws.2 Maar, zoals we verder zullen zien, ook wanneer het om de
vormgeving gaat, toont Ruusbroec zich een kind van zijn tijd.
Deze twee aspecten van een literair werk, namelijk inhoud en vorm, vloeien als
het ware samen in de manier waarop deze mysticus de capaciteit van de memoria
benut. Volgens zijn biografie vertoonde hij het soort gedrag dat in de ogen van de
middeleeuwer eigen is aan iemand die in de krochten van zijn memorie speurt om
er precies dié ervaringen, dié beelden, dié uitspraken van anderen terug te vinden,
die hem in staat stellen een eigen tekst te componeren. Zo trok hij zich bij tijd en
wijle terug in stilte, vaak in
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de natuur. Maar het gebeurde ook dat hij midden in een gesprek zijn ogen met de
handen bedekte. Dan viel hem iets in wat hij wilde toetsen op zijn bruikbaarheid.
Als moderne lezer zijn we snel geneigd om dit soort anekdotes als uitingen van vrome
verering te beschouwen. Maar wanneer we Ruusbroecs traktaten nader bekijken,
lijkt het er inderdaad op dat hij weet had van mnemotechnische middelen. Frank
Willaert meent dat Ruusbroec in zijn eerste traktaat, Dat rijcke der ghelieven,
technieken gebruikte die het mogelijk maakten voor de toehoorder/lezer om het
verloop van de tekst te volgen en in het geheugen te fixeren. (Willaert 1993) Hij
haalt talloze voorbeelden aan: hoe Ruusbroec uitgaat van een bijbelcitaat dat hij
vervolgens opsplitst in vijf stukjes die elk een onderdeel van het traktaat vormen;
hoe hij bij ieder onderdeel van zijn betoog telkens weer de grote lijn van zijn
uiteenzetting naar voren haalt zodat de lezer/toehoorder altijd weet waar in de tekst
hij zich bevindt; hoe de slotzin waarmee hij een onderdeel afrondt de inleidende zin
ervan spiegelt; hoe hij gebruikmaakt van getallen. Het zijn stuk voor stuk
vaardigheden die thuishoren in de ars rhetorica. Ruusbroec gebruikt echter nog een
andere geheugensteun, namelijk beeldspraak.3

De kosmos voor ogen
In mijn proefschrift heb ik de metaforiek van het Rijcke onderzocht. Ik wilde met
name inzicht krijgen in de soorten beelden die Ruusbroec kiest, in hun betekenis,
opbouw en samenhang, en, voorzover nodig en haalbaar, in hun plaats binnen de
traditie. Een van mijn conclusies luidt dat Ruusbroec ‘zag’ wat hij schreef, hij zette
als het ware ‘plaatjes’ neer voor de (innerlijke) ogen van zijn lezers/luisteraars. De
vraag is nu in hoeverre hier inderdaad sprake is van een techniek of dat er wellicht
meer aan de hand is.
Om de beeldspraak van het Rijcke te kunnen plaatsen, is enige toelichting op zijn
plaats. Zoals in al zijn geschriften handelt Ruusbroec in dit traktaat over de relatie
tussen God en mens. Hij legt uit en beschrijft hoe de verloste mens die zich in vrijheid
naar God keert, kan groeien en ontwikkelen tot in het mystieke ‘eenzijn’ toe. Als
vertrekpunt voor zijn betoog neemt hij een bijbelcitaat uit het boek Wijsheid (p.10,
rg.10). Hij verdeelt het in vijf stukjes, die elk een deel van zijn traktaat vormen. In
het eerste deel, die Heere, beschrijft hij God als een heer die machtig is, wijs en goed.
Hij drukt die eigenschappen uit in zijn schepping: de hemel met de engelen en de
aarde met de mens als voornaamste bewoner. Tegen deze achtergrond plaatst hij het
tweede deel, Hij hevet wederleydet. Dit omvat de geschiedenis van de mensheid, met
name haar val en verlossing. In het derde deel, den gherechten, toont hij op compacte
wijze de mogelijkheden van de verloste mens. In het vierde deel, die gherechte weghe,
werkt hij de gegevens van het derde deel in detail uit. Het vormt het zwaartepunt van
zijn traktaat, zowel in inhoudelijke als in kwantitatieve zin (het omvat tachtig van
de in totaal honderd pagina's die het traktaat telt). Hierin beschrijft en verklaart hij
welke wegen de mens terugvoeren naar God. Hij onderscheidt er drie. De eerste is
de zintuiglijke. Deze is gebaseerd op het waarnemen van de macrokosmos. De tweede
is de natuurlijke. Deze weg kan worden begaan dankzij de natuurlijke vermogens
waarover de mens beschikt. Gods genade speelt hier geen rol. De derde ten slotte,
de bovennatuurlijke, kan de mens afleggen dankzij de zeven gaven van de Heilige
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Geest. De twee vorige wegen zijn erin geïntegreerd. Het is een opgaande weg waarbij
Ruusbroec drie zogenaamde ‘levens’ onderscheidt: het werkende, het innige of het
begeerlijke en het schouwende waarin het eigenlijke mystieke ‘eenzijn’ plaatsvindt.
Elk van die drie levens bestaat uit drie stappen. Dit geeft een totaal van negen, terwijl
er maar zeven gaven zijn. Maar Ruusbroec toont zich hier een pragmaticus: in twee
gaven (stercheyt en raet) onderscheidt hij een lagere en een hogere graad zodat hij
alsnog op negen uitkomt. In het vijfde deel ten slotte, ende heeft hem ghetoent dat
rijcke Gods, plukt de mens de vruchten van zijn terugkeer naar God in de vorm van
vijf inzichten. Dan blijkt dat de mystieke ervaring, de toestand van de gelukzaligen
na het einde der tijden en de oorspronkelijke staat van de schepping elkaar raken.
Het bijbelcitaat waarmee het Rijcke opende, is dan volbracht. Maar dat betekent
geenszins het einde van de dynamiek die zo eigen is aan het mystieke leven. De
mysticus bewandelt elke weg telkens opnieuw vanuit het weten dat hij dan heeft. Zo
wordt hij keer op keer vernieuwd in het goddelijk leven.
Ruusbroecs beeldspraak loopt parallel aan deze discursieve structuur van het
traktaat. Elk van de zes ontdekte beeldvelden of paradigmata (kosmos, engelen,
feodaliteit, licht, water en ruimte) heeft eenzelfde opbouw. In de eerste drie delen
worden de grove contouren van ieder paradigma geschetst, waarbij gaandeweg een
zekere vernauwing van het perspectief optreedt. Het begin van de wereld in het eerste
deel, dient als de grote achtergrond waartegen de geschiedenis van elk individu in
het vierde deel zich
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Ruusbroec schrijvende, met een kloosterbroeder

afspeelt. Zoals hiervoor aangegeven, zien we daarbij een opgaande lijn, een verticale
beweging. Met de beeldspraak in het vijfde deel wordt teruggekoppeld naar het eerste.
De verticale lijn blijkt zich op paradoxale wijze als een cirkel te gedragen. Omdat
elk van de beeldvelden synchroon loopt met de discursieve structuur van de tekst,
kunnen er als het ware ook horizontale lijnen getrokken worden die de soorten
beeldspraak die tot hetzelfde niveau behoren, met elkaar verbinden. Ik verklaar me
nader.4
Het beeldveld ‘kosmos’ wordt reeds aangekondigd in het eerste deel. Er is immers
sprake van de schepping. Op dat moment weten wij als lezer nog niet dat dit gegeven
later als beeld zal fungeren, maar dat neemt niet weg dat het plaatje duidelijk staat.
In het omvangrijke vierde deel wordt, zoals hiervoor reeds gezegd, de terugkeer
beschreven van de mens naar zijn oorsprong God, dankzij de zeven gaven van de
Geest. De mens die een bepaalde gave heeft ontvangen, wordt dan vergeleken met
een van de zeven lagen van de kosmos.5 Wie beschikt over de eerste gave, de vreese
Gods, is als het element aarde. Wie de tweede gave heeft ontvangen, de
goedertierenheyt, is als het element water. Dat gaat zo door tot en met de zevende
gave, de wijsheyt. Wie deze heeft ontvangen, is als de derde hemel waar God, de
engelen en de heiligen wonen. Hier speelt uiteraard de middeleeuwse opvatting, dat
de mens een microkosmos is. Het is dan ook niet vreemd dat in het vijfde deel, waarin
onder andere het einde der tijden wordt beschreven, de transformatie van de
macrokosmos te herkennen valt in de microkosmos mens. Alhoewel het eigenlijk
andersom is. Want de macrokosmos kan alleen maar getransformeerd worden omdat
de mens de hele groei naar God heeft doorgemaakt. Het tweede beeldveld betreft de
engelen. Ook zij worden aangekondigd in het eerste deel, namelijk als de bewoners
van het hemelrijk. De engelen kunnen, in vrijheid, kiezen voor of tegen God de Heer.
De gevolgen van die mogelijkheid zijn bekend. De engelen die zich afkeerden van
God bevinden zich voorgoed in de hel. De goede engelen daarentegen leven voor
eeuwig in de hemel. Zij zijn niet alleen een voorbeeld voor de mens, zij staan ook
naast hem op de terugweg naar God. Bij elk niveau dat de mens doorgaat, past een
ander engelenkoor. Daarbij wordt, precies zoals bij de kosmos, een strikte hiërarchie
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gehanteerd. Naast de mens met vreese staat de ‘gewone’ engel, naast de mens met
goedertierenheyt de aartsengel, wie de const bezit, wordt vergezeld door de doochde.
Bij de lagere graad van stercheyt zien we de Potestates, enzovoort, tot aan de wijsheyt
toe waar we de Serafijnen zien. In het vijfde deel komen de engelen nog eenmaal
terug, maar dan niet meer als beeld. De mens aensiet ze in hun relatie met God.
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In deze twee paradigmata, ‘kosmos’ en ‘engelen’, ligt al van nature een opgaande
lijn besloten. Het publiek waarvoor Ruusbroec schreef, beschikte ongetwijfeld over
deze encyclopedische kennis. Wanneer zij het Rijcke lazen of hoorden, werd het
‘plaatje’ aangeraakt dat zij in hun geheugen hadden opgeslagen. Zij hoefden het maar
voor hun innerlijk oog te laten verschijnen om Ruusbroecs betoog te kunnen volgen.
Iedere laag van de kosmos, ieder engelenkoor kon worden vastgehaakt aan een van
de gaven en zodoende aan de corresponderende graad van innerlijke groei bij de
mens. Het derde beeldveld echter, namelijk ‘feodaliteit’, werkt enigszins anders.
Ruusbroec doet daar geen appèl op kennis opgedaan uit boeken, maar op concrete
ervaringen binnen de middeleeuwse maatschappij. Toch moet ook in dit geval de
lezer/toehoorder moeiteloos het plaatje voor ogen hebben kunnen halen. Stel je God
voor als de ideale leenheer, de heer der heren, die machtig is en wijs en goed. De
mannen die in dienst staan van een leenheer zijn vrij. Voor Ruusbroec is dit een zeer
belangrijke voorwaarde om de relatie met God te kunnen aangaan, zowel bij de
engelen als bij de mensen. Zij kiezen voor of tegen Hem in vrijheid. Dit alles geeft
de mysticus aan in de korte eerste delen. In het vierde deel, waarin hij de weg
behandelt die de mens naar God voert, beweegt de vazal als het ware vanuit de
periferie van het rijk naar het centrum waar de heer woont. Ruusbroec volgt daarbij
drie lijnen. De eerste omvat de diverse momenten van de leenhulde. De tweede toont
een carrière aan het hof, van laagste bode tot intimus van de heer. Naarmate de vazal
dichter bij zijn heer komt, neemt de minne voor hem toe. Daarover gaat de derde
lijn, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de leenman mens uiteindelijk de ware aard
van zijn relatie met God ontdekt: hij is een adoptiefzoon en op grond van dit gegeven
is hij erfgenaam van Gods rijk, dat is God zelf. In het vijfde deel ten slotte, zien we
de mens die het rijk van zijn ziel (het leen) regeert als een koning. Hij wordt
gekenmerkt door dezelfde eigenschappen als dé heer. Hier sluit de cirkel zich. De
lezer/toehoorder kan het allemaal moeiteloos voor zich zien als een reeks van plaatjes,
die als een ketting met elkaar verbonden zijn. Bovendien beroerde de actualiteit van
de beeldspraak ongetwijfeld het gemoed van het publiek.
Een dergelijke verticale en tegelijk circulaire opbouw kunnen we ook terugvinden
in de opbouw van de beeldvelden ‘licht’, ‘water’ en ‘ruimte’, al moet wel worden
genoteerd dat Ruusbroec daar zelf de getrapte structuur aanbrengt. Die is veel minder
van nature aanwezig dan in de hiervoor beschreven paradigmata.
De volstrekt parallelle opbouw maakt het voor de auteur mogelijk om zonder een
spoor van moeite verschillende beeldvelden in elkaar te laten overvloeien of van het
ene veld op het andere over te stappen. Het nu volgende citaat illustreert dit op
voorbeeldige wijze. We herkennen er zowel ‘feodaliteit’, ‘water’, ‘licht’. Bij de gave
van wijsheyt schrijft Ruusbroec:
Hieraf werdt dat rijcke ontsteken ende bernet al in viericheyt; dat vier dat
es de heylighe Gheest bernende in de forneyse [=oven] godlijcker
Eenicheyt. In deser hogher Eenicheyt sijn doervloeyt ende doerclaert alle
gheeste in ombegripelijcker minsamheyt. (84, 34-85,3)6
We zien een gelijkaardige werkwijze wanneer Ruusbroec de inwerking van de zeven
gaven de Heilige Geest op de mens voorstelt in de inleiding op de bovennatuurlijke
weg:
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Ende es de Gheest Gods ghelijc eenre levender fonteynen met .vij.
springhenden aderen die maken .vij. rivieren levende ende wallende inden
selven gronde, doervlietende dat conincrike der zielen, vroechtbaer
makende in menigher manieren. Die Gheest Gods es die onghemetene
meldicheyt ende claerheyt ende brant, die ontfunket ende doet berren ende
lichten dese .vij. gaven in die puere ghedachte der zielen ghelijc den .vij.
lampten vore den troen der hogher maiesteyt. Die heylighe Gheest, die
godleeke minne, die eewighe claer sonne, die ghevet ute .vij. claer scinende
rayen [=stralen] die verhitten ende verclaren ende vrochtbaer maken dat
rijcke der zielen. Dese seven gaven sijn ghelijc den .vij. planeten gheset
in de puere ghedachte ghelijc inden firmamente: die regeren ende
ordineren in goddelijcker minnen dat rijcke der zielen. (16, 8-22)
Op de engelen na vinden we hier alle beeldvelden terug.

Wastafeltjes in apothekerskasten
Het valt op dat de wijze waarop Ruusbroec zijn beeldspraak opbouwt, zoveel
overeenstemming vertoont met de manier waarop de middeleeuwers zich de werking
van het geheugen voorstelden. Zij meenden dat
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wat men leerde door te luisteren of te lezen of door ervaring, als het ware werd
ingedrukt in wastafeltjes, die dan werden opgeslagen in een grote ruimte, een gebouw
of een kast, verdeeld in verschillende plaatsen of vakken. (Carruthers 1993) Die
indeling of ordening was van het grootste belang om iets terug te kunnen vinden in
het geheugen. In een ordelijk geheugen werden zaken die bij elkaar hoorden boven
elkaar geplaatst zoals de ruimtes van verschillende verdiepingen of de vakken van
een grote apothekerskast. Op die manier ontstond een catena, een ketting. Maar
verschillende vakjes konden ook associatief met elkaar worden verbonden waardoor
een nieuw soort ketting ontstond. Dan liep men op een andere manier door het gebouw
of de kast van het geheugen. Men ging er ook van uit dat een abstract gegeven
gemakkelijker kon worden onthouden wanneer het werd geassocieerd met iets
concreets. Wanneer we in aanmerking nemen dat Ruusbroecs beeldspraak parallel
loopt aan zijn abstracte betoog en dat zijn beelden als de lussen van een ketting aan
elkaar zijn vastgehaakt, dan lijkt het inderdaad of de Brabantse mysticus in zijn Rijcke
een samenhangende selectie heeft afgedrukt uit wat in zijn geheugen was ingedrukt.
Bovendien valt niet te ontkennen dat de ‘logische’ opbouw van zijn metaforiek zich
gemakkelijk vastzet in het geheugen van de lezer/toehoorder, waardoor het verloop
van de tekst goed zichtbaar blijft.
Het is al vaker gezegd en geschreven dat de opbouw van Ruusbroecs traktaten
vergelijkbaar is met die van een preek. Predikanten benutten metaforiek onder andere
als een mnemotechnisch middel. Het lijkt me echter dat wanneer we Ruusbroecs
beeldspraak louter als een steun voor het geheugen beschouwen, we ons bezondigen
aan een onvergeeflijke reductie van zijn werk. Want de plaatjes die Ruusbroec voor
onze ogen neerzet, betekenen iets, hebben ons iets te zeggen. Zij hebben een inhoud.
Zij doen ons iets vermoeden en ‘begrijpen’ van wat er zich tussen God en mens
afspeelt. Wat daarin wordt beleefd, daar gaat het om. Dat Ruusbroecs beeldspraak
daarnaast een handige en aantrekkelijke vorm heeft, pleit voor zijn compositorische
vermogen en verraadt de vaardige schrijvershand van deze veertiende-eeuwse
mysticus.

De ethische inbreng van het monnikendom
Deze aandacht voor de inhoud raakt aan wat Mary Carruthers - en vóór haar Frances
Yates - de ethische inbreng noemt van het monnikendom. Waar in de klassieke
retorica een goed gebruik van de memoria met name van belang was om anderen te
overtuigen, dient het in de optiek van de monniken vooral een ethisch doel. Door de
opgeslagen kennis steeds opnieuw voor ogen te halen, daarover te mediteren, ze te
herkauwen, maakt iemand die kennis van zichzelf en blijft alleen datgene over wat
er werkelijk toe doet, dit wil zeggen inzicht. Dit vormt de mens, maakt hem beter en
leidt naar een dieper bewustzijn. In feite moet de memorie de mens dichter bij God
brengen. Daarom is de vorm waarin een spreker/schrijver zijn tekst presenteert, van
groot belang. Beelden moeten derhalve goed worden gekozen. Zij zijn op hun best
wanneer zij de mens zó raken in zijn emoties dat hij effectief op weg gaat naar God.
In die context laat Carruthers vaak het woord affectus vallen. De betekenis die zij
aan deze term toekent, is echter niet eenduidig. Nu eens ligt het accent op de emotie,
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dan weer is er sprake van het hart.7 Mijns inziens betekent affectus, althans in de
spirituele teksten die Carruthers aanhaalt, de liefde in het hart van de mens die door
God is geraakt. Dit kan uiteraard emoties met zich meebrengen, maar het is er niet
identiek aan. Het affect speelt een rol in het functioneren van de memoria zoals de
monniken die opvatten. Aangezien we weten hoe groot het belang van de beeldspraak
is in het Rijcke, ontstaat als vanzelf de vraag hoe Ruusbroec de memorie beschouwde.
Ik beperk me opnieuw tot het genoemde traktaat.
Wanneer we Dat rijcke der ghelieven erop naslaan, dan zien we dat de term
‘memorie’ uitsluitend in het innige leven voorkomt, het moment waarop de mens
zich inkeert. De eerste stap in het innige leven wordt gekenmerkt door de lagere
graad van de gave van cracht. Daarover schrijft Ruusbroec het volgende:
Gheestelijcke starcheyt verheft dat ghemoede boven alle tijtlijcke dinghen
ende toent der redenen die eighenscape der Persone: die moghentheyt des
Vaders, die wijsheyt des Soens, die goede des heylichs Geest; ende ontfunct
de begherte met eender ghevoelijcker liefden, also dat de memorie haer
van allen dinghen ledicht ende ontcommert, ende de redene de ewighe
waerheyt in al haer werken aensiende es, ende de begherte met
ghevoelijcker liefden inde goetheyt Gods haer altoes druckende es. (p. 42,
rg. 6-14)
Ik wijs slechts op datgene wat nu voor ons van belang is. Het is duidelijk dat de
lagere graad van de gave van sterkte effect heeft op het ghemoede [=gezindheid
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van het hart]. Dit gaat boven de tijdelijke zaken staan, zodat het niet wordt afgeleid
van God en waardoor het mogelijk is de eigenschappen van de drie goddelijke
Personen aen te siene (p. 42, rg. 29). Vervolgens - en ook dat speelt zich af op het
hartsniveau - ontfunct sterkte de begherte, wat resulteert in liefde. Het is precies deze
ervaring die effect heeft op de memorie. Het is dus, kort samengevat, de begeerte in
het hart die de memorie in beweging zet in de vorm van ledicht en ontcommert [=laat
bekommernis los]. Blijkbaar houdt de memorie onnodige dagelijkse ballast vast,
onthoudt ze nutteloze plaatjes die het aankijken van de goddelijke eigenschappen in
de weg staan. Tegelijk wordt de memorie ook gepresenteerd als een van de drie
hogere vermogens van de mens. Zij is werkzaam naast de redene en de begherte, die
verband houdt met de wil.
Bij de volgende stap, de hogere graad van stercheyt, herkennen we dezelfde
componenten. Maar er is ook een toevoeging. De mens met deze gave aensiet niet
alleen de drievuldige God, hij kijkt ook de nood van de mensen aan die verwijderd
zijn van de Heer. Zo kan het gebeuren dat ‘hem yemen in sine memorie [valt], ende
[=zodat] dan de begherte sonderlinghe wort gherenen [=aangeraakt] tot dien mensche,
ende hijs [=hij daardoor] niet ghehindert noch verbeelt en wert in sinen opkeer te
Gode’ (p. 48, rg. 5-7). Dit soort herinneringen hindert de mens niet (meer) op zijn
weg naar God, het verbeelt hem niet (meer), omdat hij als het ware dóór zijn
gerichtheid op God heen naar zijn medemens kijkt.
In de lagere graad van raet ten slotte - dat is de laatste fase van het innige leven moet de mens vaststellen dat hij niet krijgt waarnaar hij zo verlangt, namelijk het
onafgebroken ‘eenzijn’ met God: ‘Hier blivet die ziele altoes in eenicheden in hare
memorie uutvlietende met den crachten in werkelijcheiden, ende inblivende na
eyghendom der crachten in eenicheiden der ghedachten’ (p. 58, rg. 8-11). Deze
ervaring wakkert de begeerte steeds meer aan (p. 58, rg. 13-15) en op haar beurt
mobiliseert zij opnieuw de memorie. Want zij is het die in staat is datgene te
herkennen wat niet overeenstemt met de gerichtheid op God, in feite dat wat niet
overeenkomt met de liefde van en voor de Heer die de mens in zijn hart ervaart. En
‘soe weit die hoghe memorie dinckende omme dat rijcke der zielen al dore ende dore,
ofte daet yet in ghebrect te ordineerenne ende te regerenne’ (p. 58, rg. 21-23). Het
vermogen van de memorie is buitengewoon groot. Het bundelt ook de hogere krachten
van de mens (memorie, rede en wil) en is als zodanig zeer belangrijk in het proces
van eenwording: de ‘[eenicheyt] leghet in die memorie ende in indrucke alle der
crachte in ban de van minnen’ (p. 64, rg. 24-25).
Guido de Baere definieert de memorie bij Ruusbroec enerzijds als de ‘capacity to
remember’ en anderzijds als de ‘human consciousness which is ontbeelt by the Father
in order to unite with Him’ (De Baere 1981). Bekijken we de Ruusbroeccitaten
opnieuw, dan herkennen we beide kanten. Wanneer de mens zich iemand herinnert
die hulp nodig heeft, zoals in het tweede citaat, dan is de eerste definitie aan de orde.
In de andere fragmentjes speelt de tweede, de memorie als een van de hogere krachten.
Maar er zit
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een soort overgang tussen beide. De term aensiende heeft daarmee te maken. In het
werkende leven, het eerste van de drie levens aan de hand waarvan Ruusbroec de
geestelijke groei van de mens structureert, kijkt de mens onrechtstreeks naar God.
Hij ziet Hem in de uitwendige zintuiglijke wereld. Ook in het innige leven neemt de
mens God niet rechtstreeks waar. Maar waar de mens in het werkende leven vol
ontzag voor God knielde, verheft God hem nu in de gave van sterkte. Dit verandert
zijn perspectief.8 De mens kijkt nog steeds naar God aan de hand van een beeld, een
plaatje. Maar het is mentaal. Het is een inwendige activiteit waarbij hij bijvoorbeeld
kan mediteren over Gods eigenschappen. Uiteraard zal dat wat hij ooit leerde, zag,
begreep en in het geheugen opsloeg daarbij een rol spelen (de eerste betekenis). Deze
contemplatie brengt de mens niet alleen dichter bij God. Zij brengt hem ook dichter
bij zichzelf, bij wie hij wezenlijk is. Hier spreken we van bewustzijn (de tweede
betekenis). Dit is wat Ruusbroec hierboven ‘in eenicheiden der ghedachten’ noemt
(p. 58, rg. 11).9 Samengevat kunnen we zeggen dat de memorie zich steeds meer
concentreert en, voortgedreven door de begeerte, alle krachten tot eenheid brengt.
In deze toename van bewustzijn wordt de mens steeds meer een ghelijcke van zijn
heer. Ook dit konden we hierboven lezen (p. 58, rg. 8-11). Dit houdt overigens nog
geen onafgebroken ‘eenzijn’ in, een ervaring die eigen is aan het schouwende leven.
Daarom schrijft Ruusbroec aan het einde van het innige leven: ‘nochtans bliven si
altoes ghelijc ende niet een in desen grade’ (p. 63, rg. 3-4). De mens kan de eenheid
niet zelf bewerkstelligen. Hij is hier aan de grens van de eigen vermogens. Ruusbroec
benoemt deze begrenzing ook als gront (p. 64, rg. 27). In deze gront voelt de mens
hoe dicht hij bij de Heer is. Soms is hij in eenheid, soms weer niet.
Soe merct si [=redene] vele nauwe, ende vindet inden gronde der
ghedachten rechte als eene adere eender levender fonteynen, wallende
ute eenen levenden vruchtbarighen gronde. Die gront dat is die eenicheit
Gods ende eyghendom der Persone ende oerspronc der zielen, want die
gront is vruchtbaer ende beghin ende inde alder creatueren. (p. 57, rg.
12-18)
In de ontbeelde memorie, door Ruusbroec hier ‘gronde der ghedachte’ genoemd,
weet de mens zich als wezen direct verbonden met God, of, zoals Ruusbroec het
zegt, hij neemt waar dat deze ‘gront des wesens der zielen [...] dreghet die beelde
Gods’ (p. 12, rg. 29-30). De mens heeft zijn oorsprong ontdekt. Dit weten is meer
dan geloof. Hier is geen sprake van een concept, maar van de directe beleving van
een relatie. Hier vervalt elk zintuiglijk, elk mentaal beeld, elke constructie, elke
overweging. Er is alleen maar ‘zijn’. Dat is ontbeelden. Toch zouden we wellicht dit
beelde - en ik zeg dit met de nodige voorzichtigheid aangezien het hier niet om een
plaatje gaat in de hiervoor gesignaleerde zin - de ultieme, want wezenlijke
‘herinnering’ kunnen noemen die de mens heeft van zijn heer, de grond van zijn
verlangen naar Hem. Dit verlangen vormgeven in het op weg gaan naar de Heer lijkt
mij met name wat de monniken voor ogen hadden met het begrip ‘ethisch’.10
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Uit het voorafgaande blijkt dat de memorie samen met het affect, dat zich uit in de
begherte, een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van zintuiglijkheid naar mentale
plaatjes naar beeldenloosheid, wat de onmiddellijke waarneming van God mogelijk
maakt. Dit is echter geen statische toestand. God is immers onafgebroken zowel één
als drie. Dit wil zeggen dat Hij tegelijk rustend is in genieten (één) en in beweging
en vruchtbaar (dit is eigen aan de drie Personen). Ook dit kunnen we lezen in het
bovenstaande citaat (p. 57, rg. 12-18). Aangezien de mystieke mens als het ware
meebeweegt in en met dat goddelijk leven, zal ook hij altijd zowel inkeren als uitkeren.
Op die manier blijven beelden een rol spelen. Zij zijn niet ineens voor altijd weg en
nutteloos.11 Ruusbroec laat dit mooi zien bij de zevende gave, de wijsheyt, wanneer
hij de hoogste mystieke ervaring beschrijft. In die context somt hij, anderhalve
bladzijde lang, namen op die wij aan God geven, die wij dus als ‘plaatjes’ in ons
geheugen hebben en waarover we kunnen mediteren. Hij noemt ze
vernufteghe beelden creatuerlijcker wijs uutgetrocken ute den eenvuldighen
wesene Gods. Daer de redene dese beelden begrijpt, daer sijn si ghescapen,
ende afghetrockenne ghelijcken van godlijcker natueren; maer want si
alle beghinnen ende inden na den insiene in een afgrondich wesen, daer
faliert [=bezwijkt] redene ende merken, want daer eest die eenvuldighe
natuere Gods. Aldus pleghet verlichte redene haer lief [=God] te merken
in alle dese edelheyt, ende hieraf valt si in een
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verwonderen van al deser rijcheyt. Hier af comt zoe groot verlanghen. (p.
84, rg. 20-29)
Al deze beelden die de mens voor God bedenkt, leiden naar God en komen ook voort
uit het ‘eenzijn’ met Hem. Zo kunnen wij God ‘heer’ en ‘fontein’ en ‘licht’ noemen.
En hoewel die namen niet toereikend zijn omdat ze ‘schepsellijk’ zijn en derhalve
te beperkt om de oneindige God te vatten, het zijn wel diezelfde beelden die zoe
groot verlanghen in de mens doen ontbranden. De uitwendige zintuiglijke wereld
en de mentale plaatjes, die ervan zijn afgeleid, maken de liefdesband tussen God en
mens heel zichtbaar. Vanuit dit oogpunt ligt het ook voor de hand dat Ruusbroec uit
diezelfde voorraad van metaforen put om de relatie tussen God en de Godgelijkende
mens te beschrijven. Er is in die zin immers een onafgebroken verbinding tussen
beeldenloos en beeld.
Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat dát het was wat deze veertiende-eeuwse
mysticus ‘zag’ en voelde op de momenten van stilte en afwezigheid waarover zijn
biograaf spreekt. Tegen deze achtergrond is de anekdote dan veel meer dan een vrome
voorstelling. Zij confronteert ons bovendien met de complexiteit van het begrip
‘memoria’ in de Middeleeuwen. Dat het laatste woord daarover nog niet is gezegd,
mag duidelijk wezen.
Hilde Noë (1942) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar scriptie had als titel: ‘Licht. Een
literair onderzoek naar het gebruik van het beeld van het licht in Jan van
Ruusbroecs Die geestelike brulocht’ (1981). Daarna verzorgde ze de
nieuwste editie van Ruusbroecs traktaten Vanden blinkenden steen en
Vanden vier becoringhen. Sinds 1989 is zij werkzaam buiten haar
vakgebied. Zij promoveerde op 21 september 2001 cum laude aan de
Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘In een verwonderen van al deser
rijcheyt. Het beeldgebruik in Jan van Ruusbroecs Dat rijcke der ghelieven’.
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Eindnoten:
1 Met betrekking tot Ruusbroecs geschiedenis baseer ik me in grote lijnen op Warnar 1993. Van
dezelfde auteur verschijnt in de loop van dit jaar bij Uitgeverij Querido een boek over dit
onderwerp.
2 Plagiaat was in de Middeleeuwen een onbekend verschijnsel. De waarachtigheid en de waarde
van een tekst werden mede bepaald door het aanhalen en verwerken van auteurs met autoriteit.
3 Ook Willaert wijst daarop naar aanleiding van een oriënterend artikel van mijn hand, namelijk
Noë 1989.
4 Het spreekt vanzelf dat Ruusbroec zijn paradigmata veel en veel verfijnder uitwerkt dan ik in
de nu volgende samenvattingen kan laten zien. Voor een uitgebreide analyse, zie Noë 2001.
5 De eerdergenoemde aanpassing van zeven naar negen impliceert dat ook twee lagen van de
kosmos (vuur en de eerste hemel) uit een lagere en een hogere graad bestaan.
6 Ik citeer uit de editie van Poikens en Reypens 1944. Ik heb, zonder dit op enige manier aan te
geven, de emendaties opgenomen zoals die voorkomen in de nieuwste editie van het Rijcke die
nog dit jaar zal verschijnen als deel 4 in de reeks Jan van Ruusbroec, Opera Omnia, ed. J.
Alaerts.
7 Zie bijvoorbeeld Carruthers 1993 (1990), pp. 67-69, 174 en 201. Zie ook Carruthers 1998, pp.
116-118.
8 Zie het paradigma feodaliteit in Noë 2001, p. 98 e.v.
9 Vgl. de Baere 1981, p. 267: ‘The gedachte is the original unity of the human faculties of
understanding and will. Through endowment of mystical grace, the encounter with God is
experienced in this unity.’
10 Dit lijkt me verder te gaan dan de interpretatie van Carruthers die een moreel tintje draagt.
11 Vgl. Hamburger 2000, met name pp. 398-399.
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De zonnige blik van de Zaligmaker
Marie Koenen, boeken en rooms-katholieke propaganda
Hoewel de romans van Marie Koenen in deze tijd nog slechts bij
weinigen bekend zijn, werd haar werk aan het begin van de
negentiende eeuw goed ontvangen. De synthese tussen lectuur en
literatuur, katholiek en modern viel goed in de smaak bij een groep
jonge literatoren die zich wilden distantiëren van het moderne
atheïsme, maar in de literaire stijlmiddelen wel heil zag. Patrick
Rooijackers bespreekt in zijn bijdrage de katholieke propagandistische
roman De wilde jager en verklaart waaraan dit werk zijn huidige
relatief onbekende status te danken heeft.
Patrick Rooijackers
Sommige schrijvers worden alleen al niet meer serieus genomen vanwege de voorkant
van hun boeken. Gesteld dat u een boek onder ogen kreeg, afkomstig uit 1918, met
een gekleurde voorkant, waarop een groot hart getekend, opgebouwd uit rode rozen
en kleine, onbenoembaar gestileerde witte bloempjes en midden in dat hart in grote
gouden letters de titel van het boek. Zou u het idee hebben dat u te maken had met
een vergeten meesterwerk? Waarschijnlijk niet. Toch werd het boek in kwestie, De
wilde jager, door de algemene pers met alle egards ontvangen en de schrijfster, Marie
Koenen, behoorde tot de belangrijkste katholieke schrijvers van haar tijd. Tijd dus
voor een herwaardering van haar boeken en dienen we de vooroordelen die een
kitscherige voorkant oproept, te laten varen?
Misschien ook weer niet. Misschien moeten we eenvoudigweg tot de conclusie
komen dat we niet meer kunnen oordelen over de literaire kwaliteit van een werk
waarvan de denkwereld geheel van ons vervreemd is. Wie De wilde jager leest, leest
een boek in de lijn van de romantische historische roman, met een onstuimige maar
goedhartige held en een deugdzame heldin, een boek dat drijft op de procédés van
Van Lennep en Walter Scott, met lange spanningsbogen en met een passend, maar
toch vrij onverwacht einde en dat aan alle eisen van het genre voldoet. En des te
bitterder is het om vast te stellen dat een moderne lezer dit boek niet meer in alle
ernst kan lezen. Waarom? Vanwege de wel zeer navrante katholieke geur die elk
hoofdstuk doorwasemt. Twee hoofdpersonen die op het einde niet met elkaar trouwen,
maar in het klooster gaan, pagina's lange beschrijvingen van heel erg heilige missen,
goede en gelovige mensen die beloond worden en kwaden die gestraft worden:
hoogstens kan de ironie om het naïeve nog interesse wekken en het lezen gaande
houden. Maar moeten we de naïveteit van Koenen óf onze ironie beklagen?

Een eigentijdsche kunst voor God
Marie Koenen (1879-1959) is een vrijwel vergeten schrijfster, een van de voormalige
coryfeeën van de Limburgse letteren, zoals haar aanwezigheid op straatnaambordjes
in de benedenrivierse provinciën nog tot op de dag van vandaag bewijst. Maria
(‘Mies’) Koenen werd in Den Bosch geboren, maar al snel verhuisde het gezin Koenen
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naar Maastricht, waar ze haar jeugd doorbracht. Als dochter van M.J. Koenen, de
samensteller van het bekende Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal,
nam taal voor haar van jongs af een bijzondere plaats in en ze toonde al zeer vroeg
belangstelling voor het schrijverschap. Ze debuteerde in 1900 in De Katholieke
Illustratie. Kort daarop benaderde Maria Viola haar om bijdragen te schrijven voor
het zojuist opgerichte tijdschrift Van Onzen Tijd. Dit rooms-katholieke maandblad
- waarvan onder anderen Albertine Steenhoff-Smulders,
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C.R. de Klerk en Maria Viola de redactie vormden - wierp zich op voor
rooms-katholieke literatuur waarin religie en schoonheid hand in hand gingen, en
het zette zich af tegen de oudere generatie katholieke literatoren waarvan Herman
Schaepman de onbetwiste leider was. Maria Viola en de dichter-kapelaan Antoon
Binnewiertz lieten stof opwaaien door openlijk hun waardering voor de door
Schaepman verachte kunst van de Tachtiger Willem Kloos uit te spreken, ook al
benadrukten zij dat zij diens atheïstische neigingen verwierpen. ‘Welnu, we nemen
hun noten, maar zetten daaronder onze eigen woorden’, zo meende men met Tachtig
om te kunnen springen (geciteerd in Sanders 2000, p. 10). Het streven van het
jongerentijdschrift, het scheppen van moderne en katholieke kunst, sprak Koenen
zeer aan en werd voor haar een roeping, die haar haar hele leven zou bezighouden:
‘Vast en duidelijk zag 'k vóór me: het levensdoel: “Doen, wat 'k zou vermogen, om
mee te helpen aan den opbouw van een eigentijdsche kunst voor God.”’ (Munnichs
1949, p. 29)
Maar het bereiken van dat ideaal was allerminst eenvoudig. Hoezeer een romancier
ook tegemoet kwam aan de vele eisen van fatsoenlijkheid, zedelijkheid, vroomheid
en wellevendheid, uiteindelijk werd het proza door veel priesters beschouwd als een
verdorven genre dat de fantasie op hol bracht en de zeden deed verwilderen. Vooral
de ‘modernistische’, ‘decadente’ producten van naturalisten als Emants, Robbers en
Coenen met hun Lebensverneinung, immoralisme, zinneprikkelingen en atheïsme,
hadden in de ogen van de clerus laten zien hoe diep de kunst kon zinken. De onlangs
verschenen (fraaie) studie Het spiegelend venster van Mathijs Sanders, die als eerste
een dieptepeiling van de katholieke literatuur in de periode 1870-1940 geeft en
waarop ik in het vervolg van mijn verhaal verscheidene malen zal terugvallen, schenkt
nauwelijks aandacht aan het proza, maar het is wel duidelijk dat met name de roman
in katholieke kringen met argusogen werd bekeken. Michel van der Plas citeert in
zijn bekende Uit het rijke Roomsche leven een aantal preken uit het maandblad De
Gewijde Rede uit begin jaren dertig: ‘'t Romannetjes lezen trekt ons af van de nuchtere,
kalmeerende werkelijkheid. Verlevendigt vaak te veel onze verbeelding. Vestigt bij
de jeugd zeer dikwijls te vroeg de aandacht op de personen van het andere geslacht,
doet zoo vaak ook te vroeg de sluimerende zinnelijkheid ontwaken’. En zelfs de
‘goeden roman, die deugd verdedigt en ondeugd leert verfoeien’, onttrekt zich niet
aan dit euvel. Nee, ‘wulpsche, geile Kunsten ... ach weg maar! ... in één woord: 't is
allemaal tegen die vermaledijde Katholieke Kerk!...’ (Van der Plas 1992, p. 283)
Het doel van de jonge generatie literatoren van Van Onzen Tijd was moderne
literatuur te scheppen, waarin het katholiek het hoofdbestanddeel uitmaakte. Maar
verborg dat doel niet een tegenstrijdigheid in zich, zo was de vraag. Sloten moderniteit
en katholiciteit elkaar niet uit? Het proza dat rond 1900 van katholieke zijde verscheen,
ontsteeg zelden de literaire zeden en gewoonten zoals die rond 1850 opgeld deden;
de boeken van een romancière als Melati van Java werden weliswaar veel gelezen,
maar waren van elke moderne inslag ontbloot. Het ontbrak een prozaïste als Koenen
aan een grote katholieke voorganger op wiens werk ze kon terugvallen om haar eigen
werk te legitimeren. Dichters konden leunen op de door en door katholieke poëzie
van Guido Gezelle en op de ideeën van de gezaghebbende J.A. Alberdingk Thijm,
maar het moderne katholieke proza diende geheel op eigen benen te staan.
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De enige katholieke schrijfster
Een schrijfster als Koenen stond voor de zware taak tussen literaire en ideologische
waarden een aantrekkelijke, moderne synthese te creëren die voor priesterlijke ogen
niet aanstootgevend was en die bovendien een publiek moest aanspreken dat
nauwelijks las en dat in maatschappelijk opzicht een achterstandspositie innam. Als
geen andere katholieke literator uit de periode 1900-1920 slaagde ze daarin. De
Maasbode schreef bijvoorbeeld naar aanleiding van haar roman De andere (1918):
‘Niet zoo maar een roman van alledaagsch gebeuren, waar het katholieke wordt
opgelegd als het suikeren garneersel op een taart, maar een roman waaruit het
katholieke leven ons tegengeurt als een aroom uit bloemen en vruchten.’ Schrijver
Paul Haimon stelde in het tijdschrift Roeping vast dat Koenen tijdens zijn jeugd de
‘enige katholieke schrijfster’ was ‘wier boeken we nooit genoeg zouden kunnen
lezen, zoals men ons zei en dat zonder enige reserve’ (Munnichs 1949, p. 65). Mathijs
Sanders stelt in zijn Spiegelend venster vast: ‘Als er één schrijfster in de buurt kwam
van het ideaal was het Marie Koenen’ (Sanders 2002, p. 234).
Koenens verhalen balanceren telkens op de grens tussen lectuur en literatuur,
tussen de traditionele, sterk op de handeling gerichte verhaallijnen van de
avonturenroman, de legende en de volksvertelling enerzijds en de complexere,
psychologiserende verhaallijnen van de moderne (naturalistische) roman anderzijds.
Heiligenlevens, legenden, streekverhalen,
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op de bijbel geïnspireerde verhalen die met traditionele middelen worden opgebouwd,
nemen een groot deel van haar oeuvre in beslag; maar vooral haar romans en novellen,
die Koenens naam maakten, proberen met modernere literaire middelen de lezer aan
te spreken. Zo treffen we in De moeder (1912) een zeer consequent gebruik van de
erlebte rede aan, waarmee belangrijke crises in de geest van de hoofdpersoon worden
beschreven. En hoe voorzichtig deze stap naar een modernere verteltrant moest
worden genomen, is te zien in haar eerdere novelle Het hofke (1901), waarin het
zeldzame gebruik van de erlebte rede tussen aanhalingstekens staat om duidelijk te
maken dat niet de verteller aan het woord is, maar dat de gedachten van het personage
worden weergegeven.
Ook al speelden haar romans vaak in de moderne tijd, een niet-katholieke toon is
haar boeken vreemd. De hele Weltanschauung van Koenen is doordrenkt van
katholieke godsvrucht en deugdzaamheid. Hoezeer ze soms ook te lijden hebben
onder de slagen van het leven, de hoofdpersonen in Koenens boeken zijn altijd gelovig
en verheffen geen enkel moment hun stem tegen God. Haar personages zijn ‘goed’
en

Marie Koenen

menig personage wordt door ‘Gods licht’ omgeven. In diezelfde sfeer van katholieke
bienséance blijken de slechteriken in haar werk doorgaans verdwaalde schapen,
wachtend totdat God hen tot de kudde terug laat keren. Zo straft in de novelle De
toren van Neekum (1901) de ‘wrekende hand Gods’ de trotse boer Querijn, die
hardnekkig weigert om zijn overvloedig aanwezige geld aan de vervallen dorpstoren
te besteden en, het dorp ten hoon, zijn eigen toren bouwt. Querijns toren vat al snel
vlam en men meent dat zijn zoon Dolf in de brand is omgekomen. De zoon blijkt
echter ongedeerd. Querijn komt tot inzicht en belooft de oude pastoor een nieuwe
schone kerk te bouwen. Eind goed, al goed. In Koenens boeken neemt het katholicisme
altijd een belangrijke plaats in. In sommige boeken wordt pagina's lang lyrisch
uitgeweid over het bijwonen van missen en op momenten van crisis wordt God
steevast aangeroepen voor hulp; Hem vervloeken is het laatste wat de personages
van Koenen te binnenschiet.
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Dat de nooit voltooide reeks Werken van Marie Koenen uit 1949-1953 op ronduit
oubollige wijze is uitgegeven - met veel stemmige plaatjes en versierde kapitalen -,
als ware Marie Koenen de vooroorlogse
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variant van schrijfsters als Henny Thijssing-Boer en Nel Benschop, is het logische
gevolg van de positie die zij als schrijfster innam: de katholieke volksschrijfster. In
de jaren na de oorlog leende de brave katholieke huis-, tuin- en keukendegelijkheid
van Koenen zich prima voor genoeglijke avondjes bij het haardvuur. In die zin zijn
haar boeken voor de moderne lezer vooral ouderwets gezellig; alle verwarrende
problemen worden beschermend toegedekt onder een warme deken van
godsvertrouwen en goedheid. Wie van films houdt met Meg Ryan in de hoofdrol en
bovendien een fervent katholiek is, wordt van harte aangeraden eens een boek van
Marie Koenen te lezen.

Hij wil dat bidden niet meer hooren
Desalniettemin moet je jezelf als welwillende lezer soms toch werkelijk schrap zetten
om te begrijpen hoe de boeken van Marie Koenen ooit in alle ernst gelezen konden
worden en zelfs buiten katholieke kringen een gunstige ontvangst kregen. De roman
De wilde jager (1918) voert het vroomheidsgehalte, dat een boekje als De toren van
Neekum sympathiek maakt, aanzienlijk op: tot waarlijk propagandistische hoogten.
Critici bespraken het boek welwillend. Johan de Meester en Jeanne Reyneke van
Stuwe (mevrouw Kloos) lieten zich in warme woorden over het boek uit.
De wilde jager is kortweg samen te vatten als een historische roman met
bekeringsdrang; Walter Scott bestuurt een contrareformatorisch schip dat op zeeën
van wijwater naar de hemel voert. In De wilde jager staat niet een klein dorpskerkje
op instorten, nee, de moederkerk zelve dreigt in Nederland ten onder te gaan. Het
verhaal speelt zich af in Gelderland in de Tachtigjarige Oorlog, rond 1615. Na het
uitbreken van de Opstand is ieder in de streek die een belangrijke rol binnen de
nieuwe staat wil spelen, lid geworden van de nieuwe leer. De weinige Gelderlanders
die katholiek zijn gebleven, wordt verboden hun geloof te belijden, op straffe van
zware boetes en lijfstraffen. Priesters lopen doodsgevaar en jaren achtereen is er geen
geestelijke in de streek te bekennen. Uit de ontwikkelingen in de strijd tegen de
Spanjaarden ontvangen de trouwe katholieken in De wilde jager niet veel steun. Het
laatste roomse bastion in het noorden, Den Bosch, wordt op het einde van de roman
ingenomen. Langzaam maar zeker gaat de katholieke kerk in de Nederlanden ten
onder.
Er zijn twee verhaallijnen in De wilde jager die duidelijk per hoofdstuk gescheiden
zijn. In de ene lijn staat de katholieke jonkheer Hendrik van Isendoorn à Blois centraal.
Hendrik wordt verliefd op de mooie Fenne van Delen, eveneens afkomstig uit een
katholieke familie, maar fel protestant geworden. Als hij Fenne op een dag zijn liefde
verklaart, laat ze hem weten dat hij zolang hij katholiek is, geen kans bij haar maakt.
Hendrik lijdt onder de verpaupering van het voorvaderlijk kasteel; zijn vader is
verbitterd, eenzaam door de dood van zijn vrouw, en verwacht van zijn zoon dat hij
later zijn geïsoleerde positie overneemt. Hendrik sluit zich aan bij het nieuwe geloof,
maar als hij de schone Fenne ten huwelijk meent te kunnen vragen, hoort hij dat ze
zich gaat verloven met een ander. Op zoek naar vergetelheid verlaat Hendrik de
Nederlanden. Hij vertrekt naar het door oorlogen geteisterde Duitsland en sluit zich
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vrij willekeurig aan bij een groep strijders. Vader Isendoorn en broer Elbert blijven
eenzaam achter.
Tegenover Hendrik, de ‘wilde jager’, die naar vergetelheid zoekt in de strijd, staan
Anna van Delen, de zus van Fenne, en vader Marten en broer Elbert Isendoorn, die
allen hopen op de terugkeer van Hendrik. Anna van Delen, die een zekere affectie
voor de geplaagde Hendrik koestert, speelt de belangrijkste rol in deze tweede
verhaallijn. Met pijn in het hart ziet zij hoe de jongeman zijn ware (katholieke) aard
vanwege zijn liefde voor Fenne verloochent, en na zijn vertrek blijft zij hem in haar
hart trouw. Anna wordt zwaar ziek, herstelt en blijft bidden voor Hendrik, maar haar
liefde is nu aangevuld met een rotsvast vertrouwen in Gods goedheid. Met heel haar
hart weet ze dat Hendrik weer terug zal komen, maar wanneer weet ze niet. En
duizendmaal dieper en warmer mens dan haar vurige maar oppervlakkige zus, bidt
ze voor het welzijn van de dolende jonkheer en zoekt ze contact met het verborgen
katholieke volksdeel in Gelderland, dat in haar een grote steun en toeverlaat heeft.
De wilde jager behandelt net als De toren van Neekum het thema van de verloren
zoon, de afvallige, het verdwaalde schaap. Van meet af aan voelt Hendrik zijn geweten
knagen. In den vreemde blijkt hij een wankelmoedige geest die het heel moeilijk
heeft met verbitterd én protestant te zijn en die telkens bij het horen van gewijde
gezangen de aandrang voelt te knielen: ‘Hij wil dat bidden niet hooren. [...] hij zou...
wat? bezwijken, en op z'n knieën zinken?’ (Koenen 1918, p.106) Dat Hendrik terug
zal keren naar zijn vader, Anna en het katholicisme, staat wel vast. De belangrijkste
spanningsboog van het boek vormt dan ook de vraag hoe láng het duurt voordat
zoonlief in vaders armen zal weerkeren, samen met de vraag: zullen Anna en Hendrik
nog tezamen komen en zo ja, hoe? In de laatste twee hoofdstukken worden de twee
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verhaallijnen samengebracht. De gebeden van Anna, Elbert en Vader Isendoorn
worden verhoord: Hendrik keert weer in de schoot der moederkerk. Hendrik wordt
franciscaner monnik en Anna non. Daarmee komen de beide geliefden bij elkaar en
toch ook weer niet; ze trouwen ‘in den Here’. Om het boek ook voor de minder
geestelijk ingestelde lezer een geslaagd einde te geven, trouwt Elbert van Isendoorn
nog snel met het lieflijke Lijsje, het jongste zusje van Anna.

Paapsche eigenbaat
Koenen schreef De wilde jager op aandringen van de cultuurhistoricus Gerard Brom,
toen redacteur van tijdschrift De Beiaard, die met het eindresultaat buitengewoon
ingenomen was: ‘Wat loopt hier alles mooi samen, religieus en artistiek allebei!’
(Geciteerd in Munnichs 1949, p. 5) Marie Koenen had eerder, in 1915, Brom
overgehaald om een nieuw literair tijdschrift op te richten, De Beiaard. Dit tijdschrift,
dat in veel opzichten als de opvolger van Van Onzen Tijd is te beschouwen, groeide
snel uit tot het leidende katholieke tijdschrift uit die jaren. Waar het oudere tijdschrift
duidelijk haar inspiratie zocht bij de Tachtigers, daar verlegde De Beiaard het accent
weer naar het ideologische aspect en zette het zich duidelijk af tegen de Tachtigers.
Marie Koenen droeg met veel regelmaat bij aan het nieuwe tijdschrift en nadat haar
roman De moeder in afleveringen in 19161917 verschenen was, gaf Brom haar de
raad om een roman te schrijven over enkele Gelderse katholieken tijdens de Opstand.
Koenen voelde zich in eerste instantie weinig aangetrokken tot deze thematiek, maar
nadat Brom haar enkele historische studies aan de hand had gedaan, toog de schrijfster
aan de slag. Brom werd veelvuldig geraadpleegd bij de totstandkoming van De wilde
jager. Herhaaldelijk, aldus Munnichs, ‘reisde de copie van Maastricht naar Apeldoorn
en van Brom's schrijftafel gingen briefkaartjes met kritiek, kernig-kort, terug’ naar
Maastricht (Munnichs 1949, p. 4).
In De wilde jager komt het katholieke programma van de schrijfster en van haar
inspirator Brom wel heel sterk naar boven drijven. De vrij voorspelbare plot van De
wilde jager is zeker verteerbaar; met grote vaardigheid weet De wilde jager de
conventies van de historische roman uit te buiten en in die zin doet het werk niet
onder voor soortgelijke producten van Van Lennep. Maar de simplistische manier
waarop Koenen katholieken en protestanten portretteert en de nadrukkelijke boodschap
die het werk uitdraagt, is bepaald weinig genuanceerd. Fenne van Delen is wel zo'n
beetje hét voorbeeld van de krachtige protestante in De wilde jager. Ze pleegt zonder
gewetenswroeging woordbreuk, lijdt aan een mateloze bekeringsdrang, vindt armen
schooiers die moeten gaan werken en beschouwt liefdadigheid als ‘[paaapsche
eigenbaat, die met anderen te dienen verdiensten en aflaten wil zamelen voor zich
zelf’ (Koenen 1918, p. 211). Gemeenschapszin ontbreekt geheel bij haar. Zelfs haar
eigen vader is bang van haar en wenst haar op zijn sterfbed niet meer te zien.
Protestanten blijken in De wilde jager vooral opportunisten die om de ‘eer en het
aanzien’ en niet om ‘Gods waarheid’ naar de nieuwe leer zijn overgestapt (Koenen
1918, p. 220); ze drinken vaak onmatig, zingen platte geuzenliederen, zijn hardvochtig,
zeer rechtlijnig in de leer en fel antikatholiek - ‘De pest gaat uit van jou en je soort.
Baarlijke duivel...’ (Ibidem, p. 95) - zozeer zelfs dat priesters op godslasterlijke wijze
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in hun eigen kerktorens worden opgesloten: ‘Gods kerk 'n kot - en Gods priester als
'n dief erin!’ (Ibidem, p. 196) Protestanten kennen in De wilde jager geen respect
voor het hogere en laten ook geen enkel moment blijken van schoonheid onder de
indruk te zijn.
Op de katholieken valt daarentegen in De wilde jager bitter weinig af te dingen.
Ze zijn dapper, opofferingsgezind, trouw, eerlijk, vaderlandsgezind enzovoorts. En
deze geestesadel wordt met name weerspiegeld in hun leiders, de priesters. Er is in
De wilde jager geen enkele monnik, broeder of pastoor te ontdekken die zich niet
kandidaat zou kunnen stellen voor de Mister Saint-verkiezingen. Men neme Vader
de Reyser, de priester die Anna na het vertrek van Hendrik de biecht afneemt: ‘Van
z'n hoog voorhoofd schijnt een glans van vergeestelijking. Om z'n mond zijn diepe
trekken van zielsgoedheid en verstorven smart...’ (Ibidem, p. 30) Priesters zijn dapper,
wagen hun leven om de gelovigen van vervolging te redden en zijn blindelings bereid
voor hun idealen te sterven, zoals de jezuïet Godfried Thelen: ‘Ze bespuwden hem,
beukten met hun geweerkolven op z'n hoofd, scheurden hem de kleeren van 't lijf en
begonnen hem toen hals en rug te kerven met hun zwaarden. Maar geen klacht op
z'n lippen. Hij bad: “Treed niet in 't gericht met Uwen dienaar, want al wat leeft,
wordt geenszins gerechtvaardigd voor Uw aanschijn”...’ (Ibidem, pp. 102-103)
Katholieken zijn zonder uitzondering eerlijk, trouw, openhartig en liefdevol tegenover
elkaar en katholieken zijn geen opportunisten maar wáre gelovigen. Anna, Marten
en Elbert van Isendoorn hebben het in het boek erg druk om van de ene mis naar de
andere te sjouwen, waarbij zij heel veel
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mystieke momenten beleven, en telkens danken ze God hiervoor.
Het ligt overigens voor de hand om achter deze scherpe tegenstelling in presentatie
de invloed van Brom te vermoeden, die zo zijn eigen ideeën over katholicisme en
protestantisme had. Voor Brom was kunst, schoonheid een manifestatie van het
hogere. Schoonheid moest dienstbaar zijn aan deze oorsprong en daarom zich
conformeren aan de ethische waarden, die van hogerhand aan ons werden gesteld.
Esthetisch besef (schoonheid), gemeenschapsgevoel en religie waren in de ogen van
Brom onlosmakelijk aan haar verbonden. De protestanten hadden echter, aldus Brom,
de schoonheid afgewezen en daarmee zich ook van het hogere en van de gemeenschap
afgewend. Protestantse kunst was daarom een contradictio in terminis, omdat
protestantisme verdorring en individualisme inhield. Gemeenschapszin, kunstzin en
waar geloof ontbraken daarom bij protestanten, eigenschappen die dus wel bij de
katholieken zijn terug te vinden:
Tusschen schoonheid en Katholicisme bestaat het organies verband van
lichaam en ziel: geen pronkend kleed alleen is voor ons de kunst. En al
verdraagt Rome best vervolging, al kent het Missen in kelders en op
zolders, het viert de vermogens van de natuur, die barbaren nog tot
versiering van hun leven leidt, gebrekkig misschien, maar overal vurig
uit. (Geciteerd in Sanders 2002, p. 245)
De parallellen tussen de ideeën van Brom en De wilde jager liggen in dat opzicht
voor het oprapen. De katholieken in de roman vieren hun missen daadwerkelijk op
zolders en in kelders, maar hun kracht is ongebroken.

Ook in de kloosters
In De Beiaard verdedigde Brom het standpunt dat katholieke schrijvers duidelijk
voor hun levensbeschouwelijke signatuur uit dienden te komen, hun katholieke
geaardheid dienden te benadrukken en in hun boeken de band tussen kunst en
gemeenschap dienden te versterken. Echte kunst was altijd katholiek en in de
toenadering van kunstenaars tot het katholicisme zoals Toorop en Van Eeden, zag
Brom dan ook een vanzelfsprekendheid. Echt katholieke kunst was voor hem een
kunstuiting ‘die God eert en de menschen sticht, een kunst die ons gebed en ons
genot vereenigt in de zonnige blik van de Zaligmaker. We willen die ook met een
apostolische bestemming, om de esthetiese wereld religieus te helpen maken.’
(Ibidem) En daarmee verwacht Brom dus van katholieke kunstenaars een bepaald
propagandistische houding.
In De wilde jager was Koenen zich zeker van deze ‘propagandistische’ houding
bewust. Een vraag die makkelijk opkomt bij het lezen van de roman is: als God aan
de zijde van de katholieken staat, waarom hebben de goeden het dan slecht en gaat
het de kwaden toch zo voor de wind? Niet alleen geeft de roman een duidelijk
antwoord op deze vraag, hij weet eveneens duidelijk te maken dat deze situatie in
de toekomst nog zal veranderen. Volgens De wilde jager heeft de opkomst van de
protestanten de misstanden binnen de katholieke kerk aan de kaak gesteld. ‘Er was
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te veel zonde in de wereld. Ook in de kloosters, ook in de kerken.’ (Koenen 1918,
p. 32) De katholieke Kerk had tuchtiging nodig en heeft die gekregen. Maar Luther
en Calvijn gingen in de fout toen ze zich verwijderden van de enige ware Kerk: ‘in
plaats van toen den Heer nieuwe kerken te bouwen, banden ze Hem uit Zijn eigen
huis’. (Ibidem, p. 111) De Kerk heeft van haar fouten geleerd en is krachtig, zuiver
en sterk uit haar boetedoening tevoorschijn gekomen zoals het stralende priestercorps
in De wilde jager bewijst: ‘'t is maar schijn, dat het Zuiden machteloos ligt... Naar
het tijdelijke en uitwendige gemeten misschien verarmd... Maar de innerlijke kracht
leeft... vrij en vurig wordt er gewerkt door bezielde priesters... strijders voor God.’
(Ibidem, p. 19)
Trouw zijn, afstand doen van de uiterlijke schijn, geloven: daar draait het dan ook
om in De wilde jager. De katholieken worden door alle tegenslagen op de proef
gesteld, maar hun trouw is de trouw van de ware gelovige. Een priester houdt Anna
voor: ‘Trouw moet ze waken en wachten, en in haar lampje de olie bewaren... De
Bruigom zal komen. In haar hart. [...] Want Hij is eeuwig trouw, en trouw aan Hem
moet haar sterkte zijn en zal haar rust worden.’ (Ibidem, p. 125) Hendrik kreeg het
al van zijn vader te horen: ‘Gelijk heeft, wie trouw blijft, Hendrik!’ (Ibidem, p. 19)
En zij die trouw zijn, zullen beloond worden: is dat niet een oude wijsheid?
Inderdaad worden de wachtenden beloofd. Hendrik komt tot inkeer. Eerst twijfelt
hij nog: ‘Zijn het de puinen van het laatste Roomsche bolwerk, die op hem, schenner
en zwabber, wegen?’ (Ibidem, p. 276) Maar verderop weet hij wel beter. Hij woont
de mis bij in de Bossche Sint Jan, de laatste officiële dienst die in de komende
decennia op Nederlands grondgebied zal worden gehouden: ‘De laatste pelgrim, hij,
met z'n
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nasleep van heiligschenners, maar de eerste toch, die er boetend beloven komt te
helpen opbouwen, wat hij hen hier en alom in verdwazing hielp omverstooten...
Christus' kerk op aarde...’ (Ibidem, pp. 279-280) Hendrik besluit naar huis terug te
keren. En zoals Hendrik terugkeert op kasteel Canneborg en zoals Anna's lijden
zinvol bleek, zo zal ook ‘eens de Kerk herleven, als nu de Cannenborg: door liefde
en geloof en trouw’ (Ibidem, p. 296). En zullen de dwalende protestanten nog bekeerd
worden? Fenne, die na haar huwelijk uit de streek was vertrokken, keert terug naar
Gelderland. Want: ‘Die is bang, dat de heele Veluwe weer Roomsch zal worden, nu
de Laar 't weer is’. En een ander voegt toe: ‘Dat zal de Veluwe toch!’ (Ibidem, p.
293) Nee, het komt allemaal wel goed met de trouwe katholieken.
De katholiek anno 1918 hoeft zich geen zorgen te maken, aldus De wilde jager.
Hem wacht een grootse toekomst. Wegdromend in de geschiedenis kon de lezer
ervaren hoe zijn voorvaderen hebben moeten strijden om hun geloof te behouden en
hoe hijzelf als trouw geblevene in een eeuwenlange lijn van godsvruchtige volharding
stond. Het katholieke reveil in Nederland vanaf 1840 krijgt door deze boodschap het
karakter van een gestage opmars naar de algehele katholieke hegemonie. Het komt
allemaal uiteindelijk op zijn roomse pootjes terecht als we De wilde jager mogen
geloven. Is het vreemd dat Gerard Brom meende dat in deze roman ‘artistiek en
religieus’ alles zo mooi samenging?

Zingzang en kuise werkelijkheidsontvluchtingen
Al tijdens het lange leven van Koenen nam de belangstelling voor haar werk snel af.
In menige bijdrage aan het speciaal aan Koenen gewijde nummer van Roeping uit
1949 wordt ondanks alle waardering voor het werk van de Limburgse vastgesteld,
dat de belangstelling ervoor danig is verminderd. Emile Erens verpakt deze
desinteresse handig: ‘Bij het overzien van de rijke arbeid van Marie Koenen voelt
men zich genegen de voorspelling te doen, dat er een tijd zal komen waarin Marie
Koenen meer waardering zal vinden dan in deze dagen van vertroebeling en
verwarring van alle geestelijke en esthetische waarden.’ (Munnichs 1949, p. 58) En
ook de Vlaming André Demedts wijt de dalende interesse voor het werk van Koenen
vooral aan de tijdgeest: ‘De meeste critici gaan thans aan zulke verhalen
geringschattend voorbij; er is nooit een tijd geweest dat er zoveel aanmatiging en
cynisme uitgestald werd, om zich boven het grauw te verheffen.’ (Munnichs 1949,
p. 46)
Ook binnen de katholieke letteren zou Koenen nooit een vooraanstaande plaats
innemen. Zeker speelde Koenens bescheidenheid en teruggetrokkenheid hierbij een
belangrijke rol, maar de volgende generatie katholieke literatoren was ook anders
over het schrijven van literatuur gaan denken. Pieter van der Meer de Walcheren
beklaagde zich al in 1923 tegenover Anton van Duinkerken over ‘de ouderwetse
troep van brave en katholieke dichterlingen en verhaaltjesprutsers’ die met hun
‘zingzang en kuise werkelijkheidsontvluchtingen’ slechts ‘zelfvoldane geestelijke
kruideniers’ van leesvoer voorzagen (Van Duinkerken 1964, p. 217). De literatoren
rondom het tijdschrift De gemeenschap uit de jaren dertig, waaronder mensen als
Bruning, Engelman, Kuyle en Van Duinkerken, kozen een aanmerkelijk minder
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zachte toon en bewogen zich telkens op het scherpst van de snede tussen katholieke
rechtzinnigheid en vrijgevochten avantgardisme. Een nieuwe generatie literatoren
stond al weer klaar om op het front de katholieke zaak te verdedigen.
De naam van Marie Koenen is nu vrijwel vergeten. Moeten we daarom rouwig
zijn? Een onvervalst staaltje van katholieke propaganda zoals De wilde jager
daargelaten, zijn sommige boeken van haar hand nog steeds in staat te boeien. Ik
denk met name aan De moeder (1917), min of meer haar bekendste roman. Het
roerende verhaal van een ouder wordende Limburgse vrouw, die alles doet om haar
beide kinderen het geluk te kunnen geven, maar telkens in haar verwachtingen
gefnuikt wordt, is met een krachtige hand op het papier gezet. Evenals Anna zich in
De wilde jager voor Hendrik opofferde en haar lijden beschouwde als een middel
om de wereld beter te maken en om Hem te dienen, zo geeft ook moeder Severiens
zichzelf volledig uit liefde voor haar kinderen en voor God: ‘Is het dit? Zijt Gij 't,
die 't van mij vraagt? Maar dan zal ik 't immers doen! Ik zal gaan. Om U te eeren,
zal ik gaan.’ (Koenen 1949, p. 177)
Evenals haar personages, heeft Marie Koenen zich gedurende heel haar
literatorschap opgeofferd aan een hoger doel: de verlichting van het katholieke volk.
In een autobiografisch stuk in het aan haar gewijde nummer van Roeping, hoopt ze
met haar boeken de ‘verwezenlijking van m'n liefste wensch’ te hebben bereikt: een
bijdrage te leveren aan de ‘Katholieke Literatuur uit de eerste helft der twintigste
eeuw’. Ze hoopt dat haar verzameld werk door velen zal worden gelezen, want, aldus
Koenen, ‘dit zou voor mij de bevestiging wezen, de roeping te hebben vervuld,
waartoe 'k me steeds van buiten-af zoowel als van
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binnen-uit onweerstaanbaar gedrongen voelde, en die me thans, in m'n levensavond,
de ware rust alleen geeft in het werk, dat steeds m'n levensgeluk is geweest’
(Munnichs 1949, p. 40). Is het niet de wreedheid van de geschiedenis dat juist deze
zelfopoffering, dit hogere, goddelijke doel, haar werk waarschijnlijk voor moderne
ogen zo sterk verouderd heeft?
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column
Universitair Universum
Per 1 januari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde
Universiteitshoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Volgens het
College van Bestuur ‘staat een Universiteitshoogleraar garant voor
innovatief onderzoek en onderwijs, en kan deze hieraan in volledige
vrijheid werken’. In deze jaargang van Vooys zal Van Oostrom rapporteren
over ervaringen tijdens zijn eerste jaar in deze nieuwe functie.

Heen en weer
Frits van Oostrom
Voor avonturier ben ik bepaald niet in de wieg gelegd. Of zou het hart van Steven
Spielberg overslaan bij de navolgende levensloop? 1953: geboren te Utrecht.
1959-1971: lagere en middelbare school te Leiden. 1972-1981: universitaire studie
en promotie te Utrecht. 1982-2001: hoogleraar te Leiden. 2002-: hoogleraar te Utrecht.
Veertig jaar heen en weer met de veerpont van het onderwijs.
En dat terwijl mijn vroegste jeugdherinnering qua drama nog heel wat belooft. Utrecht,
Lijnmarkt 43, een heel hoog stadshuis, met onderin het winkelpand (in
etalagematerialen) van mijn grootvader; daarboven het grootouderlijk woonhuis, met
inwoning - wie zegt het woord woningnood nog iets? - van het jonge gezin van hun
tweede zoon Jules, mijn vader. Het is een zomerdag in 1956, en er is een grote oploop
voor het pand. Niet van kopers, maar van kijkers. Naar het kleine Fritsje, dat uit het
dakraam van zijn kamertje geklommen is en vijftien meter hoog in de dakgoot zit.
Kijkend naar de Dom en naar de wolken, nu eens niet omrand door zolderramen.
Domweg gelukkig op de Lijnmarkt. Ik herinner mij vooral de arm van mijn moeder
die mij weer naar binnen trok. Of ik straf kreeg? Zal wel niet. Ook later trouwens
weinig van gemerkt. Mijn ouders hadden Spock gelezen.
Op naar het onderwijs, in Leiden. Kleuterschool: doorgezeten, en propjes plakken
als horreur. Heb ik elke keer nog spijt van als het Sinterklaas wordt, en er een surprise
wordt verwacht. De lagere school bij echte bovenmeesters - tot in hun namen toe Van der Nat en Slegtenhorst, en de schele juffrouw Vreugdenhil. Stuk voor stuk
onderwijzers die gemakkelijk naar de universiteit hadden gekund, als ze niet toevallig
in dat wat te eenvoudige wiegje waren geboren. Het Nederland vanaf de jaren zestig
heeft onnoemelijk veel aan mensen zoals zij te danken: zij hebben gezorgd dat hun
pupillen kregen wat henzelf was onthouden, en met kennis macht konden maken.
Niet dat de macht toen aantrok, officieel. De jaren op de middelbare school werden
gedomineerd door rode Levi's pakken, met in de beide borstzakjes twee rode boekjes:
een vanuit China en de ander over seks. Geen nummer van de schoolkrant was
compleet zonder een histories-materialistiese analiese - zo spelden wij, opdat de
arbeider het graag zou lezen. Weinig arbeiders gezien overigens, daar op het Leidse
Stedelijk Gymnasium (300 leerlingen), wel heel wat dokters- en professorenzoontjes
die daar met kunst en vliegwerk en heel veel bijlessen aan de cognitieve beademing
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lagen. En inderdaad één arbeiderszoon, een vriend bij wie ik nooit ben thuis geweest
- zodat niet valt uit te sluiten dat hij in feite een Oegstgeester villakind was dat de
uiterste konsekwensie uit zijn linksheid had getrokken en bijlessen platpraten had
gevolgd. En dan het mooiste rood van heel de school: het o zo fraai gevulde T-shirt
van Feetje Luijendijk (later Fay Lovsky). Goddank zat ik twee klassen hoger, anders
had ik dat nooit uit gezien.
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Als studiestad kon het daarna natuurlijk niet Leiden worden. Dat dorp had geen
geheimen meer voor wie het grote leven tegemoet wilde. Dus op naar Utrecht weer,
voor de vrijheid, en voor veiligheid niet minder. Want laat ik het maar bekennen: op
kamers ging ik bij mijn oma, Oudkerkhof 15bis. Niet veel gekookt dus, in die jaren,
en nog minder gestofzuigd. Eigenlijk een herenbestaan, zij het met Lenin aan de
wand. In de studentikoze xste-hands leren stoel die voor diens vlammende poster
stond, las ik overigens al snel geen Lenin meer, maar de verzamelde geschriften van
W.P. Gerritsen. En nog een confidentie: in al die jaren hooguit twee maal in de
Wooloomooloo geweest, en duizenden keren in de UB. Ook vaak in de Willem
Barentzstraat, waar op nummer 81 Odile woonde, met wie ik daarna op de Kromme
Nieuwe Gracht (nummer 47) ging samenwonen. Luxepaardjes, inderdaad. Maar ook
heel erg hard gewerkt, zo hard dat ik het alleen maar fijn vond als Odile wel naar de
Woo ging. In 1981 was mijn proefschrift af - en ik haar kwijt.
Gelukkig had toen Leiden een gigantische kredietbenoeming veil. Hoe vaak heb
ik het sedertdien niet moeten horen: de jongste professor van Nederland? Dat was
misschien niet eens waar, maar gaf wel nog meer drang jezelf te bewijzen. Ik ben
heel blij dat ik geen film van mijn eerste jaar aldaar hoef terug te zien: niet enkel uit
piëteit jegens de geschiedenis van mijn kaalheid, maar ook uit zelfbehoud qua ziel.
Wie zich zacht wil spiegelen, kan beter zijn c.v. lezen; daarop vermelde eerbewijzen
werken nog lang nadat de wapenfeiten waarop ze berusten hebben afgedaan. Prijzen
hebben een nog tragere halveringstijd dan publicaties
En stellig hebben Leiden en ik twintig sublieme jaren met elkaar gehad. Maar de
laatste tijd moest ik wel steeds vaker denken aan de waarschuwing die de weduwe
Ehrenfest aan Einstein voorhield, toen die een Leids aanbod overwoog: het is een
universiteit van zeldzame allure, maar nergens wordt de grens tussen leven en dood
zo ongemerkt overschreden als in Leiden. Dus tijd voor een nieuwe grote sprong en uiteraard moest dit waaghalzerij in Utrecht zijn. Het klinkt koket, maar het voelt
toch weer een beetje als een eerstejaars, in zekere zin. En ondanks alle goudgerande
privileges zelfs een beetje als: terug in die dakgoot. Benieuwd hoe zich van daaruit
komend jaar Dom en wolken zullen laten aanzien.
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Driemaal Nabokov
De roman Pnin ontmaskerd
De Russische immigrant Vladimir Nabokov staat bij velen bekend om
zijn fenomenale gebruik van de Engelse taal, maar zelf dacht hij daar
beduidend anders over. ‘A stumbling and faltering speaker’ noemde
hij zich en colleges moest hij, naar eigen zeggen, dan ook weken van
tevoren voorbereiden. Deze schijnbare tegenstrijdigheid ziet Geerke
Berghuis terug in de roman Pnin (1969). Zij laat zien dat de roman
opgevat kan worden als fictionele autobiografie en dat de persoonlijke
ontplooiing van de schrijver Nabokov wordt gethematiseerd.
Geerke Berghuis
Vladimir Nabokov is vooral bekend geworden met zijn roman Lolita (1955), een
controversieel boek waarin de liefde tussen een volwassen man en een (te) jong
meisje centraal staat. Twee jaar na Lolita publiceerde hij de roman Pnin (1957), die
over de lotgevallen van een Russische banneling in het Amerikaanse academische
circuit gaat. Op het niveau van de plot is Pnin bepaald minder gewaagd dan Lolita,
maar dit betekent niet dat de roman niet vernieuwend en tegendraads is. De nadruk
ligt dit keer echter niet op de thematiek, maar op het gebied van literaire conventies.
In Pnin speelt Nabokov met literaire procédés, met als doel zijn lezers op het
verkeerde been te zetten en daarmee bestaande conventies te ontmaskeren, vooral
de conventie van het genre. Nabokov maakt gebruik van het gegeven dat een lezer
een ander verwachtingspatroon heeft van een autobiografie dan bijvoorbeeld van
een sciencefictionroman en hij experimenteert met de regels en voorschriften van de
verschillende literaire genres. Hoewel Pnin in eerste instantie de schijn van eenvoud
wekt, blijkt de roman een verborgen laag te bevatten. In de loop van de tijd zijn er
verschillende interpretaties van Pnin verschenen, waarin men de autobiografische
elementen van het boek erkent. Nu bevatten ook fictionele werken vaak
autobiografische elementen en interpreten hebben Pnin tot nu toe altijd gezien als
een fictioneel werk.
Toch kan Pnin wel degelijk beschouwd worden als een autobiografie. Niet de
Russische banneling Pnin staat dan centraal, maar de verhouding van het werk tot
de auteur Vladimir Nabokov is dan van belang. In dit artikel zal middels een
hermeneutische interpretatie een poging worden gedaan om aannemelijk te maken
dat in Pnin de persoonlijke ontplooiing van Nabokov wordt gethematiseerd.

Ordeverstoring
Op het eerste gezicht lijkt de roman Pnin in niets op een autobiografie. De
belangrijkste conditie van de autobiografie is immers dat verteller, hoofdpersonage
en auteur één en dezelfde persoon zijn en in dit geval hebben we te maken met drie
verschillende personen: een verteller, het hoofdpersonage Professor Pnin en Vladimir
Nabokov als auteur. Philippe Lejeune heeft uitgebreid studie gedaan naar het genre
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van de autobiografie en in zijn invloedrijke werk Le pacte autobiographique (1979)
heeft hij het begrip autobiografie als volgt gedefinieerd:
DÉFINITION: Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de
sa proper existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en
particulier sur l'histoire de sa personalité. (Definitie: retrospectieve
vertelling in proza die een persoon uit de realiteit maakt [op basis] van
zijn eigen bestaan en waarin hij het accent legt op zijn persoonlijke leven
en in het bijzonder op de geschiedenis van zijn persoonlijkheid.) (In: Van
Schoonneveldt 1999, p. 4)
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Nabokov hield zich bezig met autobiografische procédés en hij experimenteerde
veelvuldig hiermee. Zijn fictionele (auto)biografieën reflecteren op het genre, zij
onthullen de (auto)biografie als fictioneel werk. In principe zijn autobiografieën
volgens Nabokov altijd fictionele werken. Nader bekeken gaat het in Pnin echter om
een fictioneel werk, dat ook als autobiografie beschouwd kan worden. Hiermee lijkt
het verband tussen fictie en autobiografie in de roman Pnin circulair te zijn: het
fictionele werk blijkt een autobiografie, maar de autobiografie kan alleen maar
fictioneel werk zijn.
Voor aanvang van Pnin probeert Nabokov de
lezer ervan te overtuigen dat het verhaal in het boek pure fictie is. Hij deelt ons
namelijk mee dat alle personages in de roman fictioneel zijn en dat elke overeenkomst
met echte personen op toeval berust. Deze mededeling mag misschien een
Amerikaanse conventie zijn om juridische bescherming te bieden tegen de eventuele
wrok van personen die zich in het werk herkennen, maar dan nog heeft Nabokov
ervoor gekozen om hem niet weg te laten en zet hij bewust het fictionele pact in: hij
ontkent elke overeenkomst tussen de werkelijkheid en de wereld die in de roman
wordt beschreven. (Lejeune 1989, p. 14) Nabokov speelt met de heersende conventies,
hij wekt een bepaald verwachtingspatroon bij de lezer, dat later niet blijkt te voldoen.
Met het inzetten van het fictionele pact leidt Nabokov de lezer bewust om de tuin en
verstoort hij de orde die er binnen de genres heerst.

De lotgevallen van Professor Pnin
Pnin (1957) bestaat uit zeven hoofdstukken, die in totaal vijf jaar van het leven van
Professor Timofey Pnin bestrijken. Het eerste, derde, vierde en zesde hoofdstuk zijn
voor het verschijnen van het boek Pnin in The New Yorker gepubliceerd. Uiteindelijk
bevat het boek zeven verschillende episodes, waardoor critici nog wel eens gemeend
hebben dat het uit los zand bestaat. Zelfs Howard Nemerov, een groot bewonderaar
van Nabokov, vond dat ‘as a novel, this book looks somewhat accidental’ (In: Gorden
1967, p. 145). Toch is er in Pnin sprake van een vooropgezet plan, een zorgvuldig
uitgedachte structuur, waarin Pnin, de verteller en Vladimir Nabokov de rode lijn
vormen die de verschillende episodes met elkaar verbindt. Professor Pnin wordt in
het eerste hoofdstuk als volgt geïntroduceerd:
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Portret van Nabokov (1931) door Aleksei Remizov

Ideally bald, sun-tanned, and clean-shaven, he began rather impressively
with that great brown dome of his, tortoise-shell glasses (masking an
infantile absence of eyebrows), apish upper lip, Chick neck, and strong-man
torso in a tightish tweed coat, but ended, somewhat disappointingly, in a
pair of spindly legs (now flannelled and crossed) and frail-looking, almost
feminine feet. (Nabokov 1969b, p. 7)
Pnin is op weg naar Cremona, waar hij een lezing zal geven voor een vrouwenclub.
Hij is zo eigenwijs geweest om duidelijke instructies in de wind te slaan en zelf uit
te zoeken hoe hij het snelst in Cremona kan komen. De lezer weet inmiddels dat hij
hierbij een hopeloos verouderd spoorboekje heeft gebruikt en zodoende in de
verkeerde trein is beland. Uiteindelijk komt alles goed door een vriendelijk
aangeboden lift. Pnin blundert wel vaker, maar hij kan zeker niet worden beschouwd
als het type verstrooide professor:
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Pnin, it should be particularly stressed, was anything but the type of that
good-natured German platitude of last century, der zerstreute Professor.
On the contrary, he was perhaps too wary, too persistently on the lookout
for diabolical pitfalls, too painfully on the alert lest his erratic surroundings
(unpredictable America) inveigle him into some bit of preposterous
oversight. It was the world that was absentminded and it was Pnin whose
business it was to set it straight. His life was in constant war with insensate
objects that fell apart, or attacked him, or refused to function, or viciously
got lost as soon as they entered the sphere of his existence. (Ibidem, p.
13)
Pnins grootste gevecht is het gevecht met de Engelse taal. Als de geboren Rus eenmaal
in de VS is aangekomen, blijkt hij grote moeite te hebben met het Engels; hij kent
de taal amper en ook jaren later lukt het hem niet foutloos te spreken:
A special danger area in Pnin's case was the English language. [...] By
1942 he was able to interrupt his narration with the phrase, ‘To make a
long story short.’ By the time Truman entered his second term, Pnin could
handle practically any topic; but otherwise progress seemed to have
stopped despite all his efforts, and by 1950 his English was still full of
flaws. (Ibidem, p. 14)
Naast de grammaticale fouten die hij maakt, heeft Pnin grote moeite met de Engelse
uitspraak, zoals prachtig is beschreven in de volgende passage:
If his Russian was music, his English was murder. He had enormous
difficulty (‘dzeefeecooltsee’ in Pninian English) with depalatization, never
managing to remove the extra Russian moisture from t's and d's before
the vowels he so quaintly softened. (Ibidem, p. 66)
Foutloos Engels spreken blijft voor Pnin een onmogelijke opgave en hij ziet zich
genoodzaakt om lezingen en colleges helemaal uit te schrijven. Zonder deze tekst is
hij hulpeloos. Pnin denkt een oplossing gevonden te hebben voor zijn probleem met
de taal: hij laat zijn tanden en kiezen trekken om zijn onwillige mond te
veramerikaniseren.
After that, during a few days he was in mourning for an intimate part of
himself. [...] And when the plates were thrust in, it was like a poor fossil
skull being fitted with the grinning jaws of a perfect stranger. [...] Ten
days passed - and suddenly he began to enjoy the new gadget. lt was a
revelation, it was a sunrise, it was a firm mouthful of efficient, alabastrine,
humane America. (Ibidem, p. 38)
Een dergelijke ‘oplossing’ ligt in de lijn van Pnins blunders en gestuntel. Het trekken
van je tanden is immers een nogal rare manier om een taal mee te ‘leren’ en deze
absurde actie maakt van Pnin een soort stripfiguur, een karikatuur.
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Pnins verleden is grotendeels in duister gehuld. Pnin zelf vertelt in sneltreinvaart
- het is als het ware een mini-autobiografie - over zijn jeugd in Rusland, zijn
adolescentie en zijn komst naar Europa:
Born in St. Petersburg in 1898. Both parents died of typhus in 1917. Left
for Kiev in 1918. Was with the White Army five months, first as a ‘field
telephonist,’ then at the Military Information Office. Escaped from
Red-invaded Crimea to Constantinople in 1919. Completed university
education - [...] Well, to make a long story very short: habituated in Paris
from 1925, abandoned France at beginning of Hitler war. Is now here.
(Ibidem, pp. 33-34)
Verder komen we nog van Pnin te weten dat hij een jeugdliefde heeft gehad, de
joodse Mira Belochkin, die tijdens de Duitse bezetting is omgekomen in een
concentratiekamp. Hij trouwde vervolgens met Liza, nadat deze na een ongelukkige
affaire met een bekende littérateur een zelfmoordpoging gedaan had. Het huwelijk
mislukte en Liza verliet Pnin voor de Duitse psychiater Eric Wind, van wie zij
zwanger raakte.
Pnin is vaak het slachtoffer van misbruik, vooral van zijn ex-vrouw Liza en haar
nieuwe man Eric Wind. Zij gebruiken Pnin om de overtocht naar Amerika mogelijk
te maken en Liza gebruikt Pnins liefde voor haar om hem zo ver te krijgen dat hij
zakgeld stuurt naar het kind van haar en Eric. In relatie tot Liza is Pnin ronduit naïef,
hij laat zich steeds gedwee voor het karretje van zijn ex-vrouw spannen.
Wanneer Pnin met zijn pas gekochte autootje (hij heeft net met veel pijn en moeite
zijn rijbewijs gehaald) naar het landgoed van een bevriend Russisch echtpaar trekt,
ondergaat hij een ware metamorfose.
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Op dit landgoed ontmoet hij oude Russische vrienden en kennissen en in deze context
lijkt Pnin een totaal ander mens: hij is welbespraakt en blinkt zelfs uit in sport. Het
vertrouwde beeld van de tragikomische stuntelaar maakt gedurende het verblijf bij
zijn Russische vrienden plaats voor dat van een intellectuele volwassen man.
Als Pnin eindelijk de kans ziet om een huis te huren, geeft hij een feestje om zijn
nieuwe woning in te wijden. Na dit feestje krijgt hij echter slecht nieuws: Dr. Hagen,
aan wie Pnin zijn aanstelling aan de universiteit van Waindell te danken heeft, zal
vertrekken en diens opvolger heeft een hekel aan Pnin. Aangezien Pnin geen vaste
aanstelling heeft, ziet het er somber voor hem uit.

De openbaring van Vladimirovich
In eerste instantie lijkt er in Pnin een alwetende verteller te zijn. Later blijkt echter
dat er naast het auctoriale vertelperspectief ook een personale vertelinstantie in het
verhaal voorkomt die, naarmate het verhaal vordert, steeds meer de overhand neemt.
De identiteit van deze personale verteller blijft verborgen tot het laatste hoofdstuk,
waarin dit mysterieuze personage zich openbaart. Zijn naam is Vladimir
Vladimirovich en hij is de landgenoot van Pnin die uiteindelijk Pnins plek aan
Waindell zal innemen. De verteller beschrijft zijn herinneringen aan Pnin, inclusief
die waarin Pnin hem voor een leugenaar uitmaakt.
Vladimir Vladimirovich vraagt Pnin per brief of hij hem bij wil staan aan Waindell,
maar tot zijn verbazing en verdriet weigert Pnin dit pertinent. Vladimir Vladimirovich
logeert bij de familie Cockerell, waar hij tot in den treuren ‘getrakteerd’ wordt op
Pnin-imitaties van Mr. Cockerell. Na deze met Pnin-imitaties gevulde avond heeft
Vladimir Vladimirovich een vervelend gevoel. De volgende ochtend vertrekt Pnin,
wat tevens het einde van het verhaal betekent. Vladimirovich wil hem nog
tegenhouden, maar:
Then the little sedan boldly swung past the front truck and, free at last,
spurted up the shining road, which one could make out narrowing to a
thread of gold in the soft mist where hill after hill made beauty of distance,
and where there was simply no saying what miracle might happen.
(Nabokov 1969b, p. 191)

Professor Pnin als het Russische bewustzijn van Nabokov
Er is door de tijd heen een aantal interpretaties van Pnin geweest, waaronder die van
Galya Diment. In haar werk Pniniad: Vladimir Nabokov and Marc Szeftel beweert
zij dat het personage Pnin op Marc Szeftel gebaseerd is. Szeftel was een collega van
Nabokov aan de universiteit van Cornell. Diment schrijft over hem:
Marc Szeftel's personal history appears to have been, indeed, ‘the history
of pain’: his tragic losses, constant wanderings from place to place, as
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well as his lack of clearly visible talents, recognition, and material success
caused serious doubts as to the larger meaning of his presence on earth,
and this weighed heavily upon him throughout his life. [...] In the long
run, Nabokov's and Szeftel's relationship was much like that of VV and
Pnin in the novel. [...] Like Pnin, Szeftel had integrity, moral convictions,
and a devout commitment to scholarly pursuits. Like Pnin, he was also,
undoubtedly, vastly superior in those qualities to many who made him into
a figure of fun. (Diment 1997, p. 89-90)
Er zijn echter aspecten aan haar stelling die deze niet geheel overtuigend maken. Als
zij stelt dat de relatie tussen Szeftel en Nabokov doet denken aan die van Pnin en
Vladimir Vladimirovich, spreekt zij namelijk haar eigen stelling tegen. Volgens
Diment werd Szeftel door al zijn collega's ondergewaardeerd en was Vladimir
Nabokov zijn belangrijkste opponent. Pnin is onhandig, maar wel een sympathiek
personage. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Nabokov zijn hoofdpersonage op
deze Szeftel, aan wie hij immers een hekel aan had, heeft gebaseerd.
Natuurlijk kan het personage Pnin een aantal eigenschappen van Marc Szeftel
hebben meegekregen en natuurlijk kan Nabokov een anekdote over Szeftel hebben
verwerkt in zijn Pnin, maar Galya Diment wijst op de universele kenmerken van de
‘mislukte’ academicus en doet het daarna voorkomen alsof Szeftel hierin uniek was.
Er zullen wel meer gefrustreerde geleerden rondlopen dan alleen Diments Szeftel.
Het lijkt mij waarschijnlijker dat niet een andere persoon in Nabokovs leven, maar
Nabokov zelf model heeft gestaan heeft voor het personage Pnin. Op het eerste
gezicht lijkt het taalvermogen van Pnin haaks te staan op dat van de schrijver
Nabokov, een man die door velen geroemd werd om zijn bloemrijk Engels. Nabokovs
sprankelende taalgebruik laat dat van Amerikaanse collegae ondanks zijn
immigrantenstatus ver achter zich en hij heeft hiermee vele schrijvers
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geïnspireerd. In een gesprek met zijn latere biograaf Brian Boyd blijkt echter dat
Nabokov zelf een andere mening over zijn beheersing van de Engelse taal toegedaan
was:
I'm a stumbling and faltering speaker. I'd feel much better if there existed
a magic eraser to delete said words in retrospect and a magic pencil to
form new ones in the air. When I lectured in colleges I'd prepare even
topical jokes weeks ahead and nobody laughed. (Boyd 1992, p. 192)
Pnins positie aan Waindell College doet denken aan een weinig rooskleurige en
onzekere periode uit Nabokovs leven, namelijk aan zijn eerste stappen in de
Amerikaanse academische wereld. In 1941 was zijn eerste tijdelijke aanstelling aan
de Stanford University die van docent creatief schrijven en pas in 1948, vele tijdelijke
banen later, kon hij de onzekerheid verruilen voor een vaste aanstelling aan Corneli.
Nabokov moest erg wennen aan de manier waarop het academische leven zich in
Amerika afspeelde en hij ergerde zich mateloos aan het feit dat op Cornell Russisch
werd gegeven door een docent die het Russisch zelf nota bene niet eens beheerste.
(Ibidem, p. 197) De auteur verwerkte dit gegeven in Pnin; we vinden het terug in de
vermakelijke passage waarin Blorenge - hoofd van de Franse faculteit die geen Frans
spreekt en niet van literatuur houdt - uitlegt aan Dr. Hagen waarom hij Pnin niet kan
gebruiken:
‘He does speak it [Frans], eh?’
‘Well, yes.’
‘In that case,’ said Blorenge, ‘We can't use him in First-Year French. It
would be unfair to our Mr. Smith, who gives the elementary course this
term and, naturally, is required to be only one lesson ahead of his students.
(Nabokov 1969b, p. 142)
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Naast het taalvermogen en de academische omgeving vertoont ook de jeugd van
Pnin parallellen met die van Nabokov. Zowel Pnin als Nabokov zijn geboren aan het
eind van de jaren negentig in het St. Petersburg van de negentiende eeuw en beiden
maakten deel uit van de uittocht van Russische intellectuelen en liberalen tijdens de
Russische burgeroorlog van 1918-1922.
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Pnin en Mira werden door deze burgeroorlog uit elkaar gedreven, net als Nabokov
en zijn jeugdliefde Tamara, over wie hij uitgebreid vertelt in zijn autobiografie Speak,
Memory (1969).
Na hun verbanning uit Rusland haalden zowel Pnin als Nabokov een universitaire
graad aan een Europese universiteit (Pnin in Praag, Nabokov in Cambridge), waarna
ze allebei uitweken naar Parijs (Nabokov met een omweg). Omdat Frankrijk bezet
dreigde te worden door de nazi's, vertrokken Pnin en Nabokov naar de Verenigde
Staten, waar zij zich allebei vestigden aan een universiteit in het oosten van het land.
Pnins jeugdliefde Mira, die net als Nabokovs geliefde vrouw Véra joodse was, blijkt
jaren nadat Pnin haar uit het oog is verloren, omgekomen te zijn door toedoen van
de nazi's. Mira's dood in een concentratiekamp had ook de dood van Véra kunnen
zijn als de Nabokovs niet op tijd naar Amerika gevlucht waren. Op deze manier
krijgen twee vrouwen uit Nabokovs leven, Tamara en Véra, gestalte in Mira
Belochkin.
Er zijn dus op meerdere gebieden parallellen aan te wijzen tussen Pnin en de
Nabokov in zijn vroege Amerikaanse jaren: ze hebben allebei moeite met de Engelse
taal en hun jeugd en werkklimaat vertonen opvallende overeenkomsten. Pnin zou in
dit verband kunnen worden beschouwd als het Russische bewustzijn van Nabokov:
beiden hebben nog duidelijke banden met hun geboorteland en kunnen maar moeilijk
aarden in de Amerikaanse cultuur. Pnin staat dan voor de Russische banneling die
Nabokov ooit geweest is, voordat deze zich een plaats verwierf in de Amerikaanse
samenleving.

Het Amerikaanse bewustzijn
In Pnin hebben we te maken met twee vertelinstanties: een alwetende verteller en
een personale verteller. In het begin voert de alwetende verteller het woord, maar de
personale verteller treedt naarmate het verhaal vordert steeds meer op de voorgrond
en neemt uiteindelijk de overhand.
Op het moment dat duidelijk wordt dat er naast de auctoriale verteller ook een
verteller is die een personage in het verhaal is, gaat de lezer zich afvragen in hoeverre
deze personale verteller betrouwbaar is. Vladimir Vladimirovich blijkt immers een
rivaal van Pnin te zijn en het vermoeden is gerechtvaardigd dat hij Pnin graag in een
kwaad daglicht wil stellen. Pnin zelf bevestigt de vermoedens van de lezer dat we
hier te maken hebben met een onbetrouwbare verteller als hij ten overstaan van
Vladimir Vladimirovich in een bevriend gezelschap een boekje opendoet over
Vladimirovich' betrouwbaarheid: ‘Now, don't believe a word he [de verteller, G.B.]
says, Georgiy Aramovich. He makes up everything. He once invented that we were
schoolmates in Russia and cribbed at examinations. He is a dreadful inventor.’
(Ibidem, p. 185) Opvallend is dat de lezer ook deze woorden van Pnin weer via de
verteller te weten komt. Omdat de aanwezigen allen Russen waren, zal Pnin Russisch
hebben gesproken en heeft de verteller Pnins woorden moeten vertalen om ze aan
de lezer over te brengen. Dit houdt in dat de woorden van Pnin maar liefst twee keer
gefilterd zijn: door de taal en door de intenties van Vladimirovich.
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Zelfs om erachter te komen of de verteller onbetrouwbaar is of niet zijn we dus
afhankelijk van deze verteller, hij heeft alle macht. Vladimir Vladimirovich lijkt Pnin
expres belachelijk te maken. Zo laat hij Pnin ‘viscious and sawdust’ (Nabokov 1969b,
p. 59) zeggen voor whisky en soda; een verspreking die Pnin nooit gemaakt kan
hebben, omdat het Russische soda bijna net zo klinkt als het Engelse. (Toker 1986,
p. 465)
Duidelijk is dus dat we niet altijd te maken hebben met een alwetend point of view.
Pas in het laatste hoofdstuk komt de lezer te weten hoe de relatie tussen Vladimirovich
en Pnin in elkaar steekt. Vladimirovich blijkt namelijk een net zo grote rol in het lot
van Pnin te vervullen als Liza Wind en Dr. Hagen. In deze laatste episode wisselt de
focalisator van Pnin naar dat van Vladimirovich en deze geeft toe dat hij Pnin
opzettelijk heeft willen dwarsbomen en dus voor een deel verantwoordelijk is voor
Pnins situatie.
De vraag is nu wie deze Vladimirovich precies is en hoe zijn leven verweven is
met dat van Pnin. Vóór hoofdstuk zeven is er een aantal passages waar we met
Vladimir Vladimirovich te maken hebben, alleen is hij dan nog slechts een mysterieus
personage. Later pas treedt Vladimirovich op als personale verteller. De eerste keer
dat deze ter sprake komt, is wanneer de lezer geïnformeerd wordt over Liza, Pnins
eerste vrouw: ‘Pnin wrote her a tremendous love letter - now safe in a private
collection - and she read it with tears of self pity while recovering from a
pharmacopoeial attempt at suicide because of a rather silly affair with a littérateur
who is now - But no matter.’ (Nabokov 1969b, p. 45)
Deze littérateur is Vladimir Vladimirovich. Hij is entomoloog en een prominent
Anglo-Russisch schrijver. Dit in eerste instantie onbekende personage vertoont
duidelijke overeenkomsten met de auteur Nabokov: zijn liefde voor vlinders, zijn
succesvolle
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schrijverschap en zijn vlekkeloze Engels. Vladimirovich krijgt een vaste aanstelling
aan de English Department van Waindell en wanneer Pnin dit hoort, deelt hij mee
dat hij nooit onder Vladimir Vladimirovich zal werken. Vladimirovich heeft in grote
lijnen dezelfde achtergrond als Pnin en Nabokov, maar kan tegelijkertijd worden
gezien als tegenpool van Professor Pnin. Immers, Vladimirovich is volledig
geïntegreerd in de Amerikaanse samenleving, dit in tegenstelling tot Pnin.
De naam Vladimir Vladimirovich ondersteunt de veronderstelling dat hij de
Amerikaanse Nabokov verbeeldt, want Vladimir Vladimirovich zijn de eerste twee
voornamen van Nabokov. Pnin verwondert zich over de Amerikaanse gewoonte om
elkaar zo snel bij de voornaam te noemen: ‘In the beginning Pnin was greatly
embarrassed by the ease with which first names were bandied about in America:
after a single party, [...] you were supposed to call a gray-templed stranger “Jim”,
while he called you “Tim” for ever and ever.’ (Nabokov 1969b, p. 104-105)
In dit verband is het buitengewoon treffend dat de verteller, die goed in de
Amerikaanse samenleving is geïntegreerd, uitgerekend de twee voornamen van
Nabokov draagt.
Vladimirovich spreekt doorgaans op een ietwat neerbuigende manier over Pnin,
hij lijkt hem niet voor vol aan te zien en hem als een soort kind te beschouwen. Eens
noemt hij Pnin zelfs ‘poor Pnin, poor albino porcupine’ (ibidem, p. 44) Vladimirovich
doet overduidelijk moeite om Pnin tot lachobject te reduceren en lijkt daarin precies
op Cockerell, de befaamde Pnin-imitator van Waindell. Het lijkt of Vladimir
Vladimirovich tot inkeer komt nadat hij een hele avond met deze Cockerell en diens
imitaties van Pnin heeft doorgebracht. Op de één of andere manier heeft hij hierdoor
een rotgevoel gekregen, waarschijnlijk omdat hij beseft dat hij zelf net zo gemeen
is tegenover Pnin als Cockerell.
De verteller presenteert zich als Amerikaan, spant met de lezer samen, maar wordt
uiteindelijk ook zelf te kijk gezet: ditmaal door de impliciete auteur. De term
impliciete auteur wordt door de narratoloog Shlomith Rimmon-Kenan gedefinieerd
als ‘the governing consciousness of the work as a whole, the source of the norms
embodied in the work’ (Rimmon-Kenan 1983, p. 86) en is dus niet identiek aan de
auteur Vladimir Nabokov zelf. De impliciete auteur overdrijft de imitaties van
Cockerell zodanig, dat Vladimirovich zich gaat generen: ook hij presenteert Pnin
immers als een clown, een trekpop zonder inhoud, om anderen te laten lachen. Ook
hij loopt volledig over Pnin heen en respecteert hem niet. Cockerell is de spiegel die
Vladimir Vladimirovich wordt voorgehouden.
De rode draad door Pnin is de relatie tussen de zelfgenoegzame verteller Vladimir
Vladimirovich, de klunzige Pnin en Nabokov: de personale verteller en het
hoofdpersonage verbeelden beiden een kant van Nabokov. Vladimir Vladimirovich
staat in Pnin voor de in de Amerikaanse samenleving opgenomen en geïntegreerde
Nabokov die zich heeft losgemaakt van zijn Russische erfgoed. Hij heeft zich de
Engelse taal eigen gemaakt en is ondanks zijn immigrantenstatus een succesvol
Amerikaans romancier geworden, net als Nabokov in zijn latere jaren.

Pnin als autobiografie
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De roman Pnin kan gelezen worden als Nabokovs transformatie van Russische
emigrant tot succesvol Amerikaans romanschrijver. Pnin staat hierbij voor de
Russische banneling Nabokov die nog niet heeft kunnen aarden in Amerika en
Vladimirovich voor de Amerikaanse Nabokov die zich tot een succesvol Amerikaans
romancier heeft ontwikkeld.
Professor Pnin kan worden beschouwd als Nabokovs Russisch bewustzijn. Het is
voor Pnin bijna onmogelijk om in de Amerikaanse samenleving te integreren en
alleen als hij onder Russen is (bijvoorbeeld op het landgoed van zijn Russische
vrienden) komt hij volledig tot zijn recht. Dit in tegenstelling tot zijn tegenpool
Vladimir Vladimirovich, die zich juist als een vis in het water lijkt te voelen in
Amerika.
In de roman Pnin bant Nabokov zijn Russische identiteit uit door deze (als Pnin)
door de geïntegreerde en succesvolle Vladimirovich belachelijk te laten maken.
Vladimirovich reduceert Pnin op deze manier en verdringt hem steeds meer totdat
Pnin uiteindelijk plaats moet maken voor zijn tegenhanger Vladimirovich.
Wanneer we nu terugkeren naar Lejeunes definitie van de autobiografie, denk ik
dat duidelijk is dat Pnin, mits symbolisch opgevat, wel degelijk een autobiografie
kan worden genoemd. De auteur kijkt terug op de aanpassingsproblemen die hij heeft
gehad bij zijn komst in Amerika en het overwinnen daarvan: gaandeweg het verhaal
maakt de gebrekkig Engels sprekende Pnin plaats voor de succesvolle romancier
Vladimir Vladimirovich. De focus is het individuele leven van de auteur, hoewel
vermomd, en in het bijzonder het verhaal van zijn persoonlijkheid.
Ooit heeft Nabokov afscheid moeten nemen van zijn vroegere Russische zelf om
goed in de
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Amerikaanse maatschappij te kunnen functioneren en als autobio-grafie gelezen. De
roman vertelt over deze gebeurtenis in Nabokovs leven. Vladimir Vladimirovich, de
Ameri-kaanse Nabokov, neemt steeds meer de plek in van Professor Pnin, de Rus
Nabokov. In de laatste scène voelt Vladimirovich sterk de behoefte om Pnin bij zich
te houden, zoals Nabokov wellicht even de neiging heeft gehad zijn transformatie
van Rus naar Amerikaan tegen te houden.
Vladimirovich staat lijnrecht tegenover Pnin. Hij maakt er een sport van Pnin
belachelijk te maken en ziet hem vooral in zijn onhandigheden. Wanneer we Pnin
als deel van Nabokov zien, is duidelijk dat het hier vooral om zelfspot gaat. Nabokov
lacht in wezen om de Russische banneling die hij ooit geweest is.
Pnin wordt alleen maar vanaf de buitenkant getoond, waardoor hij makkelijk wordt
onderschat. Hiermee confronteert Nabokov de lezer met zijn kortzichtigheid: we
beoordelen Pnin alleen maar op zijn taalvermogen en klunzigheid. Pnin wordt in de
roman óf uitgelachen, óf zielig gevonden, maar in ieder geval niet als een
gelijkwaardig persoon gezien. Het is logisch dat Vladimir Vladimirovich Pnin wel
kent,

Nabokov in Berlijn (1936)

maar Pnin hem niet echt: Vladimirovich is immers de latere Nabokov, die op zijn
vroegere ik (Pnin) terugkijkt. Pnin weet slechts dat Vladimirovich hem altijd dwars
heeft gezeten en zijn weigering onder Vladimir te werken kan dan ook symbolisch
worden opgevat: de twee kunnen niet naast elkaar bestaan, omdat zij een en dezelfde
persoon zijn. De verteller verdrijft Pnin uiteindelijk van Waindell, een metafoor voor
hoe de Russische Nabokov plaats moet maken voor de Amerikaan die hij aan het is
geworden.
De verteller heeft hier wel moeite mee en hij probeert Pnin nog tegen te houden,
maar tevergeefs. Er is ook geen weg meer terug, want in de loop van het boek wordt
Pnin meer en meer gereduceerd tot karikatuur. Slechts de grove karaktertrekken zijn
nog zichtbaar, vergelijkbaar met oude herinneringen die naarmate de tijd verstrijkt
steeds meer aan details inboeten en uiteindelijk tot hoofdlijnen worden gereduceerd.
Nabokov probeert zijn Russische zelf nog te behouden, maar kan hem niet meer in
al zijn facetten voor de geest halen en moet ten slotte accepteren dat zijn Russische
zelfbewustzijn, zijn Pnin, voorgoed tot het verleden behoort.
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C.C.S. Crone en de waan van het lezen
‘We wilden wel erudiet zijn, maar lazen toch liever de nieuwste
Brusselmans’, schrijft Sam de Graeve over zijn vroege ervaringen
met literatuur. Met een voorliefde voor boeken die slechts weinigen
kenden, vertelt hij over zijn liefde voor de toen relatief onbekende
auteur C.C.S. Crone.
Bespiegelingen over een curiosum van hoge kwaliteit, dat wellicht
geen wereldliteratuur was, maar inmiddels wel opnieuw wordt
uitgegeven.
Sam de Graeve
We waren dol op boeken die we nooit gelezen hadden. Als studenten in de Germaanse
filologie moesten we zevenentwintig boeken per jaar lezen, te kiezen uit door de
hoogleraars samengestelde lijstjes. Slechts weinigen waren aan de opleiding begonnen
om zich in de literatuur te verdiepen. De meeste zagen haar als een noodzakelijk
kwaad, iets wat je doen moest alvorens je les kon beginnen geven. Mijn zwartharige,
ietwat slome vriend Peter en ikzelf werden dan ook schuin aangekeken toen we al
eens een boek meebrachten dat niet eens op één van die lijstjes was vertegenwoordigd.
‘Ben je gek! Moeten we al zevenentwintig boeken op een jaar lezen, gaan jullie er
nog eens wat extra's bovenop doen. Uitslovers!’
Maar wij waren geen uitslovers. Dromers waren we. Twijfelend of we de bloem
van de literatuur wel wilden ontleden. Want zo had Professor A.M. Musschoot het
ons gezegd: je kan wel opgaan in literatuur, maar je kan haar ook analyseren en
ontleden, net zoals je van een bloem kan genieten, maar haar ook bestuderen. Maar
wij waren snuivers, geen analytische geesten. Een boek, dat was opgaan in andere
werelden. Een boek was meer geestverruimend dan alle drugs die we kenden. Dromers
waren we, die erg schrokken van de uitspraak van een andere professor, die ons
voorgerekend had dat je in een mensenleven vijfduizend boeken kon lezen. Daar
zouden we met onze zevenentwintig boekjes op jaarbasis helemaal niet aan toekomen!
En vijfduizend, dat was zo ontstellend weinig! Elk jaar verschijnt er een veelvoud
van dat aantal boeken. Vijfduizend, dat kon je alleen halen als je elke week een
Nederlandstalige roman las, die bijna altijd rond de tweehonderd pagina's telde, grote
letter. Maar als we ook nog wat klassieken wilden lezen en wat anderstalige literatuur,
dan konden we het studeren van de andere vakken maar beter overslaan en ons
uitsluitend toeleggen op lezen. Vermoedelijk onder de indruk van deze getallen,
begon Peter omstreeks die periode te zeggen dat hij thuis een méter Oscar Wilde had
staan. We leefden in literatuur en kenden talloze weetjes en theoriëen over boeken
die we nooit gelezen hadden of waarvan we hooguit met de eerste honderd pagina's
vertrouwd waren. We wilden wel erudiet zijn, maar lazen toch liever de nieuwste
Herman Brusselmans, waarover we dan kankerden dat het nergens op leek, dan dat
we Wittgenstein doorploegden.
Maar om erudiet te zijn, hoef je niet noodzakelijk veel te weten. Soms volstaat het
dat je net die dingen weet die de anderen niet kennen. Zo waren we dol op Ferlinghetti
en John Kennedy Toole, waarbij het feit dat niemand hen kende bijna net zo belangrijk
was als de kwaliteiten van het werk zelf.

Vooys. Jaargang 20

Pareltjes
Het is in die dagen dat mijn vriend Peter en ik kennismaakten met het werk van
C.C.S. Crone (1914-1951). Dat was nu eens een man naar ons hart. Zeker in
Vlaanderen door niemand gekend en met een oeuvre dat alvast qua kwantiteit onze
goedkeuring kon wegdragen: een verzameld werk van om en nabij de tweehonderd
pagina's, dat deed zelfs Willem Elsschot hem niet na. Ik kocht al een hele tijd
Salamanderpockets, omdat die zo lekker lazen in bed, bad en waar je ook maar wilde.
Ze waren niet duur en je ontdekte er vaak pareltjes tussen. De oorlog tegen de
salamanders van Karl Capek had ik zo ontdekt en dankzij de pocketreeks raakte ik
ook bekend met het werk van Isaac Bashevis Singer. Die schreef meestal wel dikke
boeken, maar dermate vlot leesbaar dat hij ook bij mijn favorieten kon. Het boekje
De Schuiftrompet, met zijn vreemde cover, had mijn aandacht getrokken en ik had
het meteen gekocht. Het kostte tenslotte niet meer dan een pint.
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Toen Peter de volgende keer op mijn kamer kwam, zei ik met klem dat al onze helden
wel degelijk werk afleverden, maar dat er natuurlijk maar één iemand kon zijn als
Crone. Er was geen twijfel over mogelijk: wij waren de eerste lezers van Crone, de
eersten die de man kenden, de enige bezitters van deze Salamanderpocket uit 1977,
een herdruk van een boek dat in 1947 zijn eerste druk kende. Het was het begin van
een gezamenlijke speurtocht naar meer werk van de man. Zelf had ik op dat moment
al beslist mijn licentiaatsverhandeling over A.F.Th. Van der Heijden te maken, maar
Peter zag zijn kans schoon en besliste meteen, zonder een letter gelezen te hebben,
dat Crone het onderwerp zou vormen van de zijne. Samen trokken we op bedevaart
naar Utrecht, wat toen, mede door het feit dat we nog geen auto hadden en meestal
met de duim op reis gingen, nog als het verre buitenland kon worden bestempeld.
We vonden er Crone's Utrecht, een mooi fotoboek over het Utrecht van toen, een
bibliofiele uitgave van Stephan en Lizette en nr. 11 van het tijdschrift De
Engelbewaarder, helemaal gewijd aan Crone. Peter ging later nog eens terug - het
was tenslotte zijn scriptie - en bezocht de zonen Crone, bij wie hij zeer hartelijk werd
ontvangen.
In de stadsbibliotheek van Gent vonden we een exemplaar van De vroolijke
dichtkunst, humor en ironie uit de Nederlandsche poëzie, verzameld en ingeleid door
C.C.S. Crone. We stelden tot onze tevredenheid vast dat het boek in tientallen jaren
niet meer was geleend en vonden het dan ook niet meer dan recht-vaardig dat wij
het tot het onze maakten. Peter gooide het van drie verdiepingen hoog door het
bibliotheek-raam naar beneden; ik ving het op in mijn trui.

Tristesse van de teksten
Wat sprak ons verder aan in Crone, behalve het feit dat hij zo onbekend was. Wie
was de man? Afgaande op de foto's die we vonden en de tristesse van de teksten,
dachten we dat hij een homoseksuele, vroeg gestorven eenzaat was, maar nee, hoor:
de kleine, tengere en al vroeg kalende Cornelius Carolus Stephan Crone bleek de
liefhebbende echtgenoot geweest te zijn van Jopie Markenhof en vader van drie
kinderen. Hij werd op 26 december 1914 geboren in Utrecht als zesde kind in een
traditioneel katholiek gezin dat uiteindelijk vier meisjes en zes jongens zou tellen.
Hij was een rustige, stille, ietwat teruggetrokken jongen, die in zijn vrije tijd opstellen
en verhaaltjes schreef. De knaap had blijk gegeven van een roeping en werd naar het
Sint-Bernardus College in Pey-Echt (Limburg) gestuurd, maar na een tijdje vervaagde
zijn roeping en werd hij leerling op het Utrechtse Bonifaciuslyceum. Aanvankelijk
schreef hij voor het schoolblad Stemmen sombere, wat puberale en dikwijls religieus
getinte gedichten; later schreef hij nog uitsluitend proza. Crone werkte traag, maar
compenseerde dit door dezelfde verhalen in meerdere tijdschriften te laten plaatsen.
Hij schreef veel uitgeverijen aan om zijn eerste roman, Het feestelijke leven (1936)
te laten uitgeven, maar zijn pogingen mislukten aanvankelijk allemaal. Peter en ik
waren verontwaardigd dat zelfs deze grote schrijver niet meteen een uitgever had
gevonden. We herkenden ons in zijn aanvankelijke isolement, we begrepen dat hij
niet begrepen werd. We kenden dat.
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Ik verdenk mezelf ervan De Schuiftrompet toen niet eens te hebben uitgelezen. Ik
herinner me dat we geweldig onder de indruk waren van het feit dat je op zo korte
tijd zoveel personages kon laten sterven. In de openingsnovelle Gymnasium en liefde,
slechts vijfenvijftig pagina's lang, sterven tenslotte een twintigtal figuren. We hadden
nog nooit zoiets gelezen. Ook de werkmethode van de Utrechtse schrijver fascineerde
ons mateloos: in kasregisters en op losse papiertjes noteerde hij honderden zinnen
die hij later verknipte en plakte tot verhalen. In een interview met G.H. Wallagh in
het Hollands Weekblad van 6 april 1940 verklaarde hij zelf hierover:
U moet weten dat die methode van schrijven van mij, of om precies te zijn:
de wijze van voorbereiding daartoe, zoo omslachtig is, dat ik er waarlijk
geen fabrieksgeheim van behoef te maken. Ik heb mij namelijk aangewend,
de essentalia van alles, wat mij in het dagelijks leven ontroert, te noteeren.
Nu moet u niet denken dat ik naar mijn schrijftafel ren om mijn inspiratie
hals over kop in uitbundige regels bot te vieren. Heelemaal niet. Gedurende
meer dan een jaar blijf ik al die ontroeringsfactoren verzamelen.
Een verhaal van Crone is dus telkens opgebouwd uit duizenden aantekeningen. Voor
de novelle Muziek over het Water is niet geweten hoeveel wandelingen hij maakte
ter inspiratie, wel dat er zowat zestienhonderd aantekeningen aan voorafgingen. Uit
al die zinnen groeide dan een intrige. De aantekeningen groeiden als het ware aan
elkaar. Of, zoals hij het in hetzelfde interview zelf uitdrukt:
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Het merkwaardige is nu, dat die gegevens na verloop van tijd vanzelf een
functie gaan vervullen in een intrige, die op haar beurt weer aan hen
ontsproten lijkt te zijn. Nadat ik die vele honderdtallen papieren strookjes,
die elk een gegeven bevatten, op de vloer, want ik heb er veel ruimte voor
nodig, in de door het verhaal vereischte opvolging aan elkaar heb gelegd,
requireer ik de lijmpot en plak ze in een register. Dat die ‘montage’
inderdaad niet zoo eenvoudig is, moge U blijken uit de volgorde, waarin
de oorspronkelijk chronologisch naar hun ontstaan genummerde details
dan tenslotte staan opgeplakt. Zoo begint mijn Muziek over het Water, als
U het precies weten wilt, met gegeven 1567, waarna respectievelijk 1403,
1402, 12 en 1452 volgen. De laatste loodjes, die bij mijn methode niet het
zwaarst wegen, bestaan in het correct stileeren én het onmerkbaar aan
mekaar lasschen van de gemonteerde details. Kijk, hier heeft u dat register,
U ziet, het is gewoon een plakboek van honderden zinnen en alinea's,
opmerkingen die mij invielen en waarnemingen, die mij troffen, en ze zijn
allemaal zorgvuldig genummerd.
Die werkwijze vonden we hip, zonder twijfel. Het proza van Crone laat zich niet
opmerken door zijn sterke plot; het is veeleer een opeenvolging van zeer indringende
aantekeningen, die samen een beeld geven van een heel weemoedige wereld. Wat
bijblijft na het lezen van zijn werk, is niet de plot, maar de sfeer.

Weerbarstige zinnen
Toen De Schuiftrompet in 2001 heruitgegeven werd, had ik gemengde gevoelens.
Dat betekende dat de massa ‘onze’ schrijver zou leren kennen. Maar het was ook
een mooie gelegenheid om het werk nu eindelijk eens helemaal te lezen.
Dat gaat niet vlot. De Schuiftrompet is geen pageturner. Het staat vol mooie zinnen
die je aandacht vragen, zo bijvoorbeeld deze: ‘Daar zaten ze een jaar lang iedere
avond met hun gedachten tegenover elkaar, zonder dat ze iets anders zeiden dan
dingen, waarin geen van beiden belang stelde.’ Weerbarstige zinnen ook: ‘De dagen
komen naar haar bed en gaan weer weg.’
Het werk blinkt niet zozeer uit in plot of in structuur, maar in intensiteit. De lange
wandelingen van Crone door Utrecht (overigens gaf zoon Frans, ook in 2001, nog
een boek uit: Het Utrecht van Crone, vijf wandelingen, ook bij Uitgeverij de Prom)
leverden massa's indrukken op. Het is poëzie in proza. Mijn voorkeur gaat nog steeds
uit naar de novelle Gymnasium en liefde, dat ook qua lay-out nauw aansluit bij de
manier van werken van Crone. Het belang van de witregel is groot. Losse
mededelingen, losse flarden die allemaal samen een heel eigen wereld vormen. De
onschuld van jongeren, die ongewoon vroeg en veelvuldig met de dood geconfronteerd
worden. Personages zwelgen in herinnering. Eigenlijk heeft elk verhaal dezelfde
thematiek: weemoed en melancholie. Desalniettemin wordt de man vaak gecatalogeerd
als humoristisch auteur. Dat is vermoedelijk te wijten aan fragmenten als die over
de leraar die zijn leerlingen toesprak dat er ‘altijd hard was gewerkt, dat er onder
zijn lessen wel eens wrijving was geweest, maar dat we altijd hard gewerkt hadden,
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al was er wel eens wrijving geweest.’ Of aan die zinnen waarin hij met uitdrukkingen
speelt, zoals ‘Het is met zijn lijkwagen dat Vriends hem voor het eerst in de wielen
rijdt.’
Het oeuvre van Crone getuigt van de onmacht van personages om deel te nemen
aan de wereld, ze staan telkens aan de zijlijn. Zijn proza is niet ongezien gebleven.
Het is goed dat het heruitgegeven wordt, niet omdat het wereldliteratuur is, maar wel
omdat het een curiosum van hoge kwaliteit is. Om de zoveel jaar wordt het herontdekt
en af en toe heruitgegeven. Critici houden ervan, aan het grote publiek gaat het
voorbij.
Overigens komt het met die 5000 boeken nooit meer goed, want na deze herlezing
weet ik sowieso: die Crone lees ik nog wel een paar keer.
Sam de Graeve heeft Germaanse filologie in Gent gestudeerd. Op dit
moment houdt hij zich bezig met journalistieke werkzaamheden voor
televisie en diverse tijdschriften.
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Gerard Reve en de televisie
Herinneringen van een oprecht gelovige
Gerard Reve wordt nog steeds regelmatig gesignaleerd op de
Nederlandse televisie, zijn beeltenis lijkt er niet van weg te slaan.
Veelal komt dan ook iets van Reves innerlijk naar voren.
Documentairemaker Jef Rademakers ontmoette Reve vele malen,
zowel privé als voor zijn werk. Over enkele van deze ontmoetingen
schreef hij het volgende artikel.
Jef Rademakers
Reve heeft een opmerkelijk talent voor televisie. Over al zijn verschijningen op het
scherm zou je met recht Frits van Egters kunnen citeren: ‘ze zijn niet onopgemerkt
gebleven’. Een interview met Reve was altijd iets bijzonders; soms werd het een rel,
soms een komisch nummer, soms zelfs wel eens een theologisch exposé over
katholieke dieren.
Reve is door de jaren heen altijd erg aanwezig geweest. Wie herinnert zich niet
de ‘Grote Gerard Reve Show’ van de vroeg gestorven regisseur Rob Touber? En ik
herinner me zelfs hoe ik in 1969 als net twintigjarige jongen, studerend in Amsterdam,
op een avond een opstootje zag bij de Vondelkerk. Wat bleek? Daar vond de
rechtstreekse VPRO-uitzending plaats rond Reve die de P.C. Hooft-prijs had
gewonnen. Ik wist binnen te glippen en zag - gezeten op de allerlaatste rij - voor het
eerst Reve in levende lijve. Fragmenten van deze historische uitzending worden nog
wel eens herhaald. Dat jongetje met open mond en beatlekapsel, weggedoken op de
laatste rij, die bij het in processie uitgaan van de kerk in een flits in beeld kwam, dat
was ik dus.
Ook als acteur toonde hij zijn sterke présence in ‘Zo is het toevallig ook nog 'ns
een keer’. Volgens sommigen heeft Reve nooit iets anders gedaan dan geacteerd,
een toneelstuk opgevoerd. Nog sterker uitgedrukt: de boel bedrogen. Ik ben die
opvatting niet toegedaan. De afgelopen lezingenreeks en de tentoonstelling die in
het letterkundig Museum hebben plaatsgevonden, hadden een religieus thema: Reve
als Leraar en Belijder. In dat kader kan ik volmondig zeggen: ik heb altijd in hem
geloofd.

Een schaap naar de slachtbank
Ik zal een historisch overzicht van mijn relatie met Reve geven. In 1981 ontmoette
ik hem voor het eerst persoonlijk. Ik maakte toen deel uit van de redactie van de
‘Alles is Anders Show’, het praatprogramma van Aad van den Heuvel. Bij de uitgever
Geert van Oorschot waren Reves Brieven aan Josine M. verschenen en uitgever,
schrijver en geadresseerde zouden te gast zijn in de show. Ik wil niet zeggen dat ik
de enige in de redactie was die wel eens een boek had gelezen, maar aangezien ik
de enige was in de redactie die Nederlands had gestudeerd, werd ik belast met de
opvang van onze grote volksschrijver. Ik heb hem verwelkomd in de studio en
gevraagd of ik iets voor hem kon doen. Reve vroeg om een fles ‘goedkope’ rode
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wijn. Daar zorgde ik voor. Verder ging ons contact niet. Waarschijnlijk dacht hij dat
ik de ober was.
Twee jaar later, in 1983, veroorzaakte Reve voor de zoveelste keer een nationale
rel. Eigenlijk was niet zozeer Reve de boosdoener als wel Boudewijn Büch die in
Het Parool een interview met hem publiceerde dat voornamelijk bestond uit
theologische en staatkundige opmerkingen die door ruim alcoholgebruik wat
opgeblazen waren. Reve wenste enkele mensen het concentratiekamp toe, sprak zijn
bezorgdheid uit over de instroom van teveel Surinamers in Nederland, spuide zijn
gal over de communisten, de PLO en de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbeweging, en
dat allemaal op zijn bekende wijze. Het is niet dat ik het in alles met hem eens was,
toen nog niet, maar ik moest er erg om lachen. Boven het stuk stond ‘Ik ben het in
grote lijnen met God eens’. Na zo'n titel moet niemand nog over de inhoud zeuren.
Dat deed progressief Nederland wel. Drie dagen na verschijnen van het artikel bood
de hoofdredacteur van Het Parool - met een enorme drol van angst in zijn broek de lezers zijn excuses aan. De redactie van de ‘Alles is
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Portret van Gerard Reve

Anders Show’ sprong er bovenop. Aad van den Heuvel wilde dolgraag de reactionaire
kunstenaar eens flink de mantel uitborstelen, maar Reve zat veilig in Frankrijk op
zijn Geheime Landgoed. Ik moest hem natuurlijk bellen, want ik had Nederlands
gestudeerd. Reve weigerde te komen, zelfs na zes telefoontjes, tenzij - zo liet hij zich
ontvallen - ik hem kwam halen. Persoonlijk, met de automobiel. In de veronderstelling
dat Dieulefit net onder Parijs lag, ging ik daarmee akkoord. Een collega-redactielid
van de KRO zou met mij meerijden voor de gezelligheid. Wat schrokken wij toen
bleek dat het Geheime Landgoed nog een uur
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voorbij Montelimar lag. Meer dan 1000 kilometer van Hilversum! Maar nadat Gerard
was ingestapt om mee naar het vaderland genomen te worden, schrok mijn
collega-redactielid nog veel harder. Wat Gerard allemaal uitkraamde! Hij bleek in
uitstekende vorm. Als we een auto met Marokkanen passeerden riep hij: ik heb niks
tegen gastarbeiders, maar waarom moet je ze allemaal een rijbewijs geven? Hij gaf
voortdurend op humoristische wijze zijn kijk op de wereld. Mijn KRO-collega die
achterin zat ergerde zich groen. Ik moest er wel om lachen. Aangezien Gerards
prostaat in die dagen wat opspeelde, moesten we veelvuldig stoppen om hem langs
de kant van de weg te laten plassen. Telkens stelde de KRO-collega dan voor om
gas te geven en de fascistische praatjesmaker in de wegberm achter te laten. Een man
met zulke opvattingen mocht je volgens hem niet op het scherm brengen. Mij bekroop
langzamerhand het gevoel dat ik Gerard als een schaap naar de slachtbank leidde.
Ik voelde mij een soort Judas. Was ik niet bezig Gerard uit te leveren aan een
presentator die hem ongetwijfeld aan de schandpaal zou nagelen.
Tijdens deze lange autotocht ontwikkelde zich voor het eerst een soort
kameraadschap tussen Gerard en mij. Ook de opmerkingen die hij over God en de
katholieken te berde bracht, vielen bij mij erg in de smaak. We hadden kennelijk
overeenkomstige belangstellingen. Mijn vrees over het optreden in de ‘Alles is Anders
Show’ kwam helaas helemaal uit. Aad vertolkte de verontwaardiging en het geweten
van links Nederland en had nauwelijks oog voor de verklaringen van Reve. In dit
gesprek definieerde Reve het socialisme voor het eerst als ‘mensenliefde die niets
kost’. Prachtig toch? Maar Aad bleef stoïcijns voor zijn toelichtingen. Na dit interview
noemde Gerard Reve Aad van den Heuvel steevast ‘De Verschrikkelijke Sneeuwman’.
Hoewel ik dus neerlandicus ben, had ik op het moment dat ik Gerard leerde kennen,
nog niet zo heel veel van hem gelezen. Achteraf gezien misschien maar goed. Je
moet eigenlijk wel een ‘vieze oude man van boven de dertig’ zijn om Reves
weerloosheid tegenover het bestaan mee te kunnen voelen.
Het werk van Gerard Reve heeft mij vaak emotioneel geraakt, getroost en ontroerd,
maar bovenal heeft het mij geamuseerd. Niemand in de literatuur heeft mij zo laten
lachen als Gerard Reve. En wat voor zijn werk geldt, geldt ook voor de schrijver
zelf, de persoon. Ik heb met Reve dikwijls onbedaarlijk gelachen. Dat degradeert
hem niet tot een eenvoudige moppentapper, hoewel ik u uit eigen ervaring kan
verzekeren dat hij ook dat heel goed kan. Hij geniet ervan om in woord en gebaar
de komiek uit te hangen. Wanneer hij voelt dat hij de lachers niet op de hand heeft,
wordt hij onzeker en korzelig. De humor, of moet ik zeggen de komedie, is zijn vak
en zijn leven. Het is niet zijn tweede natuur, het is zijn eerste en enige natuur.
Komische contrasten, gewijde taal voor banale activiteiten, zelfspot en relativering:
het zijn de wapens waarmee hij zich verdedigt in een wereld waarin hij zich nooit
heeft thuis gevoeld en tegen mensen die alles letterlijk nemen. Het levensraadsel,
God, de prijzen van Albert Heijn, de onvolmaaktheid van onze liefde, angst en twijfel,
allemaal goed en wel, maar nooit zonder komische dimensie.
Ik heb mij altijd gestoord aan mensen die aan de integriteit van Reve twijfelden.
In de periode dat ik met hem optrok, werd ik regelmatig bestookt met vragen als: die
Van het Reve (let op de nuance, dat soort mensen verwijst nog altijd naar hem met
de afgeschafte achternaam), die Van het Reve, die houdt de boel toch voor de gek?
Die meent toch niet wat hij zegt? Die is toch alleen maar katholiek geworden om de
kerk en de gelovigen belachelijk te maken? Tot in de hoogste televisie-echelons
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werden zulke vragen gesteld, door chefs van cultuurafdelingen bijvoorbeeld. In
sommige koppen (Karpatenkoppen is, geloof ik, de juiste Reviaanse benaming) had
en heeft zich het onwrikbare idee genesteld dat Reve een oplichter, een spotvogel,
een leugenaar of een moedwillig oproerkraaier zou zijn, die alles doet om de publiciteit
te halen en zo zijn boekverkoop te stimuleren.
In de voorbereiding voor dit artikel heb ik, omdat flinke stukken van mijn geheugen
in de fles zijn achtergebleven, nog eens gesproken met Aad van den Heuvel. Hij
herinnerde zich zijn vraaggesprek nog zeer goed. ‘Ik heb die man eigenlijk altijd een
poseur gevonden’, vertrouwde hij mij toe. Een poseur, dacht ik, look who's talking,
een televisiepresentator die een ander persoon ervan beschuldigt een poseur te zijn.
In de zeven televisie-programma's die ik tussen 1986 en 1991 met Reve heb
gemaakt, heb ik nooit een zogenaamde kritische interviewer willen zijn. Ik ben
natuurlijk ook geen journalist. Ik vond dat Reve een regisseur nodig had en een
aangever. In het voetbal zijn de trainer en degene die de assist geeft tenslotte ook
belangrijk.

Vierluik van de Mariaverering
In 1986 ontwikkelde ik samen met de uitgetreden priester Jan Roodbol van de NOS
het plan om een aantal programma's te maken over de Mariaverering
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in de wereld. Om die programma's boven het niveau van de sfeervolle
bedevaartplaatjes te tillen, vond ik dat Gerard Reve er de leidende figuur in moest
zijn: de gids, de man die zoals altijd tegelijk voor de verdieping en relativering zorgt.
Maar Reve was in die tijd al niet gemakkelijk benaderbaar. Hij had geen zin om ter meerdere eer en glorie van krantenjournalisten of politiek correcte
televisie-interviewers - weer in een rel over zijn staatkundige denkbeelden betrokken
te worden. Vooral levenspartner Joop Schafthuizen was wantrouwend en schermde
Reve af. Met de grootste aarzeling nam ik contact op. Zouden zij in mij nog de
redacteur van ‘De Verschrikkelijke Sneeuwman’ zien? Tot grote verrassing werd ik
met open armen ontvangen. Gerard vond het een fantastisch idee om een hommage
aan de Maagd te maken en begon zich meteen overal mee te bemoeien. Ik moest
zoveel mogelijk theatrale effecten nastreven, zei hij, en de programma's moesten een
sterke opmaat, demi-finale en finale hebben. In lange brieven zette hij zijn gedachten
voor mij op een rij.
Om te beginnen vond hij dat we niet een drieluik, maar een vierluik moesten
maken, want God bestond niet uit drie - zoals ik altijd had gedacht - maar uit vier
goddelijke personen: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en natuurlijk Maria. Zo
gezegd, zo gedaan. Hij voelde zich echt medeverantwoordelijk voor het eindresultaat.
Op 22 september 1986, toen de meeste van onze draaidagen erop zaten, schreef
hij mij een brief waarin hij eerst uitgebreid zijn misnoegen uitte over de moderne
gewoonte om op eieren uit de legbatterij kunstmatig een veertje te plakken, dat in
het geheel niet afkomstig is van het kipje dat het eitje zelf gelegd heeft, om te
vervolgen met:
Ik vind, dat er in mijn optreden in de Maria-reportage toch nog iets
ontbreekt. Ik dacht niet dat ik nog met iets in beeld behoef te komen. Maar
ik wilde nog een paar zeer korte, saillante teksten uitspreken, om de grote,
samenvattende opnamen te ondersteunen, vooral misschien in de finale.
We moesten nog eens een uurtje praten, waarin ik een stuk of tien zinnen
in een apparaatje zeg. Dus geen studiowerk of geluidsjongen met
uitgedoofde zwarte dwarsfakkel zijn nodig. En jij bent niet verplicht die
band ooit te gebruiken: je kunt haar ook opeten, of aan het Wit-Gele Kruis
sturen dan ‘heeft een ander ook eens wat’.
Een jaar later schreef hij in een brief aan de VPRO-journalist Ad Fransen een passage
die onze samenwerking aardig illustreert. Ik kwam het fragment toevallig tegen in
Brieven van een Aardappeleter op pagina 251:
Soms bemoei ik mij enigszins met de gang van zaken, zij het slechts door
een dringend advies, zoals bij het vervaardigen van het En Oh Es Vierluik
aangaande de H. Maagd, Maria, Moeder van Godt. Ik zeide je moet meteen
al iets weggeven, maar vooral iets dat anticipatie en aankondiging bevat,
en dat, al blijft het impliciet, zinspeelt op iets dat gaat komen. Het kostte
mij enige moeite om Jef Rademakers - overigens een begenadigd vakman
- te overtuigen, dat hij eerst dit en dan dat moest doen, en dat hij de serie
moest besluiten met Maria Heil der Zieken ‘Niemand boven de vijftig wil
dat missen’, betoogde ik. Dat was overdreven, maar niet geheel onwaar.
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Ons eerste luik trok 180.000 kijkers. Elk volgend luik ving telkens het
dubbele aantal en met het vierde haalden wij precies de één miljoen, terwijl
er toch ook andere prachtige programmaas zijn zoals Night Rider en
Miami Vice, teveel om op te noemen. (Brieven van een Aardappeleter:
251)
Joop Schafthuizen had ook geen bezwaar tegen de intensieve samenwerking tussen
Gerard en mij. Ik dacht ‘misschien vindt hij mij wel aardig of bekwaam’, maar
onlangs vertelde hij mij waarom. ‘Wat ik vooral belangrijk vond, was dat jij altijd
goed was voor je centen.’ Uiteraard betaalde ik Gerard voor zijn werkzaamheden
een honorarium, een passende vergoeding. Ik heb het gezeur van bladen- en
televisiemakers, die het een schande vonden dat Reve zich voor interviews en
medewerking liet betalen, nooit begrepen.
Terug naar Maria. Ik heb met Gerard zowat al haar heiligdommen in Europa
afgereisd. We zijn op bedevaart geweest naar Kevelaer in Duitsland, naar
Scherpenheuvel in België, naar de Zwarte Madonna van Monserrat bij Barcelona en
last but not least naar Lourdes. Tijdens de voorbereiding deed zich een merkwaardig
fenomeen voor: ik, van huis uit katholiek, schoolgegaan bij broeders en nonnen en
min of meer godsdienstwaanzinnig in mijn jeugd, bleek veel minder van mijn eigen
geloof te weten dan Gerard.
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Hij liet me wel eens schrikken. Zoals de keer dat hij tijdens de mis in een Brabants
dorpje te communie was geweest en uren later uit het pochetzakje van zijn colbert
plotseling de heilige hostie opdiepte. Of ik soms een stukje wilde? Anders nam hij
hem mee naar huis, want ‘voor Joop was het ook goed’. Gerard ontdeed als het ware
het katholicisme van z'n bedompte, beangstigende trekjes. Hij haalde de kern uit de
zaak. Voor mij was God in mijn jeugd een abstracte boeman, Gerard maakte God
letterlijk tastbaar. Hij bleek beter op de hoogte van theologie en kerkleer dan de hele
bevolking van Brabant en Limburg bij elkaar. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat de
onbevlekte, de Maagd als epiteton bij Maria, niet betekende dat zij als fysieke maagd
een kind zou hebben gebaard. De onbevlekte ontvangenis bleek te betekenen: de
schuldeloos geborene, met andere woorden, Maria kwam ter wereld zonder erfzonde.
Maar om haar zwanger te maken heeft de Heilige Jozef wel degelijk een historische
bijdrage uit eigen zak geleverd.
Eens, toen we al veel gedronken hadden in een cafeetje op het Spaanse platteland
vroeg ik hem: ‘Gerard, jij denkt toch niet echt dat de Maagd Maria werkelijk bestaat?’
En Gerard antwoordde: ‘Of de Maagd echt bestaat, is van geen enkel belang, als wij
maar genoeg tot haar bidden.’ Die uitspraak hebben we de volgende dag, toen we
weer nuchter waren, voor het nageslacht op video vastgelegd. Het verbaasde mij
hogelijk dat over deze uitspraak later complete theologische en filosofische artikelen
werden geschreven, waarbij Schopenhauer, Nietzsche, Plato en Kierkegaard als
getuigen werden aangehaald. Ik kan u uit eerste bron verzekeren dat zij er die avond
helemaal niet bij waren.
Na het Maria-vierluik onderhielden we een regelmatige briefwisseling en werkten
we nog een aantal keer samen. Gerard was, bijvoorbeeld, hoofdpersoon in een
opmerkelijke aflevering van het programma ‘Klasgenoten’ waarin hij de onderwijzer
terugzag die hij zo prachtig had beschreven in zijn roman Moeder en Zoon. En ik
had het genoegen een programma rond Gerard te mogen maken toen zijn kapitale
roman Bezorgde Ouders uitkwam. Dit was een programma waarin hij ons onder
andere het bestaan van katholieke dieren uitlegde. In 1991 maakte ik voor de NOS
de documentaire ‘Alleen op de wereld’. Hierin werd voor het eerst het veelbesproken
Geheime Landgoed aan de kijker getoond. Het grote thema van het programma moest
de eenzaamheid van Reve zijn, het zich altijd buitenstaander voelen, maar tussen de
bedrijven door geeft de film ook een aardig beeld van de relatie tussen Gerard en
zijn levensgezel Matroos Vosch.

‘Als het kindje er eenmaal is’
In het begin van de jaren negentig was ik ten prooi aan tegenstrijdige gevoelens.
Enerzijds wilde ik heel graag weg uit de omroepwereld. Ik had mijn buik vol van
het onderhandelen over begrotingen, uitzenduren en personeel. Bovendien had het
fenomeen televisie voor mij niet meer de magische bekoring van vroeger.
Aan de andere kant speelde ik met de gedachte om nog één programma met Reve
te maken. Een film met als thema De Dood. Ik was in 1991 verhuisd naar België en
in de loop van '92 lieten Joop en Gerard vanuit Frankrijk weten dat ze ook van plan
waren zich in Belgiëland te vestigen. Ik had natuurlijk al wat Vlaamse ervaringen
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opgedaan en diende Joop zo goed mogelijk van advies. Op deze wijze werd de mooie
dokterswoning in Machelen-Zulte verworven.
De gedachte aan een laatste film liet mij niet los. Ik kreeg het idee om Gerard te
volgen op de verhuisreis van Frankrijk naar België. Van Dieulefit naar Machelen,
zijn einddoel, waarvan hij zei dat het zijn laatste huis en zijn laatste rustplaats zou
worden. Mijn werktitel was: Terug naar huis. Ik wilde als volgt te werk gaan: Gerard
moest zelf rijden in zijn eigen camionette en onderweg zouden we de meest cruciale
momenten uit zijn leven bespreken. Samen Op weg naar het Einde.
Die film is er uiteindelijk niet gekomen. Gerard zag een beetje op tegen de lange
autorit met een camera op zich gericht. En Joop vond plotseling dat het nieuwe huis
in Machelen niet in beeld mocht komen, maar dat was juist ons einddoel en daar
wilde ik mijn finale maken. Dat Gerard wel zin had om nog een programma te maken
blijkt wel uit de brief die hij mij op 9 mei 1993 vanuit Frankrijk schreef. Een brief
die voor mij extra gedenkwaardig is aangezien mijn vrouw een maand eerder was
bevallen van onze derde dochter en Gerard in deze brief zijn teleurstelling erover
uitsprak dat wij het kind niet naar hem vernoemd hadden. Boven de brief staat als
motto: ‘Als het kindje er eenmaal is, lacht de moeder door haar tranen heen’, maar
een groot deel van de brief bevat zijn bespiegelingen over zijn rol en uiterlijk in onze
nieuwe film.
Ik vind dat ik zelf niet te vaak als natuurlijk persoon in beeld moet komen,
en dan slechts als ik het documentair getoonde bevestigen en bekrachtigen
kan met een paar goed gekozen
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woorden. Alles wat je mij wilt laten voorlezen, gedichten of saillante citaten
uit mijn proza, zoude ik het liefste zonder bril van een met reuzenletters
bedrukt blad willen lezen. Ik geloof dat zulk een gedrukt stuk een uitdraai
heet. Wil jij mij in het algemeen wat meer regisseren? Dan gevoel ik mij
veiliger.
Nu mijn uiterlijk. Er moet enige make-up zijn, bijvoorbeeld een iets groter,
roder en sappiger gemaakte mond, en diepere oogkassen. Een schijn van
koortsigheid maakt mijn gelaat belangwekkender: lijden en beproeving,
maar welk een hartstochtelijke uitstraling! Haar niet te lang, en kunstmatig
iets verwaaid.
Als ik kleding aanheb waarmede ik mij niet één gevoel, word ik onzeker.
Overwegende dat wij rechtstreeks met de NOS te maken hebben, kunnen
we een beroep doen op hun ondergronds requisietenparadijs.
Wat ik denk nodig te hebben: een ouderwets pak, eventueel zelfs
vooroorlogs, met nog een omslag aan het einde van de broekspijpen. Niet
te zwaar van stof. Ietwat versleten is geen bezwaar, evenmin als zwart dat
dof geworden is. Mijn maten zijn: jasje 50 of 52 naargelang snit, broek
48 of 50. Mijn benen zijn noch lang noch kort. Een zwarte of in ieder geval
zeer donkere lendenceintuur zoude goed zijn, vederkrachtig of verstelbaar
of beide, zoals die van houthakkers of van Spaanse dansers, bedoeld
respectievelijk om een breuk te voorkomen dan wel het middel slanker te
doen gelijken. Een groot litteken over mijn wang en kin zoude niet slecht
zijn, of een verbonden arm in een doek. Ook bijna voortdurend in één hand
een paar dunne donkere handschoenen bij mij hebben ligt niet gek in het
beeld. Een of ander overhemd met iets te lange manchetten, met vrij grote
manchetknopen; een stropdas waarop staande afgebeeld een Vosch die,
tegen een lantaarnpaal geleund, in een cigarettepijpje een lange Miss
Blanche rookt. Een kruisafname is ook heel goed. En natuurlijk een
dasklem.
Nu de schoenen. Maat 45, donker en ouderwets met nogal hoge maar nog
nét niet nichterige hakken.
Het geheel: zeer geraffineerde, deftige en schijnbaar onbedoelde
nonchalance.
Is Gerard Reve koket? Zeker en vast. IJdel? Voor mijn part. Maar is Reve een poseur?
Nee en hij is zeker nooit onoprecht. Hij is altijd trouw aan zichzelf, zowel in schrift
als in gesproken woord. Alleen de manier waarop hij zijn authentieke gevoelens en
gedachten tot uiting brengt, brengt sommigen in de verleiding zijn eerlijkheid in
twijfel te trekken.
De film Terug naar huis werd dus nooit gemaakt en de reis naar zijn laatste adres
werd niet vastgelegd. Gerard en Joop verhuisden dus naar België, het land dat zij in
de jaren daarna van de positieve en negatieve kant zouden leren kennen. Ik bezocht
hen nog af en toe in hun paradijsje op het Oost-Vlaamse platteland en zag met eigen
ogen hoe met name Gerard zich in België op zijn gemak begon te voelen. Talloze
keren legde hij mij uit dat de Maagd Maria niet voor niets zo vaak in dat land is
verschenen: volgens Gerard heeft Onze Lieve Vrouw een uitgesproken voorkeur
voor het Belgische luchtruim. Dat maakt de affaire extra navrant [Reve zou in 2001
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de Prijs der Nederlandse Letteren ontvangen uit handen van de koning van België.
Dit werd hem geweigerd, aangezien de partner van Reve - Joop Schafthuizen beschuldigd werd van pedofilie, red.].
Vorige maand herlas ik toevallig de uit 1975 daterende roman Een Circusjongen.
In het negende hoofdstuk van dat boek beschrijft Gerard Reve hoe de hoofdfiguur
een jong persoon aanrandt en wel op veel schuldiger en gruwelijker wijze dan Joop
Schafthuizen ooit zou durven. Hij noemt het daar zelf een ‘verschrikkelijke,
onherroepelijke en onvergeeflijke daad’. Het lezen ervan maakte mij - hoewel de
relativerende context mij geenszins ontgaat - opnieuw bijna fysiek onpasselijk.
Als wij in Vlaanderen een cultuurminister hadden gehad die wel eens een boek
had gelezen, dan had hij wellicht de seksuele escapades van een buitenstaander als
Schafthuizen niet nodig gehad om Reve de koninklijke uitreiking van de Staatsprijs
door zijn neus te boren. Maar Anciaux heeft het negende hoofdstuk van Een
Circusjongen nooit gelezen. Hij kent zijn klassieken niet. ‘Hij had wel eens wat van
Reve gelezen’, liet hij weten, maar wat ‘daar kon hij zo rap niet opkomen’. Dat
Anciaux, net als ik toegewijd vader van kinderen, tegen elke vorm van seksueel
misbruik van jongeren is, siert hem. Sterker nog, het is hem geraden! Persoonlijk
ben ik voor de Willem Duys-benadering: wie mijn kroost schoffeert sla ik dood.
Maar het afblazen van die koninklijke overhandiging heeft daar geen fluit mee te
maken. Reve had recht op de prijs met alle toeters en bellen. Of Joop nou een viespeuk
is of niet.
Natuurlijk keur ik de faux-pas van Joop ten zeerste part. Maar ik ben de afgelopen
tijd ook getroffen door
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Reve in debat met zijn broer tijdens een televisie-uitzending

zijn verbluffende openhartigheid en ik heb geen redenen om aan zijn relaas te
twijfelen. Als er is gebeurd wat hij zegt, dan is dat niet goed te praten. Maar ik vind
elke bezopen BMW-chauffeur die keihard door de Vlaamse straten scheurt nog veel
erger. In geen enkel Europees land vallen zoveel kinderslachtoffers in het verkeer
als in België. Daar heeft de minister van Cultuur, die toevallig ook minister van Jeugd
is, de afgelopen weken niet half zoveel woorden aan vuilgemaakt als aan Joop
Schafthuizen. Bovendien is de vraag of Joop een viespeuk is in wezen niet relevant.
En zelfs als Reve zelf een viespeuk zou zijn, doet dat niet ter zake. De Staatsprijs
der Nederlandse Letteren is een bekroning voor letterkunde, niet voor goed gedrag.
Anciaux is een quasi-progressieve analfabeet en daardoor heeft hij de fout begaan
twee zaken met elkaar te verwarren die volkomen los van elkaar staan. Stel je voor
dat de vorsten der Lage Landen de prijs nooit meer aan een viespeuk mogen uitreiken!
Ik vind dat geen gunstige ontwikkeling, al was het maar omdat mijn eigen kansen
voor de toekomst dan verkeken zijn.
De Staatsprijs bestaat grofweg uit twee elementen: een koninklijke handdruk en
een geldbedrag. Wie Reve en Schafthuizen kent, weet dat Gerard het eerste wilde
en Joop het andere. Door de ingreep van Anciaux heeft Joop als het ware de Staatsprijs
voor Letterkunde gekregen en is Gerard met lege handen achtergebleven. Reves
gezondheidstoestand in aanmerking genomen is het waarschijnlijk de laatste kans
geweest om hem te huldigen.
Jef Rademakers studeerde Nederlands in Amsterdam. Hij verwierf
bekendheid als televisieproducent. Hij keerde tien jaar geleden de televisie
de rug toe, nu is hij werkzaam als schrijver van romans, gedichten en korte
verhalen.
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recensie
Ida Gerhardt. Zeven maal om de aarde te gaan. Een keuze uit haar
gedichten door Gerrit Komrij. Amsterdam (Athenaeum - Polak & Van
Gennep) 2001. 189 blz. € 13,60 ISBN 9025317391

Een phalanx straaljagers
De gedichten van Ida Gerhardt (1905-1997) zijn klassiek in meer dan één betekenis
van het woord. Allereerst is er de strenge vorm waaraan zij in verreweg de meeste
van haar gedichten met bewonderenswaardige discipline vasthoudt. Rijmschema's
metriek, strofenbouw en poëtische gedichttypen, veelal gebaseerd op Grieks-Latijnse
voorbeelden, geven haar een strict kader van vormgeving. Dit mag op het eerste
gezicht misschien een knellende en beperkende band lijken, maar geeft ook
gelegenheid om keuzes net zolang te evalueren totdat het juiste woord op de juiste
plaats terecht kan komen. Zo is het dichten een langdurig en moeizaam proces,
waarbij de verleiding van een snel en misschien wel gemakzuchtig beslissen wordt
weerstaan. De geïnspireerde vondst is het begin, niet het einde; eenmaal gevonden
ondergaat de eerste opzet een pijnlijk kritische beoordeling om te kunnen passen in
de streng aangehouden vorm. Alleen zo ontstaat een gedicht waarmee de dichter zich
tevreden kan stellen, een juiste balans van inhoud en vorm.
Met deze werkwijze betoont Ida Gerhardt zich een waardig vertegenwoordigster
van de vormvaste, klassieke dichtkunst. Maar zij is ook in een verdere zin klassiek:
de literatuur van de Oudheid is voor haar een levenslange bron van inspiratie geweest,
niet alleen als reservoir van vorm, maar eveneens als referentiepunt voor inhoud.
Ida Gerhardt studeerde klassieke talen, eerst in Leiden, later in Utrecht. In de keuze
voor dit vak, en in de keuze voor - in eerste instantie - Leiden, blijkt al een eerste en
cruciale invloed van de klassieken op haar leven. Als leerling van het Erasmianum
gymnasium van Rotterdam had zij een nauwe band ontwikkeld met haar leraar, de
classicus/dichter J.H. Leopold, die een blijvende invloed op haar zou uitoefenen, ook
nadat hun contact verstoord raakte. Haar liefde voor de klassieke talen en voor het
vertalen werd aangewakkerd door Leopold, die met zijn onderwijs en zijn dichtwerk
een snaar in de jonge Ida wist te raken.
Enthousiast begonnen met haar studie te Leiden, zag zij zich gedwongen over te
stappen naar Utrecht. Aan deze universiteit volgde zij colleges bij de latinist professor
H. Wagenvoort, die in zijn benadering van de literatuur een opmerkelijke combinatie
van filologie, geschiedenis en interesse voor de sociaal-culturele context hanteerde.
In zijn publicaties blijkt hoe door deze manier van werken ook de minder grijpbare,
maar niet minder belangrijke, aspecten van het Romeinse bewustzijn zichtbaar konden
worden gemaakt. Gevoelselementen stammend uit een cultuur die in oorsprong uiterst
nauw verbonden was met het landleven van een boerengemeenschap wist hij bloot
te leggen en te beschrijven, zoals de erkenning van de mysterieuze krachten die steeds
weer leven blijken te schenken, op voorwaarde dat de boer zijn plichten van zorg
voor plant en dier nakomt. Het ligt voor de hand te vermoeden dat Wagenvoort heeft
bijgedragen tot versterking van Ida Gerhardts fascinatie voor de Georgica van
Vergilius, een dichtwerk over het boerenbestaan, dat zij later op magistrale wijze
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zou vertalen. Wagenvoort heeft ook het unieke talent van zijn studente erkend: zij
kon bij hem in 1942 promoveren op een vertaling van twee boeken van Lucretius'
leerdicht De rerum natura, met een inleiding over haar vertaalprincipes en een
vergelijking van bestaande vertalingen. Aldus heeft Wagenvoort een beslissende rol
gespeeld in de ontwikkeling van Ida Gerhardt als classica, en daarmee indirect ook
als dichteres. Hoezeer zij ook met nostalgie bleef terugdenken aan Leiden, haar
waardering voor Wagenvoort was zo groot dat zij zich als één van zijn leerlingen
aansloot bij een groep oud-studenten die in 1956 een honoraire bundel voor hun
Utrechtse leermeester samenstelde.
Eveneens te Utrecht sloot zij vriendschap voor het leven met een studiegenoot,
die het zou brengen tot het hoogleraarschap Antieke en Middeleeuwse Filosofie aan
dezelfde universiteit: Professor Cornelia de Vogel. Met haar deelde Ida Gerhardt de
belangstelling voor de filosofie van Plato, of misschien beter gezegd: voor de figuur
van Socrates. Met zijn onophoudelijk en onvermoeibaar streven naar inzicht en
gedreven door een hoog idealisme om jonge mensen zich bewust te laten worden
van wat werkelijk mooi en waardevol is, is hij voor Ida Gerhardt een voorbeeld om
na te volgen. In ieder geval in haar opdracht van lerares: al zoekend en tastend, en
met een bewonderenswaardige openheid voor de suggesties en frisse invallen van
haar leerlingen, gaf zij leiding aan de ontdekkingstocht in de wereld van de klassieke
literatuur. Ook hier streng, maar altijd met het oog gericht op het ideaal van blijvende
en waardevolle kennis, onder verwerping van het gemakzuchtige, snelle resultaat.
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Hoezeer ook geïnspireerd door de Oudheid is Ida Gerhardt een dichteres van haar
eigen tijd, en vooral van ‘Holland’. Het klassieke instrumentarium wordt dienstbaar
gemaakt aan de verwoording van wat waardevol is in een mensenleven van nu. In
haar dichtkunst geeft zij telkens weer blijk van een fascinerende gevoeligheid voor
de beeldende kracht van wat haar, en ons, zo nabij is, maar waarvan de poëzie ons
doorgaans ontgaat: het water en de luchten van het Hollands landschap, de
gedragingen van vogels, de gebeurtenissen in de klas. Met eenvoudige woorden weet
zij de diepe symboliek van eenvoudige en herkenbare beelden bloot te leggen en tot
drager te maken van tijdloze betekenis: emoties en inzichten gevangen in woorden,
klassiek vanwege hun universaliteit en hun ontstijgen aan de elementen van de
werkelijkheid waarmee hun expressie plaatsvindt.
In het gedicht ‘Dertig Eeuwen’ komen beide lijnen van de klassieke traditie en
eigentijdse situatie op treffende wijze samen. Aangezien dit gedicht niet in de selectie
van Komrij is opgenomen, citeer ik het hier volledig:
Toen Patroklos gelegd was op
de baar,
werd hij door alle jongens
uitgedragen.
Ik zag hen kinderlijk de dode
schragen,
een haag van jonge eiken
naast elkaar.
Maarts voorjaar joeg de
wolken langs het goud.
Er donderde een phalanx
straaljagers over,
toen op de brandstapel
omfloerst met lover
zij hem legden en de vlam
sloeg in het hout.
Myriaden jaren op de palm
der hand. Ik dorst niet opzien naar wie
was ter zijde,
lieflijk en stil, Briseïs aller
tijden,
toen hij verbrand werd in dit
lage land. (De hovenier, 1961)

Het gedicht verwijst naar het lezen van Homerus in de klas, de uitvaart van de
gesneuvelde Patroklos, zoals beschreven in boek 23 van de Ilias. Er vindt een
vermenging plaats: de taak van de vrienden van Patroklos wordt overgenomen door
de leerlingen, die de uitvaart doen plaatsvinden in hun omgeving van het zo
herkenbare Hollandse landschap. De betekenis en strekking van de gebeurtenis wordt
onderstreept door het donderend overkomen van een formatie straaljagers, als een
teken van de goden: in de wereld van Patroklos zou een donderslag of een
hemelsverduistering die functie hebben gehad. Beide sferen dienen de expressie van
getroffenheid en verdriet bij ieder mens afzonderlijk die wordt geconfronteerd met
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het sterven, en de angstige gêne tegenover de andere rouwenden. Oudheid en heden
smelten samen in een altijddurende geldigheid.
De bundel met Komrijs selectie biedt een mooi overzicht van Ida Gerhardts oeuvre.
Het is enigszins teleurstellend dat de inleiding weinig informatie biedt over de
klassieke achtergronden van dit oeuvre, vooral omdat aantoonbaar is, ook uit
biografisch bronnenmateriaal, hoe wezenlijk dit aspect voor Ida Gerhardt is geweest.
Spoedig zal het mogelijk zijn om hierover uitgebreid te lezen: in Mei van dit jaar
zal, van de hand van Mieke Koenen, het boek Stralend in gestrenge samenhang. Ida
Gerhardt en de klassieke oudheid verschijnen (Historische Uitgeverij, Groningen).
Jeroen Bons
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[Nummer 2]

redactioneel
‘I will bite my thumb at them, which is a disgrace to them if they bear it’. Deze
uitspraak uit Shakespeares Romeo and Juliet gold indertijd als een
standaard-uitdaging. In Baz Lurhmanns eigenzinnige bewerking van het canonieke
toneelstuk, laat hij enerzijds de oude Engelse taal intact, anderzijds verstoort hij de
traditionele setting door de toepassing van moderne elementen als popmuziek en
filmtechnieken. Door te laveren tussen klassiek en modern, daagt Luhrmann de lezer
uit om op een andere manier naar het tragische liefdesverhaal te kijken en slaagt er
zo in de tijdloosheid van het verhaal extra te benadrukken.
De uitdaging om anders te kijken staat centraal in deze Vooys. Met een beetje
kwade wil kan worden gesteld dat de (literaire) canon voortborduurt op de waardering
die zij ooit oogstte en dat deze nu in stand wordt gehouden door een kleine groep
academici. Door middel van ‘andere’ interpretaties kan de waarde van een werk
zichtbaar worden. Zo gebruikt Geerke Berghuis een filosofisch interpretatiekader
voor een verguisde roman als American Psycho. De lezer wordt uitgedaagd om onder
de laag van geweld en perversiteit de literaire waarde van de roman te ontdekken.
Dafne Jansen betoogt in haar bijdrage dat magisch realistische auteurs ontstaan vanuit
de visie van de westerse critici, die hen plaatsen onder de noemer magisch realisme.
Een andere blik levert een ander beeld op.
Ook de historische Unvollundeten vormen materiaal om op een andere manier
naar het werk te kijken. Rijk Schipper richt zijn oog op het gemankeerde meesterwerk
van Friedrich Hölderlin en laat zien dat een toneelstuk niet afgerond hoeft te zijn om
groots te zijn.
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Een serieuze grap?
Shakespeares Romeo and Juliet in handen van filmmaker Baz
Luhrmann
‘Me they shall feel while I am able to stand, and 'tis known I am a
pretty piece of flesh’. De originele toneeltekst van Shakespeares Romeo
and Juliet is al vele malen bewerkt en aangepast, maar is zelden zo
geactualiseerd als in de bewerking van filmregisseur Baz Luhrmann.
Door middel van handhaving van de oude tekst en de originele plot
en tevens door het gebruikmaken van moderne filmtechnieken en een
stilistische vermenging van genreconventies, weet Luhrmann het stof
van de oude lovestory af te blazen en voor contemporain publiek weer
aantrekkelijk te maken. Davida van Dijke bespreekt de omstreden
filmbewerking Shakespeares Romeo and Juliet in het licht van de
postmoderne parodie en beschrijft de vreemde weg van ‘lamentable
tragedy’ tot aan ‘actie/thriller’.
Davida van Dijke
Aan de vooravond van het koninklijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima
werd voor hen het ballet Romeo en Julia opgevoerd. ‘We appreciate this choice, and
only would like the end to be rewritten’ luidde - vrij weergegeven - het commentaar
van de kroonprins op de aankondiging van Prokofjevs ballet1 (NOS-Journaal 2002).
Het idee om het verhaal van Romeo en Julia conform de eigen behoeften te
herschrijven is niet nieuw. Hoewel de meeste kunstenaars (waaronder Prokofjev)
het tragische einde intact lieten, zijn er in de eeuwen voor en na Shakespeares
beroemde toneelwerk vele versies van het Romeo en Julia-verhaal gemaakt, met
gebruik van diverse kunstvormen en media.
Welke regels gelden voor hergebruik van een kunstwerk dat (met name vanaf de
negentiende eeuw) op het voetstuk van ‘high culture’ is geplaatst? Leidt een
herschreven Romeo en Julia met behulp van nieuwe media en door vermenging met
hedendaagse cultuur tot een waardevolle actualisering of een onaanvaardbare grap?
Deze problematiek wordt behandeld aan de hand van een recente en spraakmakende
adaptatie van Shakespeares Romeo and Juliet, de in 1996 verschenen film van Baz
Luhrmann. Luhrmanns hergebruik van een oud thema zal in dit essay enerzijds
kritisch worden belicht via de visie van collega-filmmaker Franco Zeffirelli; deze
verfilmde Shakespeares stuk in 1968 en koos daarbij voor een heel andere aanpak.
Anderzijds wordt Luhrmanns film bekeken vanuit de theorie van intertekstualiteit,
met name van de ‘postmoderne parodie’. De combinatie van invalshoeken kan bij
de lezer tot een beter begrip van een recente en omstreden bewerking van een oud
verhaal leiden.

Concurrentiestrijd in Dallas-stijl

1

Prokofjev schreef balletmuziek bij de Romeo en Julia-stof in 1934.
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The Luhrmann film did not update the play, it just made a big joke out of
it. I don't think it's necessary to modernize Shakespeare's plays [...] because
it speaks best when it's set in its own cultural background and historical
setting. (Luhrmann, Zeffirelli e.a. 1998)
[mijn cursivering]
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Aan bovenstaande kritiek op de nieuwste filmbewerking van Shakespeares toneelstuk
Romeo and Juliet (Luhrmann, 1996) ligt een uitgesproken mening ten aanzien van
de reproductie van kunstwerken uit het verleden én de hierin figurerende geschiedenis
ten grondslag. Naar deze overtuiging maakte Zeffirelli in 1968 zijn eigen filmadaptatie
van het betreffende toneelstuk (Zeffirelli 1968). Hierin probeerde hij door allerlei
aspecten van de enscenering een - in illusionistische zin - geloofwaardig beeld op te
roepen van de periode, de omgeving en de algehele culturele setting waarin
Shakespeares toneeltekst het verhaal van Romeo en Julia plaatst. Naast de gecreëerde
indruk van authenticiteit benadrukt Zeffirelli in zijn weergave ook het esthetische
aspect van de voorstelling. Door kleding, muziek en gekozen locaties roept de
mise-en-scène het renaissancistische ‘fair Verona’ uit Shakespeares proloog op, als
een ver van de toeschouwer verwijderde, geïdealiseerde omgeving. Deze esthetisering
vertoont een analogie met de situering van het in 1596/1597 gepubliceerde stuk.
Shakespeares Romeo and Juliet speelt in de dertiende eeuw in een ver van Engeland
en het Engelse publiek verwijderde Italiaanse stad.
In het licht van Zeffirelli's beroemd geworden filmadaptatie is een opvallend
kenmerk van Luhrmanns recente bewerking de actualisering van tijd en de verandering
van plaats ten opzichte van de intertekst: Shakespeares Romeo and Juliet. Hier wordt
het ‘fair Verona’ uit Shakespeares proloog - uitgesproken door een
televisiepresentatrice in de van recente oorlogsverslaggeving bekende reportagestijl
- voorgesteld als een contemporaine (Amerikaans/Mexicaanse) metropool, vol
(post-)modernistische hoogbouw en reclameboodschappen. Het handelingsverloop
in Luhrmanns William Shakespeare's Romeo and Juliet, waarvan de titel de band
met de monumentale zestiende-eeuwse voorganger onderstreept, is in grote lijnen
hetzelfde als in Shakespeares stuk. De rivaliteit tussen de families Montague en
Capulet, die een sturend element vormt in de tragedie van Romeo and Juliet wordt
in Luhrmanns film voorgesteld als een politieke en economische concurrentiestrijd
tussen familiebedrijven in Dallasstijl. De felheid van de vete brengt de filmvertelling
bij de voice overherhaling van de proloog in beeld door extreem snelle zoom shots
van twee tegenover elkaar staande wolkenkrabbers, afgewisseld met beelden van
verkiezingspamfletten van beide partijen.
De actualisering van de gebruikte verhaalstof wordt gecombineerd met het citeren
van de letterlijke tekst. Deze is (evenals in Zeffirelli's filmversie) wel sterk ingekort
- onder andere om te passen in het speelfilm-format. Ook zijn sommige episoden, of
gedeelten daarvan, ten opzichte van Shakespeares intertekst in volgorde verwisseld.
Deze ingrepen lijken meestal ten dienste te staan aan het opvoeren van de ‘boeiende
werking’ van Luhrmanns filmvertelling: door het inkorten van monologen, korte
handelingssequenties en snelle wisseling van ruimte ontstaat de indruk van
extreme(-re) tegenstellingen en daardoor extra spanning. Genoemde veranderingen
worden weerspiegeld in de genreaanduiding op de videorelease uit 1996 als
‘actie/thriller’ (Luhrmann 1996). Dit geeft een verschil te zien met de toevoeging bij
Shakespeares toneeltekst die het stuk aanduidt als ‘lamentable tragedy’ (Shakespeare
2000, 1980).
Volgens de poëtica van de Hollywood-actiefilm geprogrammeerde
handelingssequenties, representatie van de rivaliserende families en afzonderlijke
personages volgens de conventies van soapseries, actualisering van de ruimtelijke
context en talloze visuele verwijzingen naar de populaire cultuur en massamedia
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door reclameborden, krantenkoppen, televisiebeelden et cetera; dit alles staat haaks
op het ideaal van uitbeelden van gecanoniseerde teksten zoals Zeffirelli dit
formuleerde en nog steeds in praktijk brengt2. Zeffirelli stond niet alleen in zijn
kritiek. Zo schreef recensent Jim Welsh kort na het verschijnen van Luhrmanns film
in Literature/Film Quarterly:
William Shakespeare's Romeo and Juliet is deceptively titled, because it
is really Baz Luhrmann's Romeo & Juliet. It would get high marks if its
evaluation were strictly

2

Volgens vergelijkbare principes verfilmde Zeffirelli Shakespeares The Taming of the Shrew
(1967) en Hamlet (1990), maar ook Charlotte Brönte's Jane Eyre (1996).
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verbal, perhaps, but the setting is so visually bizarre that its fidelity is
questionable. The film's spectacle constantly overpowers and overwhelms
the poetry [...]. Can Shakespeare's tragedy withstand the [...] playful
inventiveness of such postmodern tomfoolery as this movie employs?
(Welsh 1997, pp. 152-155)

John Stride en Joanne Dunham in Franco Zefirelli's voorsteling in de ‘Old Vic’ uit 1960

Luhrmanns toe-eigening van de toneeltekst door deze volgens zijn eigen
opvattingen te visualiseren en de vervorming die hiermee gepaard gaat, leiden tot
twijfel aan de ‘getrouwheid’ van de bewerking. De impliciete conclusie van zowel
Zeffirelli als de geciteerde criticus is dat het proces van toe-eigening de gemarkeerde
intertekst - het werk van Shakespeare - ondermijnt.
Hoe veranderen de in de toneeltekst uitgedrukte - en eraan toegekende - waarden
in dit door critici gesignaleerde proces van toe-eigening en vervorming? Ingaande
op hun benoeming van Luhrmanns adaptatie als ‘joke’ en ‘tomfoolery’ wil ik dit
nader onderzoeken door een analyse van het komisch register in Luhrmanns
filmvertelling in vergelijking met de ‘pretekst’, Shakespeares Romeo and Juliet, aan
de hand van enkele representatieve fragmenten. Ondanks het tragische einde van het
verhaal zijn aspecten van het komische terug te vinden in tekstuele details (grappen,
toespelingen op seksualiteit), meer algemene vormgeving van personages en de aanvankelijk positieve - ontwikkeling van het liefdesverhaal. Ten slotte zal bij deze
vergelijking ook een relevant onderdeel van Zeffirelli's eerdere bewerking betrokken
worden. Deze analyse staat in het theoretisch kader van de postmodernistische
intertekstualiteittheorie, met name Linda Hutcheons theorie van de postmoderne
parodie.

Postmodern tomfoolery
Welsh betwijfelt de waarde van Luhrmanns ‘tomfoolery’ - dat als ‘dwaasheid’ (zoals
de streken van een nar) kan worden vertaald - en brengt het in verband met de
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postmodernistische kunst. Hiermee bevestigt hij het vooroordeel ten aanzien van
deze kunststroming dat Linda Hutcheon in ‘The Politics of Postmodern Parody’ wil
weerleggen; de interpretatie van postmoderne kunst als waardevrij, voornamelijk
decoratief, uit de historische context gerukt citeren van oude(re) vormen van
representatie ((Hutcheon 1991, pp. 225-236). In het begin van haar artikel stelt
Hutcheon de postmoderne parodie gelijk aan de concepten van toe-eigening en
intertekstualiteit. Volgens Hutcheon wil deze kunstvorm licht werpen op de
geschiedenis van de representatie, en vooral op de - verborgen - ideologieën die aan
de voorstelling ten grondslag liggen. Dit doet de parodie door middel van gelijktijdig
gebruik en misbruik (‘use and abuse’) van de hergebruikte representatie(s). Ironie is
hierbij een veel toegepaste kunstgreep.
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Hutcheon hanteert de progressieve opvatting van intertekstualiteit. Een (kunst-)werk
wordt hierbij gezien als ‘a tissue of quotations, drawn from the innumerable centers
of culture’, zoals de kunstenares Sherrie Levine dit - vrij naar Roland Barthes formuleert (ibidem, p. 228). In tegenstelling tot de eerdere generatie intertekstualisten,
zoals Barthes en Kristeva, volgens wier opvatting ‘tekst’ bestaat uit een oneindige
hoeveelheid voor auteur en lezer onbewust blijvende interteksten, wordt de
postmoderne parodie echter als een bewuste constructie beschouwd. Deze constructie
maakt ook een grotere bewustwording van de recipiënt, dat wil zeggen de toeschouwer
of lezer, mogelijk.
Als een dergelijk - bewust geconstrueerd - weefsel van citaten doet Luhrmanns
film zich voor, vanaf de proloog, overgaand in de introductie van de belangrijkste
personages. Deze citaten combineren twee soorten intertekstualiteit, die respectievelijk
als lineair (diachroon) en perspectiverend (synchroon) kunnen worden aangeduid
(Suerbaum 1985 p. 64).3 De lineaire intertekst is Shakespeares Romeo and Juliet. De
synchrone perspectivering vindt in de film plaats door de verwijzingen naar
verschillende genres en werken uit de contemporaine muziek- en filmgeschiedenis.
Zo worden de bedienden, horend bij de Montague-factie waarmee het eerste bedrijf
van Shakespeare opent, in de film geïntroduceerd als figuranten in een rapvideoclip.
Dezelfde sequentie geeft de Capulets weer volgens het handelings- en
uitbeeldingsschema van de (Italiaanse) western. Het eerste gevecht dat analoog aan
Shakespeares intertekst plaatsvindt vertoont het geweld deels volgens de
filmconventies van de slapstick, deels van de westernachtige actiefilm. Dit synchroon
citeren van verschillende genres resulteert in een pastiche met het effect dat Welsh
‘visually bizarre’ noemt. Hoe kunnen deze gepasticheerde vormen de ‘verborgen
ideologie’ van de lineaire intertekst aan de orde stellen?

Use and abuse
Het rituele karakter van het gevecht in de eerste scène manifesteert zich in
Shakespeares tekst op handelingsniveau door een standaarduitdaging waaraan een
uitspraak als: ‘I will bite my thumb at them, which is a disgrace to them if they bear
it’ (Shakespeare 2000, p. 84) refereert. Het voorgeprogrammeerde aspect van het
geweld wordt aangescherpt en benadrukt op het niveau van de filmvertelling door
de handelingsreeks weer te geven met gebruik van uit verschillende actiegenres
afkomstige conventies. Een soortgelijke overzetting treft ook uitspraken van de
knechten Gregory en Sampson, zoals: ‘Me they shall feel while I am able to stand,
and 'tis known I am a pretty piece of flesh’ (ibidem). Deze tekst wordt in de film in
‘rappersritme’ met bijpassende muziek uitgesproken en zo geactualiseerd en
becommentarieerd. Deze vorm van afstand scheppende - dus komische - actualisering,
met gebruik van genres die verbonden zijn met populaire cultuur en massamedia is
één van de kenmerken die Hutcheon bij de postmoderne parodie aantreft. Er wordt
een intertekstueel verband gecreëerd tussen een gecanoniseerde, dus in hoog aanzien
3

Suerbaum brengt dit onderscheid aan in zijn betoog over intertekstualiteit en
genreontwikkeling. Deze termen leken mij ook behulpzaam bij analyse van verschillende
vormen van intertekstualiteit in Luhrmanns film.
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staande tekst en populaire eigentijdse tekstsoorten. De wrijving (het idee van ‘abuse’)
in de beleving van recipiënten zoals Zeffirelli en Welsh lijkt in deze specifieke
combinatie van gemarkeerde lineaire intertekstualiteit en perspectiverende
intertekstualiteit met populaire eigentijdse genres te schuilen.
Toch hangt het effect van ondermijning niet in de eerste plaats af van een specialistische - kennis van de kunstgeschiedenis bij de recipiënt. De postmoderne
parodie speelt in op algemene kennis van teksten en tekstvormen die door canonisering
en popularisering, met behulp van moderne communicatiemiddelen en onderwijs al
tot icoon zijn geworden én op door velen gedeelde kennis van eigentijdse, bekende
genres. Om het ondermijnende aspect van de postmoderne parodie te begrijpen ‘all
you have to do [is] look around you’, schrijft Hutcheon (Hutcheon 1991, p. 233).
Ook dit laatstgenoemde aspect van algemene kennis van de contemporaine cultuur
bij de toeschouwer kan het parodistische effect van William Shakespeares Romeo
and Juliet sorteren. De combinatie van ‘mogelijke werelden’, zoals die van het genre
van de western én van de rapmuziek, doet - in zekere mate - een beroep op

Vooys. Jaargang 20

72
het besef van de kunstmatigheid van deze voorstellingswerelden. Dit ‘tentoonstellen’
van de wijze waarop genreconventies de aard van representaties bepalen kan de
onderliggende ideologie, met name de aanspraak op ‘werkelijkheidsweergave’, van
de voorstelling relativeren. In combinatie met het uitbeelden van de handeling als
pastiche van verschillende genres (western, slapstick, rapvideoclip) worden enkele
filmtechnische kunstgrepen toegepast, zoals de ‘freeze-frame’- en de
‘slowmotiontechniek’. Deze technieken versterken doorgaans het dramatisch effect
van de handeling, maar kunnen door hun combinatie ook gezien worden als met
verschillende genres verbonden poses. Ook deze uitbeelding is op te vatten als
demonstratie op het niveau van handeling én commentaar op niveau van de
(film)vertelling met betrekking tot de eerste vechtpartij in Romeo and Juliet.
Een derde vorm van ironisering is het benadrukken van tekstelementen door ze
naast de gesproken tekst ook als ‘label’ in beeld te brengen. Zo zet de filmverteller
de spreektekst ‘give me my long sword ho’ (ibidem) door labeling van een vuurwapen
met het etiket “longsword’ visueel in een anachronistisch perspectief. De reactie van
Lady Capulet, die de strijdlust van haar echtgenoot bespot (‘A crutch, a crutch! Why
call you for a sword?’) laat Luhrmann weg. De ironie die in Shakespeares tekst in
eerste instantie het personage geldt, wordt daardoor gedeeltelijk verplaatst naar een
algemener niveau. Het veelvuldig in beeld brengen van teksten en vooral de genoemde
vorm van etiketteren suggereert daarnaast een verband met een contemporaine
intertekst: het ‘comicbook’, de strip. Deze vormen van ironisering combineren een
autoreferentieel, naar zichzelf verwijzend aspect met een dialogisch spel met
Shakespeares intertekst.
Uit de besproken voorbeelden blijkt dat ‘het komische’ niet vreemd is aan
Shakespeares Romeo and Juliet. Met de aanduiding als ‘lamentable tragedy’ wordt
de hoofdstructuur van het handelingsverloop verdeeld over vijf bedrijven voorspeld
en de verwachting van de lezer/toeschouwer adequaat gevormd. Toch toont
Shakespeares Romeo and Juliet qua structuur, karakterisering van de personages en
tekstuele details ook komische elementen. Structureel hebben de eerste twee bedrijven
van Romeo and Juliet een komisch verloop: er is een ontwikkeling van een ongunstige
naar een gunstige situatie. Zo begint het eerste bedrijf met het gevecht tussen de twee
rivaliserende facties en eindigt met het uitspreken van de liefde tussen Romeo en
Juliet. Ook het taalgebruik vertoont op sommige plaatsen - bijvoorbeeld door seksuele
toespelingen en metaforen - het komische register. Dit blijkt uit de bespreking van
de toneeltekst in het voorgaande. Welke karakters zijn overwegend komisch bij
Shakespeare en hoe behandelt Luhrmann het komische aspect van het toneelwerk
op het niveau van de personages?

Beeldvullende slapstick
De komische modus hoort volgens de stilistische conventies van het klassiek toneel
bij uitbeelding van de ‘lagere standen’, zoals de knechten in het eerste bedrijf van
Shakespeares Romeo and Juliet. De personages die een hogere stand
vertegenwoordigen worden op een meer verheven, tragische wijze afgebeeld. In
Shakespeares tekst lopen deze zaken niet meer volgens de klassieke regels: de
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hoofdpersonages zijn tragisch - dat wil zeggen zij bedoelen het goed, maar het loopt
slecht met ze af -, maar niet van zeer hoge adel. Bovendien wordt hun stand, gezien
de wijze waarop de ouders afgebeeld worden, kritisch voorgesteld. Toch vormt de
lagere stand, bestaande uit bedienden en muzikanten, de meest nadrukkelijke
vertegenwoordiging van het komische bij Shakespeare. Dit geldt met name voor het
personage van ‘nurse’, de voedster. De introductie van ‘nurse’ in de toneeltekst
vertoont groteske elementen, bijvoorbeeld waar zij in de dialoog met Lady Capulet
verwijst naar de (weinige) tanden in haar mond. De functie hiervan in de toneeltekst
is Juliets jeugd in contrast hiermee te benadrukken: ‘I'll lay fourteen of my teeth, and
yet, to my teen be it spoken, I have but four’(ibidem). Luhrmann scherpt Shakespeares
inzet - de doorvoering van het komische register naar de wereld van de ‘machthebbers’
- aan. Hoewel de voedster nog steeds een
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belangrijke representant van het komische is, worden elementen hiervan overgedragen
naar de karakterisering van Juliets moeder: Lady Capulet. De representatie van dit
personage vertoont vanaf het eerste beeld; een ‘extreme detail shot’ - beeldvullend
- van haar wijd geopende mond, een verbinding met het groteske4.
Het komische van de betreffende dialoog tussen voedster en moeder schuilt naast
het groteske aspect in het taalgebruik van eerstgenoemde, ook in de inconsequenties
van Lady Capulet: ‘Nurse, come leave a while / We must talk in secret / Nurse come
back again, thou's hear our counsel.’ (Ibidem) Luhrmann brengt deze tekst (evenals
Zeffirelli) in beeld door het in en uit de kamer geduwd worden van de voedster.
Luhrmanns film benadrukt het komische aspect hiervan door het versneld afdraaien
van de handelingssequentie en het analoog met de beweging abrupt stoppen en weer
voortzetten van het extradiëgetische geluid: balletmuziek. Zo versterkt de
filmvertelling het komische van het in de lineaire intertekst geïmpliceerde gedrag
opnieuw door een filmtechnische kunstgreep. Ook deze techniek creëert
perspectiverende intertekstualiteit - met het slapstickgenre.
Het gesprek over Juliet tussen de moeder en de voedster laat Luhrmann, in
tegenstelling tot Zeffirelli, weg. Hoewel het komische effect door de besproken
overzetting in beelden behouden blijft, heeft deze weglating van een deel van de
dialoog wel gevolgen voor de karakterisering. De representatie van Lady Capulet
wordt hierdoor ‘harder’, maar heeft tegelijkertijd minder het effect van een
geloofwaardig (zij het niet erg sympathiek) karakter. Lady Capulet bestaat in
Luhrmanns film uit een opeenstapeling van clichés afkomstig uit verschillende
culturele contexten en representaties. Zo wordt zij bij de introductie door haar kleding
en de achtergrondmuziek weergegeven als de oudere ‘prima ballerina’ - misschien
een verwijzing naar genoemde bewerking van Prokofjev; door haar gedrag voor de
spiegel en boze reactie op de verschijning van Juliet als de boze stiefmoeder uit
sprookjes; en door de verkleedpartij ter voorbereiding op de fancy dress party als
Cleopatra.
Impliciet commentaar op het gedrag van de moeder ontstaat in de toneeltekst
voornamelijk door contrastwerking met de betrokkenheid van de voedster en de meer
ingetogen woorden van Juliet. Zeffirelli creëert gelijksoortig commentaar met
filmtechnische middelen (‘point of view shots’) eveneens op het niveau van de
handeling via focalisatie door andere personages. De camerabeweging volgt de
sceptische blikken van de vader en de voedster, zodat identificatie met deze
personages de kritische afstand van de toeschouwer tot Lady Capulet verhoogt. In
tegenstelling hiermee vormt Luhrmanns adaptatie minder commentaar op het niveau
van de ‘geloofwaardige’ handeling maar direct op het niveau van de interactie tussen
filmverteller en toeschouwer. Deze benadering schept niet alleen afstand tot het
vormgegeven personage, maar ook tot de vertelde handeling als geheel. De
demonstratieve opeenstapeling van stereotypen ondergraaft het illusionistische effect
dat door Zeffirelli's interpretatie van de toneeltekst juist wordt versterkt.
Volgens Hutcheon stelt deze voorstellingswijze, die een autoreferentieel met een
dialogisch aspect van intertekstualiteit combineert, de wijze van afbeelden en de
waarden die hierdoor tot uitdrukking komen (‘politics of representation’) ter discussie.
4

Het benadrukken van lichaamsopeningen in de kunstvoorstelling noemt M. Bakhtin als één
van de hoofdkenmerken van ‘het groteske’. Zie: ‘The Grotesque Image of the Body and Its
Sources.’ in: Rabelais and His World, 1965.
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De pastiche van de eerste scène breidt echter voornamelijk met behulp van de
besproken kunstgrepen het komische aspect van de handeling uit naar het niveau van
vertellerscommentaar. Deze verschuiving is nog geen structurele ontwrichting van
de analoge scène in Shakespeares tekst. In een latere scène heeft het nadrukkelijk
artificiële als onderbreking op het niveau van de handeling wél het effect van
aantasting van de in de lineaire intertekst geïmpliceerde waarden. Het betreft de
ideologie van het traditionele liefdesverhaal. Dit kan verduidelijkt worden door een
vergelijking tussen de interpretaties van Luhrmann en Zeffirelli van de episode waarin
Romeo en Juliet elkaar voor het eerst ontmoeten. Deze scène bevestigt in principe
het structureel komische karakter - de ontwikkeling van slecht naar goed - van het
eerste bedrijf van de toneeltekst.
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Very dry, very poor
In Shakespeares tekst is de eerste ontmoeting tussen de geliefden door een dialoog
in de vorm van een sonnet voorgesteld. Zo verwijst deze episode zowel inhoudelijk
als structureel naar de in de renaissanceperiode populaire petrarcistische liefdespoëzie,
een voorbeeld van perspectiverende intertekstualiteit bij Shakespeare. De strofen
worden afwisselend door Romeo en Juliet uitgesproken, waarbij Romeo begint, en
Juliet het afmaakt (ibidem). Deze dialoog wordt onderbroken met de summiere
regieaanwijzing ‘He kisses her’. Dit herhaalt zich na een vierregelige voortzetting
van de dialoog.
De filmadaptaties van Zeffirelli en Luhrmann geven deze dialoog, die zich volgens
de toneeltekst ononderbroken tot en met de tweede kus tussen de twee geliefden
afspeelt, beiden letterlijk weer. Zeffirelli's versie benadrukt het idyllische van deze
episode. Hier wordt de scène ingeleid met een aan de toneeltekst toegevoegde,
gezongen voordracht - een romantische ballade - én een uitgebreide shotsequentie
die de kleding, haardracht en sieraden van de feestgangers in Renaissancestijl in
beeld brengt. De referentie aan de hoofse cultuur door de voordracht van de minstreel
versterkt het betekeniskader van de ideale liefde, die de geadapteerde toneeltekst
met behulp van de sonnetstructuur oproept.
Door deze perspectivering gaf Zeffirelli niet alleen zijn ideeën vorm ten aanzien
van de weergave van een gemonumentaliseerd liefdesverhaal, maar ook ten aanzien
van het verleden door middel van (geïdealiseerde) representaties ervan. Zijn
overtuiging is dan ook dat
We have to help young people to face the past, because we learn so much
from the past [...] we live in very dry, very poor times, and we have to go
back to when our garden was full of flowers and marvelous fruits, because
today our poor plants are sterile, they don't produce anything. (Luhrmann,
Zeffirelli e.a. 1998)
Analoog aan Zeffirelli's toevoeging roept Luhrmann het romantische ideaal op door
opening van de betreffende episode met een Whitney Houstonachtig liefdesliedje.
Maar actualisering en popularisering van het opgeroepen discours brengen niet de
structurele aantasting van de ideologie van het liefdesverhaal teweeg. Deze verstoring
wordt in Luhrmanns filmvertelling eerder veroorzaakt doordat de in Shakespeares
tekst ononderbroken dialoog tussen de geliefden meermaals wordt geïnterrumpeerd.
Terwijl een ‘over the shoulder shot-sequentie’, die de toeschouwer een sterke
mogelijkheid tot identificatie biedt, de intimiteit tussen de geliefden visualiseert,
onderbreekt een ‘cutaway-shot’ van de lachende, als astronaut verklede Paris de
sonnnettekst na de eerste vier regels. De poging tot de eerste kus wordt onderbroken
door de als Cleopatra verklede moeder, flirtend met de verloofde die ze voor haar
dochter heeft bestemd. Het lijkt alsof hier, zoals Welsh veronderstelt ‘the film's
spectacle (..) overwhelms the poetry’. Deze aantasting reduceert het liefdesverhaal
zoals Luhrmann dit uitbeeldt niet zozeer tot een grap, maar maakt het verlies dat in
de tragische wending van Shakespeares stuk tot uitdrukking komt eerder voelbaar.
Het effect van deze onderbrekingen lijkt de boodschap in te houden dat voor de idylle
nauwelijks plaats is in de door Luhrmann opgeroepen verbeeldingswereld. Zeffirelli
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breidde deze ruimte ten opzichte van de pretekst uit. Beelden ontleend aan
renaissancistische portretten en stillevens (rijkgeklede vorsten en overvolle
fruitschalen en wijnglazen) en reminiscenties aan het hoofse liefdesdiscours rijgen
zich aaneen tot een ver van de recipiënt verwijderde, geïdealiseerde vorm van
‘werkelijkheid’. Dit zijn inderdaad de ‘flowers and marvelous fruit of the past’, in
Zeffirelli's eigen woorden. De vooruitwijzing naar het tragische verlies is in dit
esthetisch kader ingebouwd (‘a rose will bloom, and then will fade/ So dies the youth,
so dies the fairest maid’), als door de minstreel gezongen subtekst bij het liefdessonnet
van Romeo en Juliet.
Het gelijksoortig esthetische karakter van deze perspectiverende subtekst versterkt
het gegeven ideaalbeeld van de liefde, terwijl in de filmvertelling van Luhrmann het
platvloerse gedrag van Juliets moeder op handelingsniveau de (wens-)voorstelling
van het
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ononderbroken contact tussen geliefden vanaf het prille begin ondergraaft. Daarmee
duidt Luhrmanns filmvertelling ingrijpender dan Zeffirelli's interpretatie op het structureel tragische - verlies en het gebrek aan een coherente ruimte voor de fantasie
van de ideale liefde. De postmoderne parodie wil - in tegenstelling tot de uit Zeffirelli's
werk en uitspraken af te leiden poëtica - niet alleen de band met het verleden tonen,
maar tegelijkertijd door ironisering van de voorstelling ook de breuk met dit verleden
aantonen. Dit gebeurt door de afstand tot een andere periode en een vroeger
representatiesysteem bloot te leggen.

Soundtrack van Shakespeares Romea & Juliet van Baz Luhrmann

De verwijzingen naar verschillende uit hun verband gerukte representatievormen
(Cleopatra, de astronaut, etc.) en culturele contexten benadrukken het idee van
discontinuïteit en kunstmatigheid, dat het op identificatie gerichte liefdesverhaal
onderbreekt. Luhrmanns transformatie lijkt hier dan ook minder een vrijblijvende
grap dan een in Hutcheons termen ‘contesting revision’ te betreffen, die idealiserende
representaties van liefdesgeschiedenissen, zoals bekend uit de verschillende culturele
voorstellingen waar Zeffirelli een beroep op doet, deconstrueert. Echter,
Postmodern parody is deconstructively critical and constructively creative,
making us aware of both the limits and powers of representation in any
medium. (Hutcheon 1991, p. 228)

Illusie van coherentie
De dubbelzinnigheid in het afbeelden, dat de postmoderne parodie kenmerkt is in
Luhrmanns filmvertelling sterk aanwezig waar het tragische de overhand krijgt in
Shakespeares Romeo and Juliet. Hierbij speelt de enscenering een belangrijke rol:
het gevecht tussen Mercutio, Tybalt en Romeo vindt plaats tegen de achtergrond van
een vervallen toneelachtige bouwsel. Deze achtergrond bewerkstelligt visueel een
‘frame in frame-constructie’, hetgeen distantiërend werkt in de filmvertelling. De
verbleekte letters ‘GLOBE’ op deze vervallen structuur verwijzen naar het theater
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waar Shakespeares stukken oorspronkelijk werden ontwikkeld en opgevoerd (Walker
2000, pp. 132-139). Bij het uitspreken van zijn laatste woorden staat Mercutio op
dit podium. Als hij sterft, lijken uit het niets verandering van licht, windvlagen en
donder te ontstaan. Deze effecten tegen de achtergrond van de podiumstructuur
indiceren zowel ‘gebruik’ als ‘misbruik’ van de artificiële middelen die bij een
dramatische ommekeer op het toneel de emoties van de toeschouwer kunnen - of
moeten - versterken.
Enerzijds doorbreekt het verwijzen naar de oorspronkelijke toneelpraktijk van
Shakespeare als een vervallen, kunstmatige context de illusie van coherentie van de
realistische representatie. Anderzijds wordt, zoals ook in de besproken liefdesscène
een sterk beroep gedaan op identificatie van de toeschouwer met de uitgebeelde
emoties. Shots van de protagonisten als silhouetten tegen de beschreven
podiumachtergrond worden afgewisseld met extreme
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‘close-up shots’, gericht op beleving door de toeschouwer van de uitgebeelde emoties
van woede en verdriet.
Zeffirelli's adaptatie is erop gericht de opgeroepen emoties te (her-)beleven in het
veilige kader van het geësthetiseerde verleden, waarbij de afstand door de eenduidige
programmering van de esthetische structuur constant is gewaarborgd. Dit is in
Luhrmanns Romeo and Juliet niet het geval. Hier gaan de geanalyseerde vormen van
(komische) vervreemding naarmate de vertelling vordert gepaard met het creëren
van engagement met de protagonisten, precies volgens de conventies van de geciteerde
Hollywoodgenres. Om dit effect tot stand te brengen ondergraaft Luhrmann niet
alleen bestaande esthetische structuren op de uiteengezette wijze, maar maakt ook
gebruik van deze structuren om zijn versie van het verhaal kracht bij te zetten. Dit
gebrek aan closure op het niveau van de esthetische structuur, volgens Hutcheon
kenmerkend voor de postmoderne parodie, wordt door de regisseur zelf nadrukkelijk
niet als ‘abuse’ maar als ‘use’ bestempeld:
It's never been a question of, is there a right or a wrong method.(..) We
felt it was important to serve Shakespeare's ultimate goal of strong
storytelling. (Luhrmann, Zeffirelli e.a. 1998)
En hoewel niet alle wensen van de Prins en Prinses uitkwamen in het voor hen
opgevoerde stuk, voldoet Luhrmann in zíjn versie van Romeo en Julia door de
besproken combinatie van ‘gebruik en misbruik’ van Shakespeares werk opnieuw
aan onze behoefte aan strong storytelling. De film Shakespeares Romeo and Juliet
heeft ons aller verlangen naar de liefde als sprookje, door Shakespeare al ruimschoots
benut, overtuigend eer betoond én meeslepend ondergraven.
Davida van Dijke is vierdejaarsstudente literatuurwetenschap aan de
universiteit van Utrecht. Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding
van de colleges Intertekstualiteit; Romeo en Julia voor en na Shakespeare
van Harald Hendrix.
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De ijzeren schoen
Over Hölderlins Empedokles
Een Unvollendete is vaak interessanter dan een voltooid opus. Dit is
een van de stellingen die Rijk Schipper in dit artikel inneemt. Met het
onvoltooide werk wordt de Empedokles van Hölderlin bedoeld.
Schipper laat in zijn stuk zien dat ondanks het feit dat dit toneelstuk
niet een afgerond geheel vormt, dit levenswerk van Hölderlin toch een
vruchtbare grond voor ontginning biedt. Misschien juist omdat
Hölderlin het niet heeft kunnen voltooien, biedt het zoveel
mogelijkheden om het toneelstuk te bekijken. In dit artikel is Schipper
op zoek naar de mogelijke reden waarom Hölderlin nooit aan de
afronding van het stuk is toegekomen.
Rijk Schipper
Van je vergissingen kun je meer leren dan van je successen, luidt een wijd verbreid
inzicht. De laatste maken het mogelijk om vergenoegd achterover te leunen, terwijl
de eerste aanzetten tot een hernieuwde inspanning en een betere voorbereiding. Dit
inzicht zou ik ook willen toepassen op de geschiedenis van de literatuur. Sommige
mislukkingen zijn meer waard dan zogenoemde geslaagde werken. Een Unvollendete
intrigeert vaak meer dan een voltooid opus. Latere schrijvers kunnen zich uitgedaagd
voelen om een onvoltooid werk van een bevredigend slot te voorzien. Ook kunnen
ze leren van de misser die een voorganger heeft begaan, mits de werken voor het
overige deel over grote kwaliteiten beschikken.
Een onvoltooid meesterwerk is de Empedokles van Friedrich Hölderlin. Hölderlin
(1770-1843) is vooral bekend als dichter van onsterfelijke gedichten, zoals de
‘Hymnen’, ‘Dichterberuf’, de ‘Elegien’ en ‘An die Dichter’. Ook is hij de schrijver
van de hoogromantische roman Hyperion, waarin de platonische liefde wordt
bezongen. Verder vertaalde hij Griekse auteurs, met een voorkeur voor Sofokles.
Minder bekend is dat hij een verdienstelijk denker was, die filosofische verhandelingen
schreef over literatuur. Hij was levenslang bevriend met Hegel, die hij zeker beïnvloed
heeft. Een veelzijdig schrijver dus, die voor geen enkele intellectuele uitdaging
terugdeinsde. Vanaf 1806 kreeg hij helaas last van aanvallen van waanzin en sleet
hij de tweede helft van zijn leven in een toren te Tübingen.
Reeds als scholier interesseerde Hölderlin zich voor de antieke filosoof Empedokles
(vijfde eeuw v. Christus). Tijdens zijn studie Klassieke Talen las hij diverse
fragmenten van Empedokles' werk. In de genoemde roman Hyperion spreekt hij zijn
bewondering uit voor deze wijsgeer, die in de Etna sprong uit verlangen een
onsterfelijke god te worden. Ook de leer van Empedokles over ‘Liefde en Haat’, die
de vier elementen water, aarde, lucht en vuur verenigen respectievelijk scheiden,
sprak Hölderlin aan. In zijn denken spelen vereniging en scheiding eveneens een
belangrijke rol, zij het op iets andere wijze dan bij Empedokles. Het is hem niet
zozeer te doen om de elementen als wel om de verhouding van kunst en natuur. Na
het lezen van de antieke filosofiegeschiedenis van Diogenes Laërtius besloot Hölderlin
een toneelstuk te wijden aan zijn held.
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Hij werkte aan dit toneelstuk in de jaren 1797-1800, waarna hij het onafgemaakt
liet liggen. Men is het erover eens dat het werk prachtige passages bevat, maar dat
het als dramatisch werkstuk ernstige onvolkomenheden vertoont. Ter verklaring van
Hölderlins tekortschieten kan men biografische redenen aanvoeren: zijn naderende
waanzin zou reeds zijn schaduw vooruitgeworpen hebben op dit hooggegrepen werk.
Ook kan men betogen dat Hölderlin van nature meer een dichter dan een dramaturg
was en dat hij zich bij zijn leest had moeten houden. Dit soort verklaringen blijft
echter aan de buitenkant staan en doet te weinig moeite om Hölderlins moeilijkheden
te verklaren vanuit de dramaturgische opzet van het werk.
Ik ben vooral geïnteresseerd in kwesties van karaktertekening en opbouw van de
intrige. Hoe heeft
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Hölderlin getracht van een antieke filosoof als Empedokles een boeiend
toneelpersonage te maken? Op welke manier heeft hij de historische gegevens
gebruikt? Hoe smeedde hij de gebeurtenissen aan elkaar? Is daarbij mogelijk iets
misgegaan? Hoe zou het eventueel beter kunnen?
Bij dit soort vragen van dramaturgische aard maak ik ook gebruik van de
zogenaamde ‘typologie’. Bepaalde personages uit de Griekse toneelliteratuur hebben
model gestaan voor de Empedokles van Hölderlin. Het zal niet verbazen dat dergelijke
typen bij de grecomaan Hölderlin rijkelijk voorkomen. Men bedenke dat hij
verscheidene Griekse toneelteksten heeft vertaald, vooral van Sofokles. Ook valt te
verwachten dat hij voor de plot te rade is gegaan bij antieke auteurs. Typologische
overwegingen kunnen helpen om Hölderlins bedoelingen te verhelderen.

Het plan is geboren.
Het is overigens niet goed mogelijk om van één Empedokles te spreken. In de
genoemde jaren produceerde Hölderlin drie versies, die nog werden voorafgegaan
door een in Frankfurt geschreven ‘plan’ (zomer 1797). Eerst geef ik een kenschets
van het plan, daarna bespreek ik de drie versies van de Empedokles met hun sterke
en zwakke punten.
In het ‘Frankfurter plan’ kondigt Hölderlin een treurspel in vijf bedrijven aan. Hij
beschrijft zijn hoofdfiguur als iemand die ‘vanwege zijn inborst en zijn filosofie’
geneigd is de cultuur van zijn tijd te haten. Empedokles stoort zich aan de beperkingen
van het menselijk bestaan, waarin immers niets blijvend is. Niet op het grote geheel,
maar op het verstrooiende detail zijn de mensen gefixeerd, wat de filosoof tegen de
borst stuit. Zijn misantropie en cultuurhaat komen tot uitbarsting tijdens een feest
van de Agrigentijnen, zijn stadsgenoten. Hij maakt zijn vrouw, die hem heeft
overgehaald om het feest bij te wonen, bittere verwijten en vlucht naar de hellingen
van de Etna. Daar spreekt hij zijn toewijding uit aan de grenzeloze natuur, waarin
het particuliere ondergeschikt is aan het universele.
De toon is gezet. Empedokles is ten prooi gevallen aan onlustgevoelens en hij
vindt slechts rust in de wijde natuur. Van een echt tragisch conflict kan men echter
bezwaarlijk spreken. Wat is de hogere macht waartegen de nietige sterveling zich
verzet? Is er een karakterfout bij Empedokles aanwezig die hem ondanks zijn goede
bedoelingen te gronde richt? Kan de toeschouwer zich identificeren met de besognes
van de hoofdpersoon?
De rest van het plan vertoont nog meer gebreken. We zien allerlei figuren opkomen
en afgaan die trachten Empedokles milder te stemmen. Inderdaad laat hij zich naar
de stad lokken, om vervolgens weer in woede te ontsteken. Ditmaal is hij vastbesloten
zich te verenigen met de onbegrensde natuur door in de Etna te springen. Zijn trouwe
leerling Pausanias erkent de grootsheid van Empedokles' voornemen en laat hem
alleen. Kort daarop vindt Pausanias aan de rand van de krater de ijzeren schoenen
van de meester. Het schoeisel is uitgespuwd door de vulkaan en Pausanias laat het
vol ontzag aan Empedokles' familie en zijn aanhangers zien. Hölderlin schijnt hier
zijn historische bron niet geheel te hebben begrepen. De antieke filosofiehistoricus
Diogenes Laërtius had de anekdote van de schoen (enkelvoud!) ingevoegd om
Empedokles' ‘bevrijdende sprong’ belachelijk te maken. In plaats van spoorloos op
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te gaan in het vurige element, de ether, werd hij als een gewone sterveling door de
vulkaan opgeslokt. De Etna verried de mislukking van zijn ‘hemelvaart’ door de
schoen uit te braken! Dit sarcasme ontgaat Hölderlin echter en hij laat zijn opzet met
deze episode besluiten. Mogelijk kreeg hij later toch argwaan, want in de
overgeleverde versies komt geen ijzeren schoen meer voor.
Hölderlin heeft dit Frankfurter plan wijselijk niet ten uitvoer gebracht. Het bevat
te veel toevalligheden, zoals het gekibbel in het huis van Empedokles en de
persoonlijke ongenoegens van de filosoof. Later zal ook Hölderlin zelf dit soort
gegevens bekritiseren als ‘accidenteel’. Gebeurtenissen en karaktertrekken moeten
volgens een bepaalde noodzaak in verband staan met het centrale tragische conflict.
Het gegeven van de denker die ongenoegen koestert jegens de beperkingen van het
leven en de hem omringende cultuur biedt wel gelegenheid voor pathos, maar voor
een tragische intrige is meer nodig.

Onbeschaamde trots
In 1797 verhuisde Hölderlin naar Homburg vor der Höhe, waar hij de drie
overgeleverde versies van Der Tod des Empedokles schreef. De eerste versie ligt ten
grondslag aan hedendaagse opvoeringen. Van de vijf geplande bedrijven schreef
Hölderlin er twee. Het eerste bedrijf wordt geopend door twee priesteressen van
Vesta, Panthea en Rhea geheten. Zij bevinden zich in de buurt van de tuin van
Empedokles. Als een van de vele weldaden van de filosoof noemt Panthea haar eigen
genezing door diens hand. Als Panthea's vader, de regent Kritias, en de priester
Hermokrates opkomen, besluiten de beide vrouwen het veld te ruimen.
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Hölderlin in 1792

De regent en de priester bespreken vol zorg Empedokles' populariteit onder de
inwoners van Akragas (Agrigento). Hermokrates brengt in herinnering dat de filosoof
zichzelf een god heeft genoemd en dat hij sinds deze euveldaad zijn huis niet meer
uit durft te komen. Het volk speculeert over een wonderbaarlijke verdwijning van
de held; daarom wil Hermokrates arrangeren dat de mensen Empedokles zullen zien
en aldus worden ontnuchterd.
Empedokles komt nu op, terwijl de andere twee een confrontatie vermijden en het
toneel verlaten. De filosoof prijst het daglicht, maar hij moet vaststellen dat hij met
geestelijke blindheid is geslagen. Nadat hij op gelijke voet met de goden heeft
verkeerd, voelt hij zich nu door hen verlaten. Zijn verstoting heeft hij te wijten aan
zijn ‘onbeschaamde trots’. Dan voegt Empedokles' leerling, Pausanias, zich bij hem.
De meester beschrijft zijn vroegere geluk temidden van de
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onmetelijke, goedgunstige natuur. Als hij Pausanias vraagt hem te verlaten, wijst
deze het verzoek af. Empedokles verwijt zichzelf dat hij zich boven de natuur heeft
verheven en zichzelf de ‘enige god’ heeft genoemd. Nu verwenst hij de dag dat hij
werd geboren.
Men krijgt de indruk dat Hölderlin zijn hoofdfiguur heeft gemodelleerd naar de
Oidipous van Sofokles. Ook deze eindigde als een blinde nadat hij ongeoorloofde
dingen te weten was gekomen. Hij vergat zijn plaats als sterveling en werd daarvoor
zwaar gestraft. Duidelijk blijkt de parallel als Hölderlin zijn held laat zeggen:
Der höher denn ein sterblich Auge sah,
der Blindgeschlagne tastet nun uurher wo seid ihr, meine Götter?
(I, 307-9)

Nog in het eerste bedrijf keren Hermokrates en Kritias terug, vergezeld door enige
stadsbewoners. Zij drijven de spot met de in goddelijke ongenade gevallen filosoof.
Empedokles verzoekt de bezoekers hem met rust te laten, waarbij hij uitvalt tegen
de ‘huichelaar’ Hermokrates. Vertoornd spreekt Hermokrates een banvloek uit over
Empedokles, en deze vervloekt de priester op zijn beurt. Als de overigen het toneel
hebben verlaten, biedt Pausanias zijn meester aan hem in ballingschap te vergezellen.
Na enige aarzeling neemt Empedokles dit aanbod aan. De typologie kan zo verder
worden doorgevoerd: de leerling Pausanias is te vergelijken met Oidipous' dochter
Antigone. Beiden leiden zij hun figuurlijk dan wel letterlijk blinde meester dan wel
vader bij de hand, terwijl zij de wanhopigen moed inspreken. Zo zegt Empedokles
tegen zijn jonge vriend:
Gehe denn,
du Armer! draußen wart' ich, auf dem Wege nach Syrakus; dann wandern
wir zusammen. (I, 766-8)
Zoals Antigone Oidipous naar Kolonos leidde, zal Pausanias zijn meester vergezellen
naar Syracuse.
Het tweede bedrijf toont Empedokles en Pausanias op de hellingen van de Etna.
Empedokles laat doorschemeren zich in de Etna te willen storten om zodoende de
verlangde vereniging met de natuur tot stand te brengen. Door de dood zal hij voor
zijn zonde kunnen boeten. Vervolgens komen alweer de Agrigentijnen op, onder
aanvoering van Hermokrates en Kritias. De priester deelt de filosoof mee dat het
volk hem vergeeft. Het wordt overigens niet geheel duidelijk waarom de stemming
in Akragas zo is omgeslagen. Van zijn kant verklaart Empedokles dat hij niets meer
met de stedelingen te maken wil hebben. Pausanias zet nu de aanval in op de
doortrapte priester, daarin bijgevallen door het volk. Men verzoekt Empedokles terug
te keren en biedt hem zelfs de kroon aan. Onder zijn bewind heeft Akragas immers
gouden tijden gekend:
Ehmals sah mit sanften Augen
auf uns der königliche Mann;
(...)
Waren wir
doch gleich den Alten zu Saturnus' Zeit
da freundlich unter uns der Hohe lebt',
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und jeder hatt in seinem Hause Freude
und alles war genug.
(...)
Du solltest König sein. O sei es! seis!
Ich grufße dich zuerst, und alle wollens.
(I, 1401 ff.)

Op dezelfde manier smeekten de inwoners van het Griekse Thebe om de terugkeer
van Oidipous. De stad was na het vertrek van Oidipous op een dood spoor
terechtgekomen en zijn terugkeer zou voor herstel kunnen zorgen. Verontwaardigd
wijst Oidipous de verzoeningspoging af, omdat deze te laat komt. Ook Empedokles
heeft zijn redenen om rehabilitatie te weigeren. De filosoof wijst de plotselinge
adepten er namelijk op dat zij zelf de weg naar de verzoening met de natuur moeten
vinden. Hij is niet meer dan een voorbeeld. Nadat het volk is vertrokken, wijst hij
Pausanias als zijn opvolger aan.
In de epiloog zien we Panthea terug, nu vergezeld door ene Delia. Pausanias voegt
zich bij hen en meldt dat hij Empedokles nergens heeft kunnen vinden. Vol
bewondering kijken de drie terug op het leven van de filosoof en weldoener.
Ten aanzien van het Frankfurter plan laat de eerste versie van Der Tod des
Empedokles een duidelijke vooruitgang zien. Er is sprake van een echt tragisch
conflict: de hoogmoed van Empedokles, die zich verheven heeft geacht boven de
natuur. Hölderlin ontleende dit motief aan zijn bron Diogenes Laërtius. In een
overgeleverd fragment laat de historische Empedokles weten als een god onder de
mensen te verkeren. Kort daarna beklaagt hij zich over zijn ‘verbanning’ uit de
goddelijke sfeer.
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Nu doet zich in het stuk een merkwaardige ontwikkeling voor. Tijdens de verhitte
discussies met zijn stadsgenoten beseft Empedokles dat hij zichzelf geen verwijten
hoeft te maken. Vergeleken met hen is hijzelf een wonder van verlichting en
bescheidenheid! In het verloop van deze versie verbleekt het schuldmotief inderdaad,
en daarmee ook de plot. We zijn terug bij het accidentele gegeven van Empedokles'
levensmoeheid en cultuurhaat. Als tragisch conflict is Empdokles' intellectuele
verlichting dus ongeschikt. Hölderlin moet dit, al of niet bewust, hebben erkend.
Een blijvend pluspunt is het feit dat de overige toevallige elementen zijn
teruggedrongen; we horen niets meer over het gênante gekibbel tussen echtelieden
en de bonte stoet van optredende figuren is gereduceerd tot min of meer noodzakelijke
personages. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat Empedokles geen
volwaardig tegenspel krijgt. Zijn leerling Pausanias is te toegewijd om de meester
op andere gedachten te brengen. Verder is de priester Hermokrates al te huichelachtig
en bangelijk om Empedokles geloofwaardig te kunnen bestrijden. Niet zonder reden
mijden hij en de politicus Kritias in het eerste bedrijf een confrontatie met de held.
Voor een dramatisch overtuigende plot zijn dergelijke spanningen en confrontaties
echter wel nodig. In deze eerste versie blijft Empedokles' conflict voornamelijk
intern. Zijn verlangen om in de Etna te springen is een lyrisch-pathetische
aangelegenheid, die geen dramaturgische noodzakelijkheid vertoont. Er was dus
meer werk te doen voor Hölderlin.

Al te grote mensenliefde
Voor de tweede versie heeft Hölderlin opnieuw vijf bedrijven voorzien. Hij is echter
niet verder gekomen dan het schrijven van drie scènes voor de eerste akte. We zien
weer de priester Hermokrates verschijnen, in gezelschap van de niet nader
geïntroduceerde Mekades. In de verte bevindt zich een koor van Agrigentijnen. De
koorleden zijn kennelijk luidruchtig, want Mekades vraagt bezorgd: ‘Hörst du das
trunkne Volk?’. Hermokrates antwoordt dat zij Empedokles zoeken. De twee
bespreken de populariteit die de wijsgeer geniet in brede lagen van de bevolking.
In deze versie draagt Empedokles duidelijk de trekken van Prometheus. Deze stal
het vuur uit de werkplaats van Athene om het aan de hulpeloze mensen te geven.
Door het bezit van het vuur konden de mensen pas echt tot beschaving komen en de
goden in gelukzaligheid naar de kroon steken. Prometheus wierp zich dus op als een
soort belangenbehartiger voor de mensen tegenover de goden, die hen liever klein
wilden houden. Daarvoor werd de Titaan wreed gestraft door Zeus, die hem aan een
rotswand van de Kaukasus liet nagelen. Zo'n weldoener van de mensheid is
Empedokles ook. Zijn tegenstrever Hermokrates verklaart:
Sie dankens ihm,
daß er vom Himmel raubt
die Lebensflamm' und sie
verrät den Sterblichen.
(II, 34-7)

Net als Prometheus zal hij moeten boeten:
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(...) Er wird es büßen
daß er zu sehr geliebt die Sterblichen.
(II, 62-3)

Hij heeft immers de goddelijke genade gevulgariseerd:
Die Seele warf er vor das Volk, verriet
Der Götter Gunst gutmütig den Gemeinen.
(II, 73-4)

Iedereen die filantropische activiteiten à la Prometheus ontplooit, zal rekening moeten
houden met goddelijke wraakzucht:
Er hat
es sich gemacht, und leben soll,
wie er, und vergehn wie er, in Weh und Torheit jeder
der Göttliches verrät, und allverkehrend
Verborgenherrschendes
in Menschenhände liefert!
(II, 180-5)

De priester verwijt Empedokles niet zozeer zijn overmoed tegenover de goden als
wel het in gevaar brengen van de gevestigde orde. Onder zijn invloed zal het volk
een oncontroleerbaar enthousiasme gaan vertonen, zoals zij in het geval van het koor
al hebben kunnen waarnemen. De religieuze gezagsdragers hebben de taak om het
goddelijke licht te dempen. Het is een zonde om het over iedereen te laten schijnen.
De illuminaat Empedokles moet verdwijnen, al was het maar om de macht van de
zittende clerus te bestendigen. Hermokrates voorziet een spoedige val van
Empedokles, omdat deze zich door de idolate stedelingen tot zelfvergoddelijking
heeft laten verleiden.
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Hieraan voegt Mekades toe dat hij heeft gezien hoe het volk Empedokles op de
marktplaats als een god aanbad. Tot zijn verbijstering stond de filosoof dit toe.
Hermokrates verzekert zijn verontruste gesprekspartner dat de mensen zich
ongetwijfeld tegen Empedokles zullen keren. Als ze zien hoe hij nu in neerslachtigheid
is gedompeld, zullen zij hem zeker laten vallen.
Ten opzichte van de eerste versie is de figuur van Hermokrates duidelijk sterker
geworden. Hij is uitgegroeid tot een sluwe kerkleider, die Empedokles om
machiavellistische redenen uit de weg wil ruimen. We kunnen hem nu beschouwen
als een min of meer gelijkwaardige tegenspeler van de hoofdpersoon. Als het tot een
confrontatie was gekomen, had deze tot een levendige scène kunnen leiden. Helaas
zien we Hermokrates niet meer terug, omdat in de overige twee scènes alleen
Empedokles en Pausanias nog voorkomen. Wel blijkt Hölderlin al schrijvende meer
van het vak van dramaturg te hebben geleerd.
In de volgende scène verschijnt Empedokles alleen op het toneel. Zoals
aangekondigd door Hermokrates bevindt hij zich in een ernstige depressie. Opnieuw
wordt hij gepresenteerd als ‘de met blindheid geslagene’. Net als Oidipous is hij uit
zijn hoge positie verdreven door de goddelijke toorn. Hij bekent dat hij zich heeft
verheven boven de almachtige natuur. De ‘Geest’ heeft hem wel groot gemaakt, maar
daarmee tevens vervreemd van de ‘Almoeder’. Hierna voegt Pausanias zich bij hem.
De meester spreekt spijtig over zijn levensavond; volgens Pausanias is echter pas de
middag van Empedokles' leven aangebroken.
Het schuldbewustzijn van de hoofdpersoon in deze tweede versie is gering. Terwijl
het in de eerste versie lange tijd het dragende motief was, wordt het hier verdrongen
door Empedokles' prometheïsche zelfbewustzijn. Zijn enige ‘fout’ is dat hij andere
mensen deelgenoot heeft willen maken aan de gelukzaligheid van de goden. Zijn
‘bestraffing’ wordt geëist door de jaloezie van de goden en de bekrompenheid van
zijn medeburgers.

Familiebanden
Evenals de tweede is ook de derde versie tot drie scènes beperkt gebleven, ondanks
een grootse opzet. Er is nu sprake van een broer van Empedokles, Strato geheten.
Deze is koning van Akragas. De reeds bekende Panthea is in deze versie Empedokles'
zuster. Mogelijk wijst het benadrukken van familiebanden erop dat Hölderlin de
afstand van de filosoof tot de overige personages heeft willen verkleinen, om zo de
intensiteit van het drama te vergroten. Opnieuw zou er in Griekse stijl een koor
moeten opdraven, maar dit komt in de geschreven scènes niet voor.
De eerste akte opent met een monoloog van Empedokles. Hij vertelt het publiek
over zijn welbevinden op de Etna:
...wo den Feuerkelch
mit Geist gefullt bis an der Rand, bekränzt
mit Blumen, die er selber sich erzog,
gastfreundlich mir der Vater, Ätna beut.
(III, 9-12)
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Smadelijk verdreven door de koning en het volk is hij bij de vulkaan aangekomen.
De filosoof erkent dat hij in liefde voor de mensheid is tekortgeschoten en dat hij
zijn straf heeft verdiend. Nu zal hij rust vinden in de natuur. Door een sprong in de
krater zal hij vergetelheid en verjonging vinden. Wat voor anderen de dood betekent,
zal hem verlossing schenken. Dan ziet hij Pausanias naderen, die hem heeft vergezeld
naar de Etna. Volgens de toegewijde leerling hebben de Agrigentijnen Empedokles'
licht niet kunnen verdragen. Nu moeten zij maar in hun eigen duisternis ten onder
gaan. Hij biedt aan een huis voor Empedokles te bouwen, op een daarvoor geschikte
plaats. De meester kapittelt Pausanias om zijn al te grote trouw en bezweert hem te
vertrekken. Alleen zal Empedokles zijn lot tegemoet gaan. Uiteindelijk geeft Pausanias
toe en verlaat hij het toneel.
De uitgangspositie van de derde versie is exact gelijk aan die van Sofokles'
Oidipous in Kolonos. Daarin ziet men hoe Oidipous, nadat hij verbannen was uit
Thebe, in Kolonos arriveert. Hij weet dat hij zijn laatste uur tegemoet gaat en hij
bereidt zich voor op zijn heengaan. Zijn dochter Antigone, die de blinde man naar
Kolonos heeft geleid, verklaart hem haar onvoorwaardelijke aanhankelijkheid.
Evenwel maakt Oidipous haar duidelijk dat hij alléén de onderwereld zal moeten
betreden. Hölderlin heeft dankbaar gebruikgemaakt van dit plot voor zijn eigen
Empedokles.
‘Oedipale’ elementen vindt men terug in een aantal verzen. Zo zegt Empedokles
in een terugblik op zijn werk onder de mensen:
Wenn ich die Fremdlinge, die gegenwärt'gen,
die Götter der Natur, mit Namen nannt'
und mir der Geist im Wort, im Bilde sich,
im seligen, des Lebens Rätsel löste.
(III, 418-21)
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Zo had ook Oidipous het levensraadsel, dat hem werd opgegeven door de Sfinx,
opgelost. De stad Thebe werd door zijn intelligentie verlost van de vloek van het
monster. Maar als koning van de stad zou Oidipous zijn ondergang tegemoet gaan,
zoals het orakel van Apollo reeds had voorspeld. Het was dezelfde god die
genoegdoening eiste voor de moord op de vorige koning, Laios. Die moordenaar
was Oidipous. Ook Empedokles beseft dat hij zich moet opofferen:
Da faßte mich die Deutung schaudernd an,
es war der scheidende Gott meines Volks!
Den hört ich, und zum schweigenden Gestirn
sah ich hinauf, wo er herabgekommen.
Und ihn zu sühnen ging ich hin.
(III, 436-40)

De filantropische gezindheid van Empedokles doet behalve aan Oidipous ook aan
de weldoener Prometheus denken.
Opnieuw blijkt Pausanias de tegenhanger van Antigone. Zoals Oidipous zijn
dochter ontraadde hem te volgen op zijn harde weg, bezweert Empedokles zijn
leerling:
Auch du
bist all zu treu, du bist ein töricht Kind.
(III, 133-6)

Even aanhankelijk als Antigone antwoordt Pausanias:
Das sagst du wohl, doch klügers weiß ich nicht,
wie deß zu sein, dem ich geboren bin.
(III, 133-6)

Hij beschouwt zichzelf dus als een kind van Empedokles. Deze metafoor zou heel
goed geïnspireerd kunnen zijn op de biologische verhouding van Oidipous en
Antigone.
Het schuldmotief, in de eerste versie nog prominent aanwezig, heeft hier verder
aan kracht ingeboet. Weliswaar verklaart Empedokles dat hij is tekortgeschoten in
mensenliefde, maar als hij geen filantroop is, wie dan wel? We komen niets te weten
over concrete misstappen van Empedokles in Akragas. Verder wordt het
prometheïsche motief van de tweede versie slechts aangestipt; Empedokles heeft
zijn medeburgers het licht doen zien, al was dit niet aan hen besteed. Wat blijft er
op deze wijze over van Empedokles' motivatie om in de Etna te springen?

Fataal botsende wereldperioden
Kort na het schrijven van de tweede versie schreef Hölderlin een theoretische
verhandeling, die hij ‘Der Grund zum Empedokles’ noemde. Hierin tracht hij het
drama een nieuwe, filosofische basis te geven. Hij betoogt dat de geschiedenis
periodiek verloopt. Voortdurend zijn er tegengestelde krachten aan het werk, zoals
liefde en haat, natuur en kunst en objectiviteit en subjectiviteit. Op het breukvlak
van twee perioden vindt een fatale botsing plaats tussen de genoemde krachten. In
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de figuur van Empedokles, die op zo'n breukvlak leeft, wordt die botsing zichtbaar.
Zijn lijden en ondergang zijn exemplarisch, een spiegel voor andere mensen in
conflictsituaties. In de hoofdpersoon bereikt de mensheid een hoogtepunt: kunst en
subjectiviteit zijn in hem ‘overmatig’ aanwezig. Van hun kant laten de natuur en de
objectieve wereld zich niet onbetuigd: zij verlangen een offer van de hoog ontwikkelde
mensheid; dit offer heet Empedokles. Zijn ondergang is noodzakelijk; als hij het veld
niet zou ruimen, zou hij het aanbreken van een nieuwe periode in de weg staan.
Nu kan men kritiek hebben op een dergelijke wijsgerige onderbouwing van een
drama. Hoe kan de botsing van natuur en kunst, of van objectivitiet en subjectiviteit
overtuigend gestalte krijgen in een toneelhandeling? Als het wereldhistorische motief
op de planken onder woorden zou worden gebracht, zou het veeleer op de lachspieren
werken. Toch getuigt Hölderlins onderneming van enige grandeur. Zijn
wijsgerig-idealistische uitgangspunt geeft de dialogen van de derde versie een zekere
verhevenheid, die men vergeefs zoekt in de meeste ‘uit het leven gegrepen’
vertellingen over ‘gewone mensen’.
Hoe dit zij, Empedokles' intentie om in de vulkaan te springen lijkt te wankelen.
Vooral in de derde scène blijkt dat hij maar een zetje hoeft te krijgen om van zijn
voornemen af te zien. Hij krijgt bezoek van een ‘grijsaard’ die even later Manes
wordt genoemd. Ooit heeft hij deze Egyptenaar ontmoet aan de Nijl en daar veel van
hem geleerd. Hij vraagt zich af hoe de oude man op Sicilië terecht kon komen en hij
meent een spook te zien:
...Und du? du hier?
Kein Wunder ists! Seit ich den Lebenden
gestorben bin, erstehen mir die Toten!
(III, 340-2)

De oude man merkt snedig op dat de doden geen antwoord geven als men hun een
vraag stelt. Hij
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vertelt dat hij is gekomen om van zijn kant Empedokles enige dringende vragen voor
te leggen. Van tijd tot tijd eist de ‘Heer der tijd’, bezorgd over zijn positie, een offer,
aldus Manes. Dat offer wordt gebracht door een heiland, die de bliksemschichten uit
de vertoornde hemel opvangt. Zelf gaat deze heiland, ‘de afgod van zijn tijd’, aan
de goddelijke toorn ten onder, maar zo maakt hij het de mensheid mogelijk een
nieuwe periode binnen te treden. Aan Empedokles stelt de oude man nu met klem
de vraag of hij wel een heilandsfiguur is. De filosoof raakt ontstemd over deze scepsis
en hij tracht zich te rechtvaardigen. Met fijn psychologisch inzicht merkt Manes op:
Dir hat der Schmerz den Geist entzündet, Armer.

Empedokles zegt half honend, half smekend:
Was heilst du denn,
Unmächtiger, ihn nicht?

Met een diplomatieke hint wil Manes de discussie beëindigen:
Laß uns still sein, o Sohn, und
immer lernen.
(III, 492-6)

Toch wil Empedokles het laatste woord hebben. Hij spreekt de verwachting uit de
oude man de volgende dag terug te zullen zien. Hier breekt het drama af en heeft
Hölderlin het niet meer hervat.
In het licht van het bovenstaande is het mogelijk meer te zeggen over de redenen
waarom Hölderlin de pen neerlegde en zijn toneelstuk niet voltooide. Daarbij is het
niet nodig toevlucht te zoeken in biografische verklaringen (‘Zijn krankzinnigheid
wierp haar schaduwen vooruit’ en dergelijke). Ook hoeft men niet te veronderstellen
dat het verhaal van Empedokles' levenseinde te weinig dramatische stof bevat. De
geschreven gedeelten van de Empedokles laten doorschemeren waarom de auteur
wèl in een impasse geraakte.
Ten eerste kostte het hem veel moeite om van een lyrisch-pathetisch gegeven
(Empedokles' onlustgevoelens) tot een echt dramatisch conflict te komen. Hij trachtte
zo'n conflict op te zetten als een schuldconflict (à la Oidipous) en als een promethïisch
conflict (de filosoof als weldoener van de mensheid die goddelijke geheimen verraadt).
Zelfs probeerde hij het conflict een filosofische basis te geven (de filosoof als epochale
figuur op het breukvlak van twee wereldperioden). Uiteindelijk vond Hölderlin geen
enkele vormgeving van het conflict bevredigend.
Mogelijk gaf het personage Manes met zijn twijfel aan Empedokles' missie de
beslissende klap aan Hölderlins concepten. Een tweede reden voor Hölderlins
vastlopen is waarschijnlijk de ontwikkeling van Empedokles' tegenspelers. In de
eerste versie wordt de meester nog nauwelijks tegengesproken. Zijn gevaarlijkste
vijand, de priester Hermokrates, is
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niet meer dan een karakterloze schurk. Het tegenspel dat de priester in de tweede
versie biedt, is serieuzer van aard. Hij blijkt in deze versie een intelligent
verstandsmens met een scherp oog voor machtsverhoudingen. Ten slotte is
Empedokles' tegenspeler in de laatste versie, de Egyptenaar Manes, eenvoudigweg
te sterk voor de filosoof in ballingschap. De oude man stelt de roeping van
Empedokles als redder van de mensheid aan de kaak. Hiertegen blijkt diens motivatie,
en daarmee die van het drama, niet bestand.

Partijdigheid
Eerder in dit artikel bleek dat Hölderlin al vroeg in zijn leven een speciale
belangstelling voor de mens Empedokles en de denker Empedokles aan de dag legde.
Het is niet overdreven te veronderstellen dat hij zich met de wijsgeer identificeerde.
Al of niet terecht duidde de Empedokles van de eerste versie zijn grootheid als schuld;
dit schuldbewustzijn zou wel eens parallel kunnen lopen aan de onzekerheid van de
dichter. Deze overwegingen wijzen op een eenvoudige en, mijns inziens, de sterkste
verklaring voor Hölderlins echec. Hij vereenzelvigde zich tezeer met de hoofdpersoon
van zijn stuk.
Weliswaar onderkent hij de noodzaak dat de toneelschrijver zijn ‘subjectiviteit’
verloochent om die op een ‘vreemde persoonlijkheid’ over te dragen. Deze noodzaak
formuleert hij in de eerder genoemde Grund zum Empedokles. Het ziet er echter naar
uit dat hij dit goede voornemen niet ten uitvoer heeft gebracht. Als Empedokles
spreekt, schijnt de schrijver zelf te spreken. Men leze ook het gedicht ‘Ode an
Empedokles’ uit het jaar 1797, dus geschreven in de tijd dat hij aan het drama begon.
De laatste strofe van dit gedicht luidt:
Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,
die dich hinwegnahm, kuhner Getöteter!
Und folgen möcht' ich in die Tiefe,
hielte die Liebe mich nicht, dem Helden.

Voor een dramaturg is een eenzijdige sympathie voor één van de personages een
ernstige fout. Alle karakters moeten een gelijke kans krijgen. Pas dan kunnen echte
dramatische conflicten ontstaan. Weliswaar heeft Hölderlin getracht zijn hoofdpersoon
gelijkwaardige tegenspelers te geven, maar toen hij hierin begon te slagen, vloeide
zijn zelfvertrouwen weg. Een aanval op Empedokles beschouwde hij als een aanval
op zichzelf. Ontkrachting van Empedokles' motivatie om in de vulkaan te springen
werkte voor de schrijver demotiverend om het stuk af te maken. Een toneelschrijver
moet een zekere afstand bewaren tegenover zijn personages, hoe sympathiek een
(hoofd-)figuur ook is. Partijdigheid van de schrijver leidt tot verzwakking van de
dramatiek en kan ook hem- of haarzelf in problemen brengen.
Toch heeft Hölderlin als toneelschrijver ook bemoedigende resultaten geboekt.
Verschillende malen is zijn Empedokles opgevoerd; ofwel in de vorm van de eerste
versie ofwel als een samenstelling van de drie versies. Hij slaagde erin de tegenspelers
van zijn hoofdfiguur sterker te maken en het aantal ‘accidentele’ elementen terug te
dringen. Zijn poging om het dramatische conflict een filosofische basis te geven was
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riskant, maar ook dapper. Centraal kwam de overgang tussen twee wereldperiodes
te staan, parallel aan de (vergeefse) strijd die Sofokles' Oidipous voert tegen ‘de
almachtige tijd’. Deze the-matiek kan een zekere grandeur niet worden ontzegd. Zo
werpt Hölderlins onvoltooide stuk licht op de taak van de dramaturg.
Empedokles' ijzeren schoen werd door de Etna uitgespuwd. Hölderlin liet dit
gegeven buiten zijn stuk, omdat hij de spot van zijn historische bron begon te
vermoeden. Ik zou dit gegeven juist wel willen handhaven. Het beeld van de leerling
die de schoen omhoog houdt is dramatisch sterk. De mogelijke spot zou ik niet uit
de weg willen gaan: het stuk zou juist gebaat zijn bij een tragikomische toets. De
‘gelovigen’ zouden dankzij de schoen houvast hebben voor hun overtuiging dat de
filosoof de sprong in een etherisch leven daadwerkelijk heeft gewaagd. Voor de
sceptici zou er gelegenheid zijn om te glimlachen over een daad die moest leiden tot
een transcendent bestaan.
Rijk Schipper studeerde Klassieke Talen en Theologie in Utrecht. In 1997
verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld Paus en ketters. Leo de Grotes
polemiek tegen de manicheeërs. Hij is nu werkzaam in het onderwijs.
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Waarheid of waanzin?
Bret Easton Ellis' American Psycho in Nietzscheaans perspectief
‘You are a fucking ugly bitch I want to stab to death and play around
with your blood’. Bret Easton Ellis' debuutroman American Psycho
is zeker niet zachtzinnig. Hoewel het boek inmiddels de bestsellerstatus
heeft bereikt en is verfilmd, raken lezers nog altijd geschokt van het
grimmige karakter van het werk. Een waanzinnige hoeveelheid geweld,
seks en krachttermen storten zich over de lezer uit en sleuren hem
mee naar een grauwe en lege wereld waarin voor God geen plaats is.
Een wereld van achteloze moordpartijen, rauwe seks en vergevorderd
nihilisme. Maar ook een wereld waarin niets zeker is en alles schijn.
Geerke Berghuis werpt een blik in de donkere diepte van onze driften
en legt Ellis' roman langs een Nietzscheaanse meetlat.
Geerke Berghuis
In 1991 werd het boek American Psycho van de toen nog slechts 26-jarige auteur
Bret Easton Ellis na veel commotie uiteindelijk toch uitgegeven. In eerste instantie
zou de roman door de uitgeverij Simon & Schuster worden gepubliceerd, maar door
toedoen van geshockeerde en beledigde vrouwelijke medewerkers van de uitgeverij,
lekten een aantal expliciete pornografische en moordlustige passages uit vóór de
publicatiedatum. Woedende lezers dreigden de uitgeverij te boycotten als het
verderfelijke boek zou worden uitgegeven en Simon & Schuster, die een groot deel
van zijn omzet te danken had aan de schoolboekenindustrie, besloot uiteindelijk
eieren voor zijn geld te kiezen en van publicatie af te zien. Bret Easton Ellis mocht
zijn voorschot van $ 300.000 houden en beproefde zijn geluk bij Vintage Books, die
het risico wel aandurfde (Zuidinga 1993, pp. 84).
Inmiddels heeft de roman zich een ware bestseller bewezen en is er zelfs een
verfilming van American Psycho uitgebracht, maar betekent dit dan dat lezers niet
langer zijn geshockeerd door de gruwelijke misdaden die in het boek worden
gepleegd? Nee, dat is niet het geval. Nog steeds zal American Psycho door veel lezers
als schokkend worden ervaren, mede doordat de horrorwereld uit de roman zo
griezelig veel op de realiteit lijkt. De kracht van American Psycho schuilt in de
achteloze presentatie van de waanzin; gruwelijkheden bereiken veelvuldig en zonder
omwegen de geest van de lezer, waar ze de rust danig verstoren.
Ondanks het feit dat American Psycho over een oppervlakkige, materialistische
en amorele wereld handelt, is het een misverstand te veronderstellen dat de roman
zelf ook weinig diepgang zou hebben. Integendeel, niet alleen veroorzaakt de roman
een grote mate van onbehagen bij de lezer, hij bevat ook wel degelijk diepere
betekenissen. Na waardering van lezers, het enorme verkoopsucces, heeft het werk
inmiddels literaire waardering gekregen die het mijns inziens ook verdient.

Een ronde Nietzsche
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Zowel literaire als filosofische werken zetten mensen al eeuwen aan het denken over
maatschappelijke issues, echter niet op dezelfde manier. Daar waar de filosofie
beargumenteert, beperkt de literatuur zich vaak tot het presenteren van misstanden.
In de hermeneutiek wordt geregeld een beroep gedaan op de filosofie bij de
interpretatie van literaire werken. Met een filosofische theorie als interpretatiekader
is het mogelijk om tot nieuwe inzichten in literaire werken te komen. American
Psycho is een omstreden literaire roman, niet in de laatste plaats om de wreedheden
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die zich in het boek afspelen. Om nu tot dieper inzicht van de roman te komen zal
in dit artikel steun worden gezocht bij de filosofische ideeën van Friedrich Nietzsche,
die door velen als de filosoof van de wreedheid werd beschouwd.
De werken van Nietzsche zijn bijzonder omstreden, zijn denken heeft grote
opschudding en verontwaardiging veroorzaakt. Nog steeds wordt Nietzsche vaak ten
onrechte geassocieerd met het ‘Grote Kwaad’ van de twintigste eeuw, met het nazisme
en de holocaust. Zo schrijft Bertrand Russell in zijn overzichtswerk Geschiedenis
van de westerse filosofie:
Ik heb een hekel aan Nietzsche, omdat de aanblik van pijn hem plezier
doet, en omdat hij arrogantie tot plicht verheft, omdat de mensen die hij
het meest bewondert veroveraars zijn, wier gloriedaad neerkomt op
handigheid om mensen te laten sterven. Maar ik denk dat het
doorslaggevende argument tegen zijn filosofie, evenals tegen iedere
onaangename, maar consequente ethiek, niet is gelegen in een beroep op
de feiten, maar in een beroep op het gevoel. Nietzsche minacht de
universele liefde, terwijl ik daarin de stuwkracht zie voor alles wat ik deze
wereld toewens. Deze ronde is aan Nietzsche en zijn volgelingen; laten
we hopen dat ze snel uitgespeeld zijn. (Russell 2000, p. 802)
Precies om dit soort ‘gevoelens’ werd ook American Psycho in eerste instantie
verworpen, waarmee verder inzicht in de roman werd geblokkeerd. Niet alleen zijn
de reacties op Nietzsches filosofie gelijksoortig aan die op American Psycho, er zijn
meer redenen om Nietzsche met deze roman te associëren: de grote thema's uit
Nietzsches filosofie - het perspectivisme, de taalscepsis, de wil tot macht, de
heersersslaventheorie, de amor fati en de eeuwige wederkeer - kunnen verhelderend
werken bij een interpretatie van de roman. In de volgende hermeneutische interpretatie
van American Psycho zal de filosofie van Nietzsche dan ook als leidraad, als
interpretiekader, worden gehanteerd om tot beter begrip van de roman te komen.

Hardbodies and dead bodies
In American Psycho maken we kennis met de New Yorkse yuppenwereld van de
jaren tachtig. Patrick Bateman, de hoofdpersoon van de roman, werkt op Wallstreet,
hoewel hij vanwege zijn afkomst waarschijnlijk niet hoeft te werken. Patrick zelf
wekt ook niet bepaald de indruk dat hij een harde werker is en de vraag is of hij
überhaupt wel werkt. Als Patrick al op zijn kantoor is, maakt hij kruiswoordpuzzels,
doet hij aan gewichtheffen, beledigt hij met veel plezier zijn secretaresse, of roddelt
hij met en over collega's. De meeste tijd is hij kwijt aan het verkrijgen van de juiste
teint, het kopen van de juiste kleding, het bespreken van de juiste restaurants, het
uitgaan in de juiste clubs, het bespreken van deze zaken met zijn vrienden en
kennissen en moorden. Althans, dat is wat Patrick ons vertelt.
Als we geloven wat Patrick zegt, is hij een seriemoordenaar die vele vrouwen ook vaak bekenden van hem - op brute wijze heeft vermoord. Er zouden dagenlang
rottende lijken in zijn appartement liggen, zijn werkster zou liters bloed van de muren
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en vloeren moeten poetsen en er zou een Chinese wasserette zijn, die zonder morren
zijn met bloed doordrenkte lakens en kleren wast. Patrick zou op ‘gewone’ momenten
de meest afschuwelijke dingen zeggen, zonder dat iemand daar acht op slaat, zoals
tijdens een behandeling bij de schoonheidspecialiste:
‘Did I ever teil you that I want to wear a big yellow smiley-face mask and
then put on the CD version of Bobby McFerrin's “Don 't Worry, Be Happy”
and then take a girl and a dog - a collie, a chow, a sharpei, it doesn't really
matter - and then hook up this transfusion pump, this IV set, and switch
their blood, you know, pump the dog's blood into the hardbody and vice
versa, did I ever tell you this?’ While I'm speaking I can hear the girl
working on my feet humming one of the songs from Les Misérables to
herself, and then Helga runs a moistened cotton balt across my nose,
leaning close to the face, inspecting the pores. I laugh maniacally, then
take a deep breath and touch my chest - expecting a heart to be thumping
quickly, impatiently, but there's nothing there, not even a beat.
‘Shhh, Mr. Bateman,’ Helga says, running a warm loofah sponge over my
face, which stings then cools the skin. ‘Relax.’ (Ibidem, p. 116)
Niet alleen spreekt Patrick meerdere malen dergelijke psychopathische gedachten
uit, ook komt het voor dat hij mensen met een stalen gezicht meedeelt ze te willen
vermoorden: ‘You are a fucking ugly bitch I want to stab to death and play around
with your
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blood’ (ibidem, p. 59). Op deze rechtstreekse bedreigingen wordt echter niet
gereageerd. Natuurlijk kunnen woorden door harde muziek in het luchtledige
terechtkomen, maar het is vreemd dat niemand in zo'n geval eens geschokt of
verontwaardigd reageert.
Zo komt Patrick op een avond een meisje tegen dat hij enige tijd daarvoor naar
eigen zeggen op brute wijze heeft mishandeld. Het vermeende slachtoffer is echter
niet onder de indruk van zijn verschijning. Ondanks dat het meisje met Patrick de
meest angstige uren van haar leven moet hebben beleefd, is er aan haar reactie weinig
te merken:
‘We've met’ Alison says, glaring at me. [...]
I recognize Alison as a girl I did last spring while at the Kentucky Derby
with Evelyn and her parents. I remember she screamed when I tried to
push my entire arm, gloved and slathered with Vaseline, toothpaste,
anything I could find, up into her vagina. She was drunk, wasted on coke,
and I had tied her up with wire, slapped duct tape all over her mouth, her
face, her breasts. (Ibidem, p. 207)
Opmerkingen vanuit Patricks omgeving stroken niet met het beeld dat we via Patrick
van hem krijgen, het beeld van een psychopathische moordenaar. Volgens zijn
secretaresse Jean is hij de liefste man ter wereld, zijn vriendin prijst hem om zijn
fijnzinnig gevoel voor humor en niemand lijkt enig gevaar in Patrick te zien. Dit met
uitzondering van diegenen die door Patrick om het leven worden gebracht. Er zijn
steeds meer aanwijzingen dat Patrick niet (altijd) de waarheid spreekt en er zijn steeds
meer redenen om grote vraagtekens te zetten bij de betrouwbaarheid van Patrick als
verteller.
Patricks tragiek is dat, hoewel hij er alles aan doet om erbij te horen, dit hem niet
lijkt te lukken. Hij krijgt het niet voor elkaar om bij de populairste restaurants te
reserveren, zijn visitekaartje is niet het mooiste, hij wordt genegeerd door serveersters
en niet erg serieus genomen door zijn vrienden. Deze vrienden kennen Patrick dan
ook niet als seriemoordenaar, in tegenstelling tot de lezer. Toch zal menig lezer op
den duur argwaan krijgen en aan de betrouwbaarheid van Patricks mededelingen
gaan twijfelen.

Wij spinnen
In het werk Menschliches, Allzumenschliches (1878) presenteert Nietzsche zijn visie
op de waarheid. De waarheid kan volgens hem nooit worden ontsluierd en grip op
de waarheid is slechts mogelijk vanuit een bepaald perspectief. Dit is dan ook de
kern van Nietzsches perspectivisme. Ieder mens, maar vooral filosofen, zijn op zoek
naar de waarheid. Deze wil tot waarheid is volgens Nietzsche problematisch, omdat
de logica op onjuiste aannames is gestoeld: ooit zijn er dingen voor waar aangenomen,
die dat hoogstwaarschijnlijk niet waren. De waarheid bestaat dus niet, omdat dat wat
wij waarheid noemen op leugens is gebaseerd. Het resultaat is volgens Nietzsche dat
we in een wereld van leugens, van maskers leven:
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Allemaal vergissingen, onontkoombare vergissingen... er is geen
ontsnapping mogelijk, er zijn geen sluip- of sluikwegen naar de werkelijke
wereld!, we zitten in onze webben, wij spinnen, en wat we daarin ook
vangen, we kunnen niets vangen dan wat zich precies in ons web vangen
laat. (Nietzsche geciteerd in: Berger 1982, p. 53)
Patrick zit opgesloten in zijn perceptie van de wereld, er is voor hem geen ontsnapping
mogelijk. Hij zit net als iedereen opgesloten in zijn eigen waarheid en hij vangt alleen
dat wat zich in zijn web laat vangen. Uit de signalen die Patrick uit zijn omgeving
oppikt, blijkt dat hij inderdaad alleen dat oppikt wat bij hem past. Zijn interpretaties
van de werkelijkheid komen soms dan ook onwaarschijnlijk over. Zo is Patrick een
trouwe fan van de Patty Winters Show, een talkshow waarin steeds een ander
onderwerp aan de orde komt. De onderwerpen van deze show zijn sterk uiteenlopend,
maar sluiten wel altijd opvallend goed aan bij wat Patrick op dat moment bezighoudt:
meerdere persoonlijkheden, autisme, kleutermoordenaars, een interview met een
man die zijn dochter in brand stak op het moment dat ze een kind ter wereld bracht,
of aspirine je leven kan redden en ga zo maar door. Het moet een wel heel absurde
talkshow zijn.
Patrick ziet voortdurend de gewelddadige kant van de maatschappij; in de krant
leest hij de afschuwelijkste dingen, hij huurt morbide films - hij huurt 37 keer een
film waarin een man vrouwen met een kettingzaag aan stukken zaagt -, en hij kijkt
platte pornofilms, hij ziet continu zwervers lopen, hoort flarden van liedjes die zijn
gemoedstoestand lijken te verwoorden (life is a mystery, everyone must stand alone),
zijn oog valt steeds op posters van Les Misérables, et cetera. De wereld die Patrick
beschrijft, is liefdeloos: seks is geweld, mensen interesseren zich niet (echt) voor
elkaar, de buitenkant is het enige dat telt en een
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seriemoordenaar kan rustig jarenlang doorgaan met moorden zonder dat hij wordt
gepakt.
Patrick heeft een drankprobleem, gebruikt drugs, slikt verschillende
kalmeringsmiddelen en kan waarheid en fantasie niet altijd uit elkaar houden. Zo
kunnen conversaties met vrienden plotseling en onverwacht doorspekt zijn met
flarden sadistische gedachten en fantasieën en worden Patricks moordlustige
uitspattingen steeds absurder: de passage waarin hij een uitgehongerde rat via een
buis in de vagina van een meisje dwingt, is letterlijk misselijkmakend. Feiten zijn er
niet, alleen interpretaties van feiten, want wij zijn volkomen afhankelijk van deze
onbetrouwbare verteller. Niet alleen Patrick, maar ook de lezer zit in Patricks versie
van de wereld gevangen en voor sommigen zal dit ondraaglijk zijn.
De mogelijkheid dat Patrick de waarheid spreekt is weliswaar niet erg
waarschijnlijk, maar we mogen haar beslist niet uitsluiten. Er zijn immers vele
verwijzingen naar de bedrieglijkheid van schijn in American Psycho en de lezer is
niet in staat aan de hand van Patricks vertelling vast te stellen wat schijn is en wat
werkelijkheid. Is de yup-Patrick schijn of is juist de moordenaar-Patrick schijn?
Patricks omgeving weet waarschijnlijk niet wat er in zijn hoofd omgaat, maar vanuit
dezelfde omgeving komen ‘betrouwbare’ signalen dat Patrick liegt. Wanneer Patrick
uiteindelijk aan zijn advocaat zijn moorden opbiecht, gelooft deze hem niet. Niet
alleen kan hij zich Patrick niet als seriemoordenaar voorstellen, ook vertelt hij Patrick
dat hij een van Patricks slachtoffers na diens vermeende dood nog heeft gezien. Dit
zou een bewijs kunnen zijn voor Patricks onbetrouwbaarheid. Toch moet deze
conclusie niet te snel worden getrokken, want meerdere malen worden mensen in
American Psycho met elkaar verward. Patrick wordt met verschillende namen
aangesproken en zelfs zijn advocaat herkent hem niet, maar noemt hem Davis (ibidem,
p. 387). Weet de advocaat wel zeker dat Patrick en hij het over dezelfde persoon
hebben?
De waarheid bestaat niet; er zijn geen feiten, slechts interpretaties. De mens probeert
waarheden in taal te vangen, maar taal is bij uitstek interpretatief. Nietzsche staat
dan ook bijzonder sceptisch tegenover taal. Eigenlijk bestaat er alleen het handelen,
maar door taal zijn er daders gecreëerd. Via de taal kunnen er feiten worden verdraaid
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en vermeende schuldigen worden aangewezen. Kortom, taal is de verduisterende
sluier die over onze wereld hangt.
Zoals eerder gesignaleerd, wordt de lezer vaak verrast met tegenstrijdige informatie.
Nietzsches taalscepsis sluit aan op het perspectivisme, de notie van onkenbaarheid
van de waarheid. De taal is onbetrouwbaar, of in ieder geval misleidend. Het is bijna
niet mogelijk om een ander jouw waarheid over te brengen, jouw bedoeling helemaal
kenbaar te maken, omdat daarbij een dergelijk onbetrouwbaar instrument als taal
benodigd is. Misverstanden als de volgende komen we op meerdere plaatsen in
American Psycho tegen:
‘Luis is a despicable twit,’ she gasps, trying to push me out of her.
‘Yes,’ I say, leaning on top of her, tonguing her ear. ‘Luis is a despicable
twit. I hate him too,’ and now, spurred on by her disgust for her wimp
boyfriend, I start moving faster, my climax approaching.
‘No, you idiot,’ she groans. ‘I said Is it a receptacle tip? [...]’ (ibidem, p.
103)
Patrick hoort wat hij wil horen, maar hierin is hij zeker de enige niet. Luis over wie
hij het hier heeft, ziet een wurgpoging van Patrick aan voor een liefdesverklaring,
hij denkt dat Patrick hem wilde omhelzen.
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Luis is blijkbaar homoseksueel en gaat in op Patricks avances, tenminste dat is wat
hij denkt. Als Patrick hem van zich af slaat, interpreteert Luis dit als angst van Patrick
om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Schijn en realiteit lopen vaak door elkaar
in American Psycho, iets waarvan veel personages hinder ondervinden.
Kan iemand ongestraft zoveel mensen vermoorden op een zo doorzichtige wijze?
Patrick vermoordt een kind op klaarlichte dag in een dierentuin, een man die zijn
hond uitlaat, hij steekt een zwerver de ogen uit en heeft verschillende ex-vriendinnen
vermoord. Los van het feit of Patrick hiertoe in staat zou zijn: hoe ontdoet hij zich
van al die lijken? In American Psycho is de wereld die in eerste instantie zo op de
onze lijkt zo onverschillig en liefdeloos, dat het inderdaad niet onaannemelijk is dat
mensen in deze wereld niet worden gemist en dat een seriemoordenaar als Patrick,
die de schijn mee heeft, ongestoord zijn gang kan gaan; alleen geld en status zijn
immers van belang. Heeft zijn dagelijkse confrontatie met de treurniswekkende
yuppenwereld tot gevolg dat hij massa's mensen om het leven brengt, of heeft deze
situatie ervoor gezorgd dat Patrick fantasie en werkelijkheid niet meer kan scheiden?
Of een combinatie van beiden: ligt de intredende waanzin ten grondslag aan de
gruweldaden?

Enkel lust die het niet derven wil
De wil tot macht is een belangrijk thema in Nietzsches filosofie, het vormt het
hoofdthema van Also sprach Zarathustra. In de wil tot macht manifesteert zich het
verschil tussen sterken en zwakken:
Waar ik levends vond, vond ik wil tot macht; en zelfs in de wil des
dienenden vond ik de wil heer te zijn.
Dat het zwakkere de sterkere dient, - daartoe wordt het gebracht door zijn
wil, die over nog zwakkers heer wil zijn: enkel lust, die het niet derven
wil. (Nietzsche 1985, p. 99)
Daar waar de sterke zijn driften kan beheersen, heeft de zwakke er grote moeite mee.
De zwakke ontlaadt zich als het ware bij elke prikkel en kan daardoor nooit tot hoge
hartstochten komen. Zijn driften kan hij niet beheersen en daarom heeft hij de moraal
nodig om die driften uit te roeien. Ondanks dat de zwakke minder kracht heeft dan
de sterke, heeft hij dezelfde machtswil. Alles is in wezen wil tot macht, omdat deze
wil tot macht waarden schept: de wereld zelf is chaos, maar de wil tot macht legt
haar een zin op, waardoor alle zin dus wil tot macht is. Deze notie zien we het best
in taal terug, waar de naamgeving de zin is die aan dingen wordt opgelegd.
In Jenseits von Gut und Böse (1886) zet Nietzsche het verschil tussen sterken
(heersers) en zwakken (slaven) uiteen. Hij stelt dat slaven vanuit ressentiment het
onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ in het leven hebben geroepen. Onder
ressentiment wordt de verongelijktheid en ‘vergiftiging’ verstaan, die ontstaat door
de onmogelijkheid om wraak uit te kunnen oefenen bij gebrek aan fysieke kracht.
Dit is kenmerkend voor de zwakke.
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De slavenmoraal is in essentie een nuttigheidsmoraal. Dit is de
ontstaansbron van die vermaarde tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘kwaad’:
- in het kwade worden macht en gevaarlijkheid gevoeld, een zekere
vreeswekkendheid, verfijning en een kracht die geen verachting duldt. Dus
volgens de slavenmoraal wekt de ‘kwade’ vrees; volgens de herenmoraal
is het juist de ‘goede’ die vrees wekt en wekken wil, terwijl de ‘slechte’
als de verachtelijke mens wordt ervaren. (Nietzsche 1999, p. 182, 183.)
De heerser gebruikt de termen gut en schlecht, termen die geen moraliserende
connotatie hebben - de heerser heeft immers niets met de moraal te maken. Het jodenen christendom hebben het echter niet meer over goed en slecht, maar over gut en
böse / gemein. Deze termen zijn moralistisch en rancuneus van aard en dus
slaventermen, met de bedoeling om de sterke te verlagen. De moraal is vanuit het
zwakke ontstaan en uit ressentiment geboren om de sterke mee te kunnen bestrijden.
De zwakke vecht niet tegen de sterke, maar beschuldigt de sterke vanuit de moraal
met behulp van termen als böse en gemein. Het christendom is uitermate zwak in
dezen, want het dreigt met het hiernamaals. Slaven zouden volgens Nietzsche moeten
berusten in hun lot en er het beste van maken. Ook kunnen zwakken beter niet gaan
samenwerken waardoor ze alsnog kunnen heersen, want alleen individuele sterken
hebben het recht te heersen. Het nazisme is hiermee eveneens ontmaskerd als zwak,
als een groep zwakken die uit ressentiment de krachten heeft gebundeld om de sterke
te bestrijden.
De ressentimentele mens is sluw en berekenend. In tegenstelling tot de sterke kan
de zwakke mens niet vergeten, hij is rancuneus. Daarbij heeft de zwakke de
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neiging om samen te werken om de sterke te verslaan, terwijl de sterke altijd
individueel te werk gaat. Beslissend voor het onderscheid tussen sterk en zwak is de
houding tegenover het lijden; de zwakke wil het lijden afschaffen, terwijl de sterke
het lijden accepteert als onlosmakelijk met het leven verbonden.

Used to the horror
Patrick Bateman wil de lezer laten geloven dat hij alle touwtjes in handen heeft, dat
hij over het lot van anderen kan beslissen en dus in Nietzsches termen een heerser
is. Het is echter aannemelijker dat Patrick een slaaf is. In tegenstelling tot een slaaf
kan een heerser zijn driften beheersen en bij Patrick is dit niet het geval, ongeacht
of het moorden werkelijk plaatsvindt of niet. Slaven ontladen zich bij elke prikkel
en daarom kunnen ze niet tot grote hartstochten komen. Waar Patrick in eerste
instantie nog opgewonden raakt van rauwe seks en wellustige moordpartijen, kunnen
dergelijke uitspattingen hem steeds minder in vervoering brengen. Hij gaat steeds
verder, maar wordt almaar gevoellozer:
I can already telt that it's going to be a characteristically useless, senseless
death, but then I'm used to the horror. It seems distilled, even now it fails
to upset or bother me. (Ibidem, p. 329)
De wereld waarvan Patrick deel uitmaakt, draait puur om uiterlijkheden en bestaat
geheel uit maskers. Ook Patrick draagt het masker van de succesvolle yup, een masker
waaraan hij uiteindelijk onderdoor gaat. Uiteindelijk lijkt Patrick zelf het masker te
worden, zoals het onderstaande citaat aantoont:
There wasn't a clear, identifiable emotion within me, except for greed and,
possibly, total disgust. I had all the characteristics of a human being flesh, blood, skin, hair - but my depersonalization was so intense, had
gone so deep, that the normal ability to feel compassion had been
eradicated, the victim of a slow, purposeful erasure. (Ibidem, p. 282)
Ook zijn bestaan als psychopaat kan als masker worden gezien, een element waarmee
wordt gespeeld als Patrick, verkleed als seriemoordenaar, naar een gekostumeerd
bal gaat (ibidem, p. 330).
Het feit dat Patrick de behoefte heeft om mensen te martelen, te vermoorden, te
verkrachten, kortom: te onderwerpen, maakt van hem een ultieme slaaf. De heerser
kent een dergelijke behoefte niet, die heerst simpelweg omdat het zijn natuur is, en
onderdrukt niet om het onderdrukken; hij schept daarin geen buitengewoon plezier.
Patrick wil naar beneden schoppen - zijn slachtoffers zijn vaak zwakker dan hij -,
omdat hij het aan de andere kant van de medaille moet ontgelden: hij hoort er niet
echt bij. De psychopaat Patrick is onafhankelijk en individueel, maar de yup Patrick
is juist afhankelijk van zijn omgeving en een kuddedier.
Hoewel Patrick in zijn omgeving ageert tegen vormen van ongelijkheid als racisme,
maakt hij zich meerdere malen schuldig aan racistische gedachten. Een heerser zou
zijn ware aard niet verbergen zoals een slaaf dat doet. Ondanks zijn daden of
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fantasieën is Patrick wel degelijk een moralist; hij probeert außermoralisch te leven,
maar kan niet loskomen van de moraal. Uiteindelijk krijgt hij zelfs de behoefte zijn
vermeende misdaden op te biechten, een behoefte die een heerser niet zou voelen;
deze zou zich niet laten intimideren door de moraal.
Ressentiment is een slaafse emotie bij uitstek, een emotie waar Patrick veelvuldig
onder lijdt. De wereld om hem heen wekt jaloezie en ressentiment in de hand, want
men is er enkel bezig elkaar te overtreffen en daarmee anderen het nakijken te geven.
Heersers houden zich niet bezig met anderen en kennen geen ijdelheid, de
yuppenwereld is duidelijk een slavenwereld. Paul Owen, een succesvolle New Yorkse
yup, vormt een bedreiging voor Patrick, omdat deze hem in alle opzichten overtreft.
Patrick is jaloers op Owen en dat is voor Patrick reden om hem te (willen)
vermoorden. Het ressentiment van de zwakke is bij Patrick sterk aanwezig; hij zoekt
allerlei manieren om heersers van hun troon te stoten. De moord op Owen is ofwel
zwak, omdat de motieven in het ressentiment liggen, ofwel zwak, omdat het niet
werkelijk plaatsvindt en hij aan de werkelijkheid probeert te ontsnappen door in de
fantasie te vluchten.
Seks is voor Patrick een machtsspel, hij commandeert de vrouwen met wie hij
seks heeft, noemt ze hoeren en uiteindelijk resulteert seks bijna altijd in martelingen,
gevolgd door de dood. Patrick heeft behoefte om controle uit te oefenen, om iemands
genot en pijn te kunnen bepalen. Patrick wil heersen, maar doet dat op een typische
slavenmanier. Voor een heerser is straffen minder bevredigend dan goeddoen, omdat
straffen impliceert dat zijn macht nog niet is aanvaard; op het moment dat de macht
is aanvaard, is straffen overbodig.
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Friedrich Nietzsche, Büste van Max Kruse

Het grote onderscheid tussen heersers en slaven openbaart zich in hun houding
tegenover het medelijden. De sterke kent geen medelijden en op het eerste gezicht
lijkt Patrick wat dit betreft dan ook heerser te zijn. Het is echter niet zo dat lijden
hem onverschillig laat en het lijkt er zelfs op dat het vermoorden van zwervers juist
zijn oorsprong heeft in het onvermogen om lijden te aanschouwen: Patrick kan de
aanblik van een maatschappelijke mislukkeling niet aan. Inderdaad is het zo dat
Patrick meedogenloos is tegenover zijn slachtoffers en ze ogenschijnlijk koelbloedig
pijn berokkent, maar ten eerste kan het zijn dat de gebeurtenissen niet werkelijk
plaatsvinden en ten tweede is het niet uitgesloten dat medelijden juist aan deze daden
ten grondslag ligt. Niet voor niets valt Patricks oog steeds op de slechte kanten van
de maatschappij, hij kan niet tegen ellende.
Nietzsche weigerde het leven te ontkennen: zijn filosofie is die van de amor fati,
van het omarmen van het leven, inclusief zijn minder goede kanten. Nietzsche roept
op tot een Bejahung van het leven, dus ook van het lijden. In dit verband ook is zijn
notie van de ‘eeuwige wederkeer’ te begrijpen, de gedachte dat het leven zich oneindig
(en dus onveranderlijk) herhaalt. Voor de zwakke zal deze gedachte onverdraaglijk
zijn, maar voor de sterke is ze juist aanlokkelijk.
Het is slaaf-eigen om naar vrijheid te streven. Patrick zit vast in zijn wereld, zelfs
de lezer kan de benauwde sfeer proeven van een omgeving waarin men zo op elkaar
let en daarbij zo normerend te werk gaat. Patrick wil ademhalen en zoekt zijn toevlucht
in medicijnen, drugs en alcohol. Hij probeert zichzelf op allerlei manieren te verdoven
om de onrust te lijf te gaan en ontsnapt in al dan niet gefantaseerde uitspattingen. In
plaats van zijn leven te waarderen zoals het is, probeert Patrick op allerlei manieren
aan de realiteit te ontsnappen en dit staat haaks op Nietzsches amor fati. De gedachte
van de eeuwige wederkeer zou voor Patrick dan ook hoogstwaarschijnlijk de
doodsteek zijn.
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Surface, surface, surface
Kort samengevat is Patrick een slaaf, die ernaar streeft heerser te zijn, daarbij
ressentiment koestert en probeert te ontsnappen aan zijn werkelijkheid, die hij niet
aankan. De wereld waarin Patrick leeft, is een harde, grauwe wereld, die vooral is
gericht op succes. Ze brengt of zielige ongelukkigen voort, die in hun eigen fantasie
vluchten, of gevaarlijke gekken, die wegkomen met tientallen moorden. In een passage
aan het einde van het boek wordt de thematiek van American Psycho samengevat:
This was the geography around which my reality revolved: it did not occur
to me ever, that people were good or that a man was capable of change
or that the world could be a better place through one's taking pleasure in
a feeling or a look or a gesture, of receiving another person's love of
kindness. Nothing was affirmative, the term ‘generosity of spirit’ applied
to nothing, was a cliché, was some kind of badjoke. Seks is mathematics.
Individuality no longer an issue. What does intelligence signify? Define
reason. Desire - meaningless. Intellect is not a cure. Justice is dead. Fear,
recrimination, innocence, sympathy, quilt waste, failure, grief, were things,
emotions, that no one really feit anymore. Reflection is useless, the world
is senseless. Evil is its only
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permanence. God is not alive. Love cannot be trusted. Sur face, surface,
surface was all that anyone found meaning in... this was civilization as I
saw it, colossal and jagged... (ibidem, p. 375)
In deze passage komen we een rechtstreekse verwijzing naar Nietzsche tegen: ‘God
is not alive’. Dit zou wel eens de kern van het boek kunnen zijn. Maar er is sprake
van een subtiel doch belangrijk verschil: Nietzsche verklaart God dood, waarmee
hij impliceert dat God ooit levend is geweest. In bovenstaand citaat uit American
Psycho echter, wordt slechts geconstateerd dat God niet leeft, dus wellicht ook nooit
heeft geleefd.
Nietzsche riep op tot een destructie van alle waarden om daarna nieuwe waarden
te scheppen, maar voorzag al dat na de dood van God een tijdelijke periode van
nihilisme zou aanbreken. In American Psycho lijkt er sprake te zijn van een dergelijke
periode, al is het maar voor Patrick Bateman. In de bovenstaande passage wordt
gesproken van de ontwaarding van alle waarden, waardoor er sprake is van een
wereld waar het kwaad ongestraft zijn gang kan gaan. Patricks leven is nihilistisch;
hij gelooft nergens in en heeft geen enkel houvast behalve de oppervlakkigheid van
het yuppenbestaan. Deze nihilistische staat heeft van hem een psychopaat gemaakt,
gevaarlijk of ongevaarlijk.
American Psycho confronteert de lezers met een nachtmerrie. De beschreven
werkelijkheid is bot, hard, onverschillig en onvoorstelbaar grimmig. Dit heeft veel
lezers geshockeerd, veel woede losgemaakt bij mensen. Velen hebben het boek op
morele en ethische gronden verworpen, terwijl American Psycho mijns inziens juist
een zeer ethisch en misschien zelfs moralistisch werk is. Het toont hoe een wereld
zonder waarden eruitziet en hoe afschuwelijk dat is. In een wereld als die van Patrick
Bateman is het ofwel mogelijk dat een seriemoordenaar ongestoord zijn gang kan
gaan, of dat iemand die dringend psychische hulp nodig heeft aan zijn lot wordt
overgelaten, omdat het toch niemand echt kan schelen wat er met zijn naasten gebeurt.
American Psycho kan gelezen worden als een waarschuwing voor de kant die de
huidige samenleving op lijkt te gaan. De misdaden die in het boek worden beschreven,
gebeuren hoogstwaarschijnlijk ook in de wereld waarin wij zelf leven, denk maar
aan een psychopaat als de Belgische Dutroux. Het verschil is echter, en daar ook ligt
de kern van de weerstand die American Psycho heeft opgeroepen, dat de lezer hier
op een zeer realistische en plastische wijze met gruweldaden wordt geconfronteerd;
de horror komt te dichtbij en wat dat betreft speelt het werk te direct in op de angsten
van vele lezers.
In de huidige maatschappij is geweld aan de orde van de dag, maar zelden wordt
een misdaad zo gedetailleerd beschreven; slachtoffers kunnen het immers meestal
niet navertellen. Horror en pornografie spelen een grote rol in onze samenleving,
maar de meeste mensen kiezen ervoor hier hun ogen voor te sluiten. American Psycho
dwingt de lezer de ogen open te houden: ‘you can run, but you can't hide’ is het
motto. De lezer wordt geconfronteerd met zijn voyeuristische natuur, een natuur die
ervoor zorgt dat er zogenaamde kijkfiles kunnen ontstaan wanneer er een ongeluk
is gebeurd. Niet elke lezer kan het aan wanneer hem een dergelijke onflatteuze spiegel
wordt voorgehouden.
We komen weer op het perspectivisme van Nietzsche: feiten zijn er niet, er zijn
alleen interpretaties. In die zin kan je American Psycho dus interpreteren zoals je
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wil. En misschien is dat wel het meest bedreigende aan deze roman; dat de lezer
wordt geconfronteerd met de donkerste, de duisterste kanten van het bestaan. De wil
tot macht is universeel en is het meest kenbaar in geweld en seks, de mens wordt
geconfronteerd met zijn duistere driften en hoewel de meesten deze driften over het
algemeen wel de baas zijn, is er hier dat boek dat aantoont hoe we met z'n allen op
het randje leven.
Geerke Berghuis
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Honderd jaar magisch realisme
Een cultuurrelativistische houding
Een schip in het oerwoud, een hemelvaart van Remedios de Schone en
het opstaan uit de dood van personages; in de boeken van
LatijnsAmerikaanse auteurs als García Márquez en Mujica Lainez komt
het allemaal voor. Onder andere om deze redenen plaatsen de (westerse)
critici deze auteurs in de magisch-realistische hoek. Márquez protesteert
dat hij juist realistisch schrijft, omdat de magie een wezenlijk onderdeel
van de Latijns-Amerika werkelijkheid is. Een onderzoek van Dafne
Jansen naar de verschillende blikken van lezers uit verschillende
culturen.
Dafne jansen
Je hoeft de kranten maar open te slaan om te zien dat er iedere dag
ongelofelijke dingen bij ons gebeuren. Ik ken heel gewone mensen die met
veel genoegen en heel aandachtig Honderd jaar eenzaamheid hebben
gelezen, maar die in het geheel niet verbaasd waren, want per slot van
rekening vertel ik hen niets dat niet lijkt op het leven dat zij leiden.
Dit vertelt Gabriel García Márquez zijn vriend en interviewer Plinio Apuleyo Mendoza
in De geur van guave. (García Márquez, Gabriel & Plinio Apuleyo Mendoza 1982,
p. 40) Deze uitspraak zinspeelt wellicht op de misvattingen die rond Márquez' oeuvre
zijn ontstaan in de westerse literatuurkritiek. Zijn werk wordt veelal als ‘fantastisch’,
‘surrealistisch’ of ‘magisch-realistisch’ bestempeld, waarop de auteur zelf reageert
met een minzaam glimlachje, gevolgd door de mededeling dat hij zijn romans liever
‘realistisch’ zou willen noemen, of nog liever ‘sociaalrealistisch’. Hoe is deze
polemische stellingname mogelijk? Kent de criticus het werk van de auteur beter
dan hijzelf? Is het een terminologisch misverstand? Of reikt het probleem wellicht
verder?
Zelden was een literatuurwetenschappelijk probleem actueler dan dat waarmee
we nu worden geconfronteerd. Integratie en culturele differentiatie zijn aan de
(politieke) orde van de dag. Het rijke Westen ziet zich geconfronteerd met haar
kapitalistische zelfgenoegzaamheid die zich op veel niveaus laat gelden. Het tijdperk
van verveelde taalspelletjes en chinese box-constructies in de literatuur is voorbij;
het postkolonialisme viert hoogtij. De voormalig gekoloniseerde gebieden, vaak pas
laat in de vorige eeuw gedekoloniseerd, vechten voor hun vrijheid op politiek,
economisch, maar vooral ook artistiek gebied. Zo ook Latijns-Amerika:
‘Latin-American art is the cutting edge of a freedom conquered by a culture teeming
with challenges’ (Julio Ortega in Bertens en D'haen, Postmodern Fiction 1988, p.
206). Gabriel García Márquez verzet zich tegen de hokjes van de westerse criticus
omdat zijn werk er simpelweg niet in thuishoort. Het zogeheten Latijns-Amerikaanse
magisch realisme, zo bepleit ik ook, verdient een zelfstandige status, los van de
westerse literaire traditie.
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Lo real maravilloso
‘Magisch realisme’ is een ambivalente term. In 1925 wordt de term door Franz Roh
geintroduceerd om een nieuwe stroming in de schilderkunst aan te duiden. Het
adjectief ‘magisch’ wordt gebruikt om een tegenstelling met ‘mystiek’ aan te geven
en benadrukt dat het mysterie in de realiteit aanwezig is. Het magisch realisme neemt
daarmee afstand van het fantastische, exotische en bovenaardse schouwspel van het
expressionisme en stelt de alledaagse,
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herkenbare werkelijkheid centraal. Deze wordt door de magisch-realisten zo helder
en precies (hyperrealistisch) weergegeven dat ze in een nieuw daglicht komt te staan.
Tevens worden objecten gecombineerd die geen directe relatie met elkaar lijken te
hebben, wat volgens Roh leidt tot een dieper inzicht in het wezen van deze objecten.
De introductie van de term in de literatuur vindt nog geen twee decennia later
plaats door Johan Daisne. In 1942 verving hij de term ‘fantastisch realisme’, die hij
tot dan toe had gebezigd om zich te onderscheiden van de realistische romankunst,
door ‘magisch realisme’. Wederom wordt het adjectief ‘magisch’ gebruikt om aan
te geven dat het mysterie in de werkelijkheid aanwezig is - de nadruk ligt op het
realisme. Hubert Lampo, die zich niet alleen als literair auteur maar ook als theoreticus
zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het magisch realisme in de (Vlaamse) literatuur,
observeert dat de magische elementen in de stroming afkomstig zijn uit de
volkscultuur. Dit brengt hem tot het gebruik van Carl Gustav Jungs ‘archetypen’ als
interpretatiekader. Archetypen, zoals tovenaars, dwergen, draken en feeën, zijn
manifestaties van het collectieve onbewuste, een soort genetisch overerfde databank.
Het magisch realisme zinspeelt op dit collectieve onbewuste, hetgeen de stroming
zowel herkenbaar als verontrustend (unheimlich) maakt.
Enerzijds druisen deze archetypen in tegen het westerse rationalisme, anderzijds
worden beelden opgeroepen die met de oerbeelden in ons onbewuste corresponderen.
‘Het magisch realisme, althans zoals ik het zie, stimuleert ongetwijfeld de in de
moderne wereld verzwakte of ontmoedigde verbeelding’ stelt Daisne in De wortels
van de verbeelding (p. 106). Deze literaire zoektocht naar het onderbewustzijn
verbindt de magisch-realisten aan de surrealisten die, ironisch genoeg, heel bewust
probeerden toe te treden tot dit onderbewustzijn door middel van écriture automatique.
Enkele jaren na de introductie van het magisch realisme in de West-Europese
literatuur door Daisne schreef Alejo Carpentier Het koninkrijk van deze wereld (1949).
In het voorwoord van deze roman gebruikt hij voor het eerst de term ‘lo real
maravilloso’ (het wonderlijke werkelijke). Op het eerste gezicht vertoont lo real
maravilloso verwantschap met het magisch realisme van Daisne en Lampo (het
mysterie is in de realiteit aanwezig), maar Carpentier keert zich nadrukkelijk af van
de Europese literaire traditie. Hij was in Parijs in aanraking gekomen met de

Manuel Mujica Lainez bij de publicatie van zijn eerste boek

surrealistische beweging, en hij stelt dat deze artificieel en geforceerd is. Wat hij lo
real maravilloso doopte, is de specifieke schrijfstijl van Latijns-Amerika, omdat de
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realiteit daar - in tegenstelling tot in Europa - magisch is. Hij verwijst, om deze
bewering kracht bij te zetten, onder andere naar de kronieken van de Spaanse
veroveraars, zoals Bernal Díaz del Castillo die Tenochtitlán (Mexico-stad) vergeleek
met de betoverde wereld in Amadís de Gaula:
En de volgende morgen vroeg kwamen we bij de hoofdweg en trokken in
de richting van Istapalpa. En omdat we zoveel steden en bewoonde dorpen
in het water zagen, en op het vasteland waren andere grote dorpen, en
omdat die weg zo recht was en zonder hoogteverschillen naar Mexico
leidde, stonden we versteld van dit alles en zeiden dat het leek op de
betoverde dingen die in het boek van Amadis verteld worden, vanwege de
grote torens en tempels, en de gebouwen die ze in het water hadden
gebouwd. (Lasarte en Wellinga 1996)
In zijn Nobelprijsrede uit 1982 doet García Márquez hetzelfde, maar met een
interessante toevoeging; hij voert de kronieken van de Italiaan Pigafetta aan om aan
te tonen dat Latijns-Amerika in de ogen van
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de westerlingen ‘magisch’ is. In zijn gesprekken met Mendoza verwoordt hij het als
volgt:
Als we het over een rivier hebben, is het grootste wat een Europese lezer
zich voor kan stellen de Donau, die 2790 kilometer lang is. Hoe zou hij
zich de Amazone kunnen voorstellen, die op bepaalde punten zo breed is
Dat je vanaf de ene oever de andere niet kunt zien? (..) De rivieren met
kokend water en de onweersbuien die de aarde doen beven en de cyclonen
die de huizen mee de lucht in nemen, zijn geen verzinsels, maar dimensies
van de natuur die in onze wereld bestaan. (García Márquez 1982, p. 66)

Geen stroming, geen schrijfwijze
De Latijns-Amerikaanse realiteit is dus niet magisch an sich, maar wordt dit door
de ogen van de westerse toeschouwer. In feite doelt het woord ‘magisch’ op het
vervreemdende effect dat kan ontstaan, als wij vanuit onze westerse cultuur een
andere cultuur bekijken. Dat dit echter ook andersom het geval is, toonde Carpentier
aan met enkele passages in Het koninkrijk van deze wereld (1997), waarin bijvoorbeeld
katholieke rituelen worden beschreven vanuit de optiek van de Haïtiaanse bevolking.
Het probleem dat nu rijst, is hoe we iets moeten benaderen dat eigenlijk geen
stroming is, en ook geen schrijfwijze, maar wat misschien nog het best is te
omschrijven is als een literair effect. Het model dat hier is benodigd, moet plaats
kunnen bieden aan twee culturele standpunten en de relatie hiertussen kunnen
specificeren. Hierbij moet worden opgemerkt dat wat voor het ene culturele standpunt
als ‘reëel’ is aanvaard, voor het andere culturele standpunt als ‘magisch’ geldt. In
feite gaat het hier dus om een cultuurrelativistische benadering van feit en fictie.
Nancy Traill heeft in Possible Worlds of the Fantastic: The Rise of the Paranormal
in Fiction (1996) laten zien dat een ‘fictionele werelden’-model, een
literatuurwetenschappelijke variant op het filosofische ‘possible worlds’-model, erg
verhelderend kan werken bij een stroming die de status van het feitelijke en fictionele
problematiseert. Het fantastische kwam in de negentiende eeuw op en vloeide deels
voort uit de Gothic romances of novels van onder andere Ann Radcliffe en Horace
Walpole. De fantastische wereld, zo stelt Traill, bestaat uit twee domeinen: het
natuurlijke domein en het bovennatuurlijke domein. De status die de wereld
uiteindelijk verkrijgt, hangt onder meer af van de betrouwbaarheid van de verteller
en de focalisator(en). Dit concept, dat narrative authentication wordt genoemd, is
afkomstig van Dolezel, en wordt uitgebreid toegelicht in zijn Heterocosmica (1998).
De grootste rol in dit concept is weggelegd voor de vertelinstantie; de Er-form
(hijvorm) bezit traditioneel meer autoriteit dan de subjectieve Ich-form (ik-vorm).
Ook meerdere focalisatoren die onafhankelijk van elkaar een vergelijkbare visie
presenteren, zorgen voor een sterke authentication.
Op basis van de gradatie van narrative authentication komt Traill tot het
onderscheid van een aantal stadia in het fantastische. Ten eerste is er de disjunctive
mode (figuur 1): het bovennatuurlijke en natuurlijke domein bestaan naast elkaar, er
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is interactie, en beiden herkennen de ander als ‘vreemd’. Een voorbeeld hiervan is
de mythische dyadic world van Doležel. De fantasy mode is een subtype van
eerstgenoemde: de fictionele wereld bestaat uit het bovennatuurlijke domein en het
natuurlijke domein is hoogstens aanwezig als raamwerk. In de hierop volgende
ambiguous mode herkennen we het fantastische zoals het in klassieke verhalen als
James' The Turn of the Screw wordt gebruikt: het bovennatuurlijke domein dringt
binnen in het natuurlijke domein (het traditionele wonder), maar er wordt geen
uitsluitsel gegeven over de echtheid van de bovennatuurlijke gebeurtenis. De narrative
authentication blijft gebrekkig, in tegenstelling tot de supernatural naturalizedmode
waarin de bovennatuurlijke gebeurtenis een droom of een hallucinatie blijkt te zijn
en de authentication volledig is. Ten slotte is er de aranormal mode: het
bovennatuurlijke domein wordt geïntegreerd in het natuurlijke domein. Met andere
woorden: telepathie is mogelijk, geesten bestaan. De verschillende stadia hoeven
niet chronologisch in het werk van een auteur aanwezig te zijn, maar de paranormal
mode wordt door Traill wel als de modernste vorm van het fantastische gezien.

figuur 1
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De paranormal mode lijkt nog het dichtst in de buurt bij de situatie in het magisch
realisme te komen; het bovennatuurlijke domein wordt als onderdeel van het
natuurlijke beschouwd, als ‘reëel’ aanvaard.

Geen oordeel, geen uitsluitsel
Het verschil tussen het fantastische en het magisch realisme, waarbij, zoals Lampo
terecht opmerkt, niet altijd een scherpe grens is te trekken, is volgens Amaryll Beatrice
Chanady in Magical Realism and the Fantastic: Resolved versus unresolved antinomy
(1985) in feite te reduceren tot - zoals de titel al aankondigt - de oppositie resolved
antinomy en unresolved antinomy. In het fantastische wordt nooit duidelijk welke
positie de verteller en de focalisator innemen ten opzichte van het binnendringen van
een schijnbaar bovennatuurlijk element in het natuurlijke domein. Er vindt nooit
volledige authentication plaats. In het magisch realisme vindt dat wél plaats: ten
eerste velt de verteller geen oordeel over de schijnbaar ‘bovennatuurlijke’ elementen
in het verhaal; hij geeft daarmee enerzijds geen uitsluitsel, anderzijds zaait hij ook
geen twijfel bij de lezer. Door een of meerdere focalisatoren het magische domein
als reëel te laten aanvaarden, wordt dit effect versterkt. Omdat de lezer de situatie
niet per se accepteert, maar zijn of haar oordeel blijft uitstellen, zou dit procédé zoals
Chanady het beschrijft, misschien beter pseudo-authentication kunnen worden
gedoopt, omdat er in feite sprake is van suspended disbelief.
Mijn aanpassing van Traills model ten behoeve van het magisch realisme komt
voort uit een betwistbaar punt binnen Traills model: het gebruik van het natuurlijke
en bovennatuurlijke domein in de paranormal mode. Het gebruik van de twee
domeinen in deze modus is hetzelfde als in bijvoorbeeld de ambiguous mode, terwijl
er tot het bovennatuurlijke domein van de paranormal mode minder elementen
behoren, namelijk alleen van een specifieke aard. Denk ter vergelijking en
verduidelijking aan de gebeurtenissen in La main van Guy de Maupassant en The
Signal-Man van Charles Dickens. Het eerste verhaal kan als volgt worden samengevat:
een man bezit de afgehakte, gemummificeerde hand van een crimineel. Hij hangt de
hand aanvankelijk aan het touw van de deurbel, en later aan dat van de bel bij zijn
bed. Na een aantal nachten blijkt de man uitzinnig van angst te zijn geworden, hij
heeft verwondingen in zijn nek van een poging tot wurging, en de bediende heeft
die nacht de bel onophoudelijk horen luiden. Aan het einde van het verhaal wordt
de kist met het lichaam en de afgehakte hand van de crimineel opgegraven en het
lichaam blijkt in een veel verdere staat van ontbinding te zijn dan de hand. Er vindt
geen volledige authentication plaats in de ambiguous mode, maar de interpretatie
dat de hand op mysterieuze wijze tot leven is gekomen, wordt door de tekst sterk
aangemoedigd. Deze gebeurtenis is van een heel andere aard dan die in The
Signal-Man: op het zien van een geestesverschijning bij een spoortunnel volgt tot
twee keer toe een treinongeluk. Het gebeurde is weliswaar erg opmerkelijk, maar
paranormale gebeurtenissen, zoals geestesverschijningen, voorspellende dromen en
telepathie worden tegenwoordig veelal geaccepteerd als ‘bestaande fenomenen’ of
op zijn minst ‘mogelijke fenomenen’ (physically possible) en moeten in dat geval
dus tot het natuurlijke domein worden gerekend, mits we Doležels indeling aanhouden.
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Deze observatie is van groot belang bij het analyseren van het Latijns-Amerikaanse
magisch realisme, omdat paranormale fenomenen in de ZuidAmerikaanse cultuur
een andere status bezitten dan in de westerse cultuur, zoals Wendy B. Faris en Lois
Parkinson Zamora vaststellen in de introductie van hun bloemlezing Magical Realism:
Theory, History, Community:
Texts labelled magical realist draw upon cultural systems that are no less
‘real’ than those upon which traditional literary realism draws - often
non-Western cultural systems that privilege mystery over empiricism,
empathy over technology, tradition over innovation. Their primary
narrative investment may be in myths, legends, rituals - that is, in collective
(sometimes oral and performative, as well as written) practices that bind
communities together. (Faris & Parkinson Zamora 1995, p. 3)
Als we op dit punt terugblikken naar Lampo's archetypen (‘collective practices that
bind communities together’, Faris & Parkinson Zamora 1995, p. 3), dan dient te
worden opgemerkt dat dit collectieve onbewuste in Latijns-Amerika dichter aan de
oppervlakte lijkt te liggen dan in Europa. Het is dan ook een typisch westers
(rationalistisch) verschijnsel dat dit onbewuste zo diep verborgen ligt onder een laag
civilisatie, dat uiting ervan als verontrustend wordt ervaren. Het is duidelijk dat, voor
een model dat toepasbaar kan zijn op het magisch realisme, er een nieuwe indeling
van het natuurlijke en bovennatuurlijke domein moet
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plaatsvinden. Ik stel voor een onderscheid te maken tussen fantastische en magische
gebeurtenissen. Fantastische gebeurtenissen zijn, naar de verklaring van ‘fantastisch’
in het woordenboek, ‘voortgebracht door de fantasie, niet werkelijk’. Magische
gebeurtenissen daarentegen zijn ‘(als) door toverkracht werkend’ en juist in het woord
‘als’ schuilt het verschil met het fantastische: het fantastische is onmogelijk, het
magische lijkt onmogelijk. Tussen het domein van het mogelijke en het onmogelijke
introduceer ik het domein van het onwaarschijnlijke, waartoe de magische
gebeurtenissen behoren die onmogelijk of niet werkelijk lijken, dus ‘onwaar schijnen’.
Uit de nieuwe indeling komt mijn model om het magisch realisme te analyseren
voort (figuur 2). In deze driedeling verraadt zich overigens mijn westerse blik: het
onwaarschijnlijke is als zodanig benoemd vanuit de rationalistische traditie - maar
is tevens essentieel voor het ontwerpen van een werkbaar model. Bovendien is
onwaarschijnlijkheid relatief en is de betekenis ervan gebonden aan het culturele
systeem waarbinnen het functioneert. Hoe dan ook, onwaarschijnlijk is logisch gezien
mogelijk - ongeacht het culturele systeem waar-binnen het gebruikt wordt - en het
gebruik van deze term doet mijns inziens dus geen afbreuk aan het realistische aspect
van het Latijns-Amerikaanse magisch realisme.

figuur 2

In de ‘coëxistentiemodus’ bestaat het onwaarschijnlijke domein naast het mogelijke
domein. Hiervan is sprake wanneer er zowel een magische als een reële verklaring
voor een verschijnsel wordt gegeven. Bij de ‘naturalisatiemodus’ wordt het
onwaarschijnlijke tenietgedaan door een rationele verklaring. De vierde modus, de
‘integratiemodus’ houdt een a-priori acceptatie in van het onwaarschijnlijke in het
mogelijke domein, terwijl in de sceptische modus eerst een soort ‘bewijs’ nodig is.

Márquez' magie
Voor wie door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer ziet, zal ik mijn model
toetsen aan een aantal ‘magische’ gebeurtenissen in Honderd jaar eenzaamheid van
Gabriel García Márquez, het werk dat volgens velen als zijn meesterwerk wordt
beschouwd, en in Bomarzo van Manuel Mujica Lainez.
Ten eerste de coëxistentiemodus: hiervan is sprake als er twee verklaringen bestaan
voor hetzelfde verschijnsel, een ‘magische’ en een ‘reële’. De hemelvaart van
Remedios de Schone is hiervan een goed voorbeeld. Op een dag stijgt de bijzonder
mooie, maar vreemde Remedios plots, tijdens het ophangen van de lakens, ten hemel.
De dorpelingen van Macondo (Latijns-Amerikanen) gaan ervan uit dat er sprake is
van een wonder, de vreemdelingen (wester-lingen) van The United Fruit Company,
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die zich in Macondo heeft gevestigd, gaan uit van een reële verklaring zoals blijkt
uit de volgende passage:
De vreemdelingen geloofden natuurlijk dat Remedios de Schone tenslotte
haar lot van bijenkoningin had moeten ondergaan en dat haar familie de
eer trachtte te redden met het smoesje over de hemelvaart. (...) Het
merendeel van de bevolking geloofde in het wonderg men stak zelfs kaarsen
op en bad novenen. (Márquez 1997, p. 247)
De coëxistentiemodus wordt bij voorkeur gebruikt voor wonderen, legenden en
mythen. Ter illustratie hiervan een voorbeeld uit Bomarzo (1996) van Manuel Mujica
Lainez. De hoofdpersoon is van het luisterrijke geslacht Orsini. De ‘gangbare’
opvatting rondom het ontstaan van de familienaam is dat ze afstammen van Caius
Flavius Orsus. Omdat deze verklaring mythische proporties mist, heeft de familie
echter zelf het verhaal in het leven geroepen dat de stamvader van het geslacht is
gezoogd door een beer en daarom ‘Orsino’ is genoemd. Omdat geen van beide
verklaringen geheel kan worden ontkracht of bewezen blijven ze naast elkaar bestaan.
Ten tweede de naturalisatiemodus. Hiervan is sprake wanneer een magische
gebeurtenis wordt verklaard en daardoor reëel wordt; zoals het geval is met het
galjoen dat midden in het oerwoud ligt. Men gaat ervan uit dat dit een mythe is, tot
het een generatie later opnieuw wordt gevonden en blijkt dat de zee slechts op twaalf
kilometer afstand ligt; het oerwoud is dus gewoon opgerukt. García Márquez maakt
weinig gebruik van de naturalisatiemodus, daarom
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verwijs ik nogmaals naar Bomarzo. De gebochelde hoofdpersoon wordt verliefd op
Giulia Farnese, een bijzonder mooie vrouw. Pier Francesco denkt geen enkele kans
bij haar te maken en schakelt de tovenaarsleerling Silvio da Narni in, die een pop
van Giulia maakt die hij tijdens een ritueel bevochtigd met bloed, speeksel en
paddenbloed. Na het uitvoeren van de bezwering stemt Giulia inderdaad met een
huwelijk in, wat veronderstelt dat Silvio da Narni daadwerkelijk over toverkracht
beschikt. Na enkele tijd blijkt echter dat Giulia meer oog heeft voor Pier Francesco's
knappe broer Maerbale en dat ze in het geheim een affaire met hem heeft. De hele
episode rondom de bezwering wordt hierdoor genaturaliseerd. (Mujica Lainez
1996,p,356)
Ten derde de sceptische modus die in Honderd jaar eenzaamheid door één
personage wordt gedragen. José Arcadio Buendía hecht geen waarde aan
bijgelovigheden, totdat hij het zelf aan den lijve ondervindt. Zo gelooft hij niet dat
de geest van Prudencio Aguilar rondspookt, totdat hijzelf met hem in gesprek raakt,

Gabriel García Márquez

en als volgt reageert op de slapeloosheidplaag: ‘José Arcadio Buendía lachte zich
een ongeluk en verklaarde dat dit slechts één van de kwaaltjes was, die door het
bijgeloof van de inboorlingen waren uitgevonden’ (García Márquez 1997, p. 191).
De culturele standpunten in dit voorbeeld zijn LatijnsAmerikaans tegenover Indiaans,
in plaats van LatijnsAmerikaans tegenover westers. Hieruit blijkt dat de westerse
optiek geen noodzakelijkheid is voor een vervreemdende visie op een andere cultuur.
Ten slotte volgt de integratiemodus. García Márquez noemt zijn werk niet voor
niets ‘realistisch’; de meeste personages in zijn werk aanvaarden de ‘magische’
realiteit volledig, het zijn wij als westerse lezers die de vervreemding ervaren. Het
meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is het personage Melquíades,
dat alle grenzen tussen leven en dood overschrijdt: ‘Hij was inderdaad dood geweest,
maar was teruggekomen omdat hij de eenzaamheid niet kon verdragen’ (Ibidem, p.
56). De andere personages reageren laconiek op zijn terugkomst; zo zegt Aureliano
Segundo hem gedag zoals je een oude bekende zou begroeten: ‘Aureliano Segundo

Vooys. Jaargang 20

herkende hem onmiddellijk: want deze overgeërfde herinnering was van generatie
op generatie doorgegeven en tot hem gekomen vanuit het geheugen van zijn
grootvader’ (Ibidem, p. 193). Tot de integratiemodus behoort bijvoorbeeld ook de
episode waarin het personage Amaranta bezoek krijgt van de dood, die haar vertelt
dat ze een lijkwade voor zichzelf moet vervaardigen, te beginnen op 6 april. Zonder
enige verwondering begint ze op de aangegeven dag met haar werk en sterft op de
avond van de dag dat de lijkwade gereed is (Ibidem, p. 288 en verder).

Wetenschappelijke kolonisatie
Het Latijns-Amerikaanse magisch realisme mag noch verward noch op één lijn
worden gesteld met het magisch realisme zoals we dat in Nederland en Vlaanderen
kennen van Lampo, Daisne en Vandeloo. Het betreft ook eigenlijk geen stroming of
schrijfwijze, maar een literair
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effect, dat ontstaat wanneer een bepaalde cultuur op een vaak vervreemdende manier
wordt bekeken vanuit een andere cultuur. Een mijns inziens succesvolle wijze om
dit effect in kaart te brengen, is met een model waarin de fictionele wereld wordt
onderverdeeld in twee domeinen: een mogelijk en een onwaarschijnlijk domein.
Met behulp van dit model hoop ik een cultuurrelativistische houding te
bewerkstelligen bij literatuurwetenschappers die zich niet bewust zijn van hun
westerse blik en die het onbegrip ten opzichte van de Latijns-Amerikaanse cultuur
daarmee, ironisch genoeg, vergroten naarmate ze er meer aandacht aan besteden. In
feite wordt Latijns-Amerika hierdoor opnieuw gekoloniseerd, ditmaal door westerse
wetenschappers die alleen ruimte zien voor rationalisme en empirische werkelijkheid.
Dat er geen sprake is van kwade trouw maar van een logische reactie vanuit een
cultuur die de strijd om een eigen identiteit al lang geleden bevochten heeft, bepleitte
García Márquez bij het aanvaarden van de Nobelprijs in 1982:
It is only natural that they insist on measuring us with the yardstick that
they use for themselves, forgetting that the ravages of life are not the same
for all, and that the quest of our own identity is fust as arduous and bloody
for us as it was for them. The interpretation of our reality through patterns
not our own, serves only to make us ever more unknown, ever less free,
ever more solitary.
(http://www.nobel.se/literature/laureates/1982/marquez-lecture.html)
Dafne Jansen (1978) begon haar studie als studente Spaanse taal- en
letterkunde. Hierna volgde ze Literatuurwetenschap als doctoraalstudie
met als specialisatie Theoretische literatuurwetenschap. In 2001 studeerde
ze af met een scriptie over de onderwerpen Latijns-Amerikaanse literatuur,
literatuurwetenschap en filosofie.
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Universitair universum
Per 1 januari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde
Universiteitshoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Volgens het
College van Bestuur ‘staat een Universiteitshoogleraar garant voor
innovatief onderzoek en onderwijs, en kan deze hieraan in volledige
vrijheid werken’. In deze jaargang van Vooys zal Van Oostrom rapporteren
over ervaringen tijdens zijn eerste jaar in deze nieuwe functie.
Zoals het een kosmos betaamt, kent het universitaire universum drie
dimensies: ruimte, tijd en persoon. Deze keer beschouwen wij

De ruimte
Frits van Oostrom
Het schijnt dat marketingonderzoek strijk en zet uitwijst dat studenten in hoofdzaak
voor Utrecht kiezen om drie redenen: de stad, de stad en de stad. En dat terwijl het
overgrote deel der Utrechtse studies niet eens in die stad is gehuisvest. Misschien
illustratief voor de beperkte plaats die het studeren zelf in het tegenwoordige
studentenleven inneemt? In Utrecht zitten alleen letteren en Rechten in de binnenstad,
even eerbiedwaardige als goedkope faculteiten. Hun gebouwen passen prachtig in
het stadsbeeld, dragen het zelfs, en men kan zich afvragen of de universiteit niet een
(subsidiabele?) cultuurdaad van de eerste orde pleegt door ze te blijven gebruiken.
Wie zou er anders in willen, nu zelfs notariskantoren vanwege de parkeerproblemen
liever naar een nieuwbouwput vertrekken?
Het warme binnenstadsgevoel dat deze universitaire ruimtes genereren, is overigens
vooral een gevelaanzicht. Want van binnen wordt er weinig warmte opgewekt, al
helemaal niet in de zalen waar het onderwijs moet plaatsvinden. Daar is het meestal
verveloosheid die de toon zet, met zielloze carrés van kleurloos meubilair. Ook hangt
er doorgaans niets aan de wand, want wie zou dat bepalen en betalen? Op middelbare
scholen proberen leraren nog een zekere sfeer aan hun eigen lokalen te geven. Maar
universitaire zaaltjes zijn van niemand. Louter een doorgangshuis voor Jan en
allevakman; cognitieve afwerkplekken. En zelfs als zodanig nog vrij ondoelmatig:
probeer er eens een laptop met een beamer aan te sluiten, een video of een cd te
draaien of het licht te dempen voor projectie. En wat er zou gebeuren als er brand
zou ontstaan, moeten we ons sinds Volendam maar niet - of juist wel? - afvragen.
Wat dat betreft staat het er op de Uithof, het universitaire industrieterrein, veel
beter voor. Volop bekabeling en de technische faciliteiten nodigen ertoe uit om elk
college als een multimediale roadshow op te zetten. Maar ook de schaduwzijde is
gespiegeld aan de binnenstad. Op de Uithof is de buitenkant de grote treurnis, ondanks
miljoenenopdrachten aan de Rem Koolhazen van deze wereld. Het College van
Bestuur weet ons trots te vertellen dat er bussen vol Japanners naar de Uithof komen
om de architectuur te fotograferen - maar beter had men kunnen investeren in het
weren van de stadsbussen die om de minuut dwars door de Uithof razen. Zou er een
andere beoogde campus op de wereld zijn waar voetgangers hun oversteek moeten
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bekopen met angst voor lijfsbehoud? En dan de namen van die anonieme reuzen:
het Minnaertgebouw, het Kruytgebouw, het Van Unnikgebouw en het Marinus
Ruppertgebouw. Het zullen stuk voor stuk in Utrecht eminente mannen in hun
vakgebied geweest zijn, en het is leuk voor opvolgers
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en erfgenamen, maar wie voelt er een emotie bij? In het gunstigste geval zijn de
naamgevers nu wereldberoemd op eigen terrein, maar het blijft daarmee
onpersoonlijkheid troef. Typisch een mannenwereld, deze reuzen op de Uithof:
verticaal ambitieus, en horizontaal afstandelijk.
Wie van de Uithof terugfietst naar de binnenstad, passeert sinds enkele jaren een
derde universiteitsterrein: Utrecht University College. De bomen zijn er nog petieterig,
we zien er wat meer kiezelsteen dan gras, maar toch. Men is niet enkel in een andere
universitaire ruimte, maar waant zich op een andere planeet. De gebouwen heten er
niet naar spelers van het eerste elftal van de FC Utrecht, maar naar Newton, Descartes,
Locke en Voltaire; de mondiale plechtankers van de universitaire cultuur. Hier kan
men fysiek en mentaal oversteken tussen wetenschapsgebieden, zonder gevaar voor
eigen leven. Er is een basketbalveidje, een compacte theaterzaal en er staan hier en
daar bankjes. En er zijn ruimtes die op andere universitaire locaties zo pijnlijk
ontbreken: ruimtes waar studenten met elkaar kunnen praten over groepswerk. De
ruimte nodigt hier uit tot communicatie, en het lijkt ook of men daadwerkelijk meer
indringende gesprekken om zich heen ziet dan op andere universitaire plaatsen, waar
men vooral massa's langs elkaar heen ziet schuiven en individuen in mobieltjes ziet
praten. Zelfs het weer lijkt warmer - en ofschoon het zenuwcentrum van een
bibliotheek ontbreekt en de mensa (‘Dining hall’) zeldzaam weinig inspirerend is voelt men doorlopend de gedachte opkruipen: dit is zoals de universiteit bedoeld is,
maar in Nederland nog zelden of nooit is. Het is heel mooi dat Utrecht deze
tegendraadse locatie in het leven heeft geroepen. Wel geeft het te denken dat daarvoor
leentjebuur moest worden gespeeld bij de Verenigde Staten (voor het campusconcept)
en Defensie (voor het kazerneterrein). Maar ja, die twee beheersen nu eenmaal de
ruimte.
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Het woord is dus alles?
Vondel, verzen, toneel en een componist
Muziek en literatuur vloeken. Recent onderstreepte een uitvoering
van Diepenbrocks toneelmuziek bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel
in Vredenburg deze stelling maar weer eens. Een nogal halfslachtige
poging, aldus Patrick Rooijackers, om Diepenbrocks ideaal van een
synthese tussen woord en toon te realiseren. Naar aanleiding van
Diepenbrocks toneelmuziek gaat Rooijackers in op de moeilijkheden
rondom het vinden van een balans tussen literatuur en muziek en
vraagt hij zich af wat de mogelijkheden van zo'n samensmelting zijn.
‘De verbinding van woord en toon vereeuwigt het woord’, maar is dat
ook op de bühne merkbaar?
Patrick Rooijackers
Op vrijdag 14 december 2001 weerklonk op de Nederlandse Muziekdagen de
toneelmuziek van Alphons Diepenbrock bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel in een
uitvoering door het Radio Symfonie Orkest en Koor onder leiding van Ed Spanjaard.
Peter te Nuyl verzorgde de enscenering van het toneelstuk. Deze had ervoor gekozen,
waarschijnlijk vooral uit praktische overwegingen, om twee verhaallijnen uit het
drama van Vondel te destilleren: de gruwel van de oorlog en de echtelijke trouw.
Slechts een actrice stond op het planketsel voor het orkest en het koor: Gijsbrechts
vrouw, Badeloch, gespeeld door Sigrid Koetse.
Een classicistisch drama van Vondel, fors ingekort, voorzien van de laatromantische
muziek van Diepenbrock? Kan die combinatie? Wellicht lijkt een dergelijke vraag
vooral een geschikt uitgangspunt voor een korte recensie, maar om het belang van
die vraag terdege te begrijpen, kan niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ worden
volstaan. In de muziek van Diepenbrock gaan muziek en literatuur een innige
verbintenis aan om een hogere, ideële doelstelling te kunnen vervullen. En deze
doelstelling laat een waardebepaling van zijn toneelmuziek op grond van louter
muzikale argumenten nauwelijks toe. Sterker nog, de toneelmuziek van Diepenbrock,
die de opera - het Gesamtkunstwerk bij uitstek - het meest nadert, stelt ons voor de
wezenlijke vraag in hoeverre muziek en literatuur elkaar uiteindelijk kunnen naderen.
In dit artikel ga ik op deze (onbeantwoordbare) vraag in naar aanleiding van de
recente uitvoering van Diepenbrocks Gijsbrecht van Aemstel. Wat zijn de
moeilijkheden om de balans tussen woord en muziek op de bühne recht te doen?
Hoever reiken de literair-interpretatieve gaven van een componist? En in hoeverre
kan het resultaat daarvan op een toeschouwer worden overgebracht? Een beschouwing
over een concert, een cd, een toneelstuk en een componist.

Idee en Daad
Op 12 februari 1901 schrijft de componist Alphons Diepenbrock (1862-1921) een
brief aan de drieënzeventigjarige P.J.H. Cuypers, de Roermondse architect en
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katholieke voorvechter van de neogotiek, en daarin herinnert hij zich zijn jeugdige
bezoeken aan diens architectenwerkplaats:
De indrukken, die ik toenmaals in Uw huis mocht ontvangen reken ik tot
de schoonste en vruchtbaarste mijns levens, en mocht men eenige
architecturale deugd aan mijne muziek willen toekennen dan ben ik mij
dankbaar bewust aan welke impulsies ik niet alleen het streven daarnaar,
maar ook mijn geheele conceptie van kunst - zooals die zich langzaam
gevormd heeft na jaren van zoeken en dolen en worstelen met de
dwaalbegrippen waarin men
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in den tegenwoordigen tijd opgroeit en die ons van alle kanten omgeven
- heb te danken. (Diepenbrock 1981, p. 786)
De katholieke voormannen J.A. Alberdingk Thijm en P.J.H. Cuypers hadden een
grote invloed op het denken van Diepenbrock. Al was hij nauwelijks een praktiserend
katholiek - hij ging bijna nooit naar de mis en biechtte vooral om zijn streng gelovige
moeder een plezier te doen -, toch was zijn hele doen en denken doordrenkt van het
katholicisme, zozeer zelfs dat zijn protestante vrouw en hij in de eerste jaren van hun
gemengd huwelijk afzagen van kinderen; die zouden immers te beschouwen zijn als
‘heillooze vruchten der zonde’ (Diepenbrock 1995, p. 660). De ideeën van Cuypers
en Alberdingk Thijm waren in het ouderlijk huis van Diepenbrock gemeengoed.
Thijm was een neef van Diepenbrocks moeder en samen met de families Cuypers
en Thijm vormde de familie Diepenbrock de leesclub ‘De vioolstruik’.
Volgens Thijm overheerste in de moderne tijd de Stof over de Geest, de van God
afkomstige Structuur was uit het oog verloren. Diepenbrock onderschreef diens
maatschappijopvattingen geheel. ‘Dwaalbegrippen’ belemmerden naar zijn mening
het zicht op de ware verhoudingen in het bestaan. De eenheid van de maatschappij
was in de moderne tijd verloren gegaan en het Hogere was uit onze samenleving
verdwenen. Individualisme en het persoonlijke detail vierden hoogtij, rationele
wetenschappers bepaalden de koers van de economie. Daarop wilde zijn kunst een
reactie zijn, en de ideeën van Thijm en Cuypers boden hem de oplossing: ‘Eén ding
heb ik van Cuypers geleerd, [...] dat ieder detail constructieve en tevens decoratieve
waarde had’. (Diepenbrock 1967, p. 150) Zoals ook Pierre Cuypers met zijn
neogotische kerken een religieuze (= ‘weer bindende’) regeneratie nastreefde, zo
moest zijn muziek de uit het zicht geraakte maatschappelijke katholieke eenheid
weerspiegelen, zo moest ieder detail in een grotere structuur opgenomen worden.
Meer dan welke andere Nederlandse componist in zijn tijd ook, was Diepenbrock
zich daarbij bewust van de mogelijkheden die het woord hem verschafte. Gevoelig
als hij was voor literatuur, hij was leraar klassieke talen en zijn erudiete, precieus
verwoorde essays in De nieuwe gids bezorgden hem zelfs een plaats in enkele
literatuurgeschiedenissen1, verschafte de structuur, de thematiek, de versificering en
het ritme van het gedicht hem de grondslag voor een compositie waarin ieder muzikaal
detail functie had en bijdroeg aan het

Alphons Diepenbrock omstreekst 1898
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ontstaan van het constructieve geheel. In de vereniging van de muziek en het woord
zag hij het middel om zijn doel te bereiken. Zoals hij in 1893 aan Albert Verwey
schreef: ‘De verbinding van woord en toon vereeuwigt het woord, en brengt den toon
over in het concrete Nù. Het woord is het staande, het Nù, - de melodie het bewegende,
de verbinding van nù met verleden en toekomst’ (Diepenbrock 1952, p. 432). Het
woord was de natuurlijke tegenhanger van de ‘altijd stromende’ muziek; het woord
communiceerde, sloot aan bij het momentane menselijke begrip. Muziek kon de
boodschap van het woord vereeuwigen.
En de boodschap die Diepenbrock wilde uitdragen was duidelijk. Hij wilde de
moderne mens bewust maken van zijn ideële wortels. Hij wilde kunst scheppen die
‘ter eere Gods een nieuwe morgen voorspelt, van een dag die zal zijn als een Poort
tusschen het Rijk der Openbaring der Genade (van Passiviteit) en der Daad, van
Mysterie en Wetenschap, Idee en Daad’ (Diepenbrock 1967, p. 194). Met zijn kunst
hoopte hij modernisering en traditie weer te laten versmelten, de waarden van het
heden in harmonie te brengen met de waarden van het verleden. Tussen vernieuwing
en traditie: zo zou ook zijn compositiestijl kunnen worden gekenschetst, die enerzijds
schatplichtig was aan de
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polyfonie van Palestrina en anderzijds door de ‘modernen’ Wagner, Mahler en (later)
Debussy was geïnspireerd. De geest van de moderne tijd verenigen met de mystieke
idealen van het katholieke verleden: dat streefde Diepenbrock met zijn muziek na.

Men wijze haar de deur
De toneelmuziek van Diepenbrock is daarom niet een ambachtelijke muzikale
illustratie bij een toneelstuk, maar een substantiële poging om literatuur en muziek
bij elkaar te brengen. Uitvoeringen van zijn toneelmuziek met het drama zijn vrij
zeldzaam. De suite uit zijn toneelmuziek uit Elektra van Sophokles klinkt nog
herhaaldelijk in concertzalen en in mindere mate geldt dat ook voor de suite uit de
toneelmuziek voor de mythische comedie Marsyas van Diepenbrocks vriend Balthazar
Verhagen. In haar totaliteit wordt zijn toneelmuziek echter bijna nooit gespeeld, laat
staan in combinatie met het toneelstuk zelf. De uitvoering in Utrecht was daarom
een nogal unieke gebeurtenis.
De toneelmuziek bij Gijsbrecht van Aemstel ontstond grotendeels al vóór 1896.
Uit onvrede met de toneelmuziek die Bernard Zweers enkele jaren eerder had gemaakt,
zette de jonge componist de vier omvangrijke reien uit het drama op muziek. Zweers,
onder de indruk van de prestaties van zijn jongere collega, zag in een gezamenlijke
uitgave van hun beider werk een goede reclamestunt. In 1896 verscheen een
prachtuitgave waarin naast de toneelmuziek van Zweers ook de reien van Diepenbrock
als bijlage waren te vinden. Diepenbrock, zelfkritisch als altijd, zou in de jaren daarop
nog herhaaldelijk aan zijn reien schaven, tot zij in 1912, toen de bekende regisseur
en acteur Willem Royaards hem om volledige toneelmuziek vroeg, hun definitieve
vorm zouden krijgen. Nog datzelfde jaar werd op het ‘Nederlandsche Muziekfeest’
van Willem Mengelberg de joint venture van Royaards en Diepenbrock op de planken
gebrachte2.
Welke rol zag Diepenbrock in de Gijsbrecht voor zijn muziek weggelegd? Het
werk is getoonzet voor koor en een klein orkest en beslaat een ouverture, vier ‘grote’
reien, de bekende rei van Gozewijn en een afsluitend melodrama, waarin broeder
Peters gebed, de komst van Rafaël en Gijsberts afsluitende woorden van muziek
worden voorzien. De functie van de muziek binnen het drama is (als we de korte, in
de handeling geïntegreerde rei van Gozewijn buiten beschouwing laten) daarmee
tweeledig. Ten eerste verschaft het een omkadering, een inleiding en een uitleiding
op het drama, waarin de dramatische portee duidelijk gemaakt en geïntensiveerd
wordt. De ouverture tekent het naderende noodlot en de lieflijke sfeer van de
kerstnacht en in het melodrama wordt het noodlotsthema uit de ouverture herhaald,
nu echter gecombineerd met een parafrase op het gregoriaanse Te Deum; het noodlot
van Amsterdam en Vondels altijd aanwezige godsvrucht worden verenigd. Ten
tweede geven de getoonzette reien een contemplatie, een bezinning op de handeling;
zij kaarten algemene thema's aan; het collectief uit zijn gevoelens en gedachten.
De ontvangst van de toneelmuziek was gemengd. Naast alle waardering voor de
muziek en de acteerprestaties van Royaards en de zijnen, klonk er veel kritiek op de
potentie van deze toneelmuziek. Ik citeer J.N. van Hall:
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En dan - ach, die muziek bij Vondelvertooningen! Ik heb er herhaaldelijk
over gejammerd, maar telkens weer kwam zij mij het genot van de mooiste
gedeelten verstoren. En wat was het ditmaal voor muziek, die zich te pas
en te onpas, maar meestentijds te onpas, liet hooren! Behalve in Gozewijn's
door het nonnenkoor afgewisselden zang, dien [de bariton] Zalsman met
schoon geluid en innige voordracht tot iets bijzonder indrukwekkends
maakte, was de muziek als het tasten en stamelen van eene, die zich bewust
is, hier als ongeroepene, haast als indringster, versche-nen te zijn. Een
volgend jaar wijze men haar de deur. (Diepenbrock 1996, pp. 614-615)
Met de recente uitvoering van deze toneelmuziek hebben we de mogelijkheid om
deze kritiek nader te beschouwen, op praktisch en op principieel niveau. In het
onderstaande zal ik aan de hand van de recente uitvoering eerst op de praktische
problemen rond deze toneelmuziek ingaan en vervolgens op het meer principiële
vraagstuk.

Een anachronistische bril
Een eerste praktisch probleem is: hoe kunnen de reien op bevredigende wijze in het
toneelstuk worden geïntegreerd? De oplossing van Royaards in 1912 - en in 1913,
toen hij met het toneelstuk door het land trok - wekte niet ieders tevredenheid. Een
klein koor van ge-oefende zangers zong voor het doek in gepaste kledij zijn teksten.
Maar vooral het feit dat de muziek van het blad werd gelezen, vonden enkele critici
storend. ‘Dat men zijne partij niet uit het hoofd zong
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en dat wij zoowaar een der zangers in zijn middeleeuwsch gewaad met een bril
moesten aanschouwen, werkte wel eens storend bij deze overigens zoo voortreffelijk
verzorgde tooneeluitvoering’ (Diepenbrock 1995, p. 615) en ‘De reien zongen haar
partij van 't blad af. Dat was nu niet zoo héél gelukkig; wààrom niet by heart?...’
(Diepenbrock 1996, p. 619) Bovendien werd de opstelling van het koor nog wel eens
als een breuk met het drama ervaren: ‘De afzonderlijkheid der reien verbrak voor
mij iederen band met het treurspel. Als de rei zegt [...] “treck in, o Aemstel, treck
vrij binnen”, dan wil ik er Gysbrecht bij zien en niet weten dat hij om den hoek is’
(Diepenbrock 1995, p. 61 1).
Een tweede probleem is hoe de verstaanbaarheid van de teksten bewaard kan
worden. De koorpartijen van Diepenbrock zijn niet eenvoudig te zingen en de muziek
overheerst gemakkelijk de woorden. Veel critici zagen daarin in 1912 en 1913 een
belangrijk bezwaar: ‘Al kan men de “Gijsbreght” droomen, vaak waren zangers en
zangeressen niet te verstaan en kon men slechts genieten van den galm, het verloren
gaan van het levende en bezielde woord betreurende.’ (Ibidem, p. 611), ‘De Rey van
Klaerissen is indrukwekkend en muzikaal rijk bewerkt [...], doch een bezwaar is, dat
de tekst onverstaanbaar is.’ (Ibidem, p. 613) en ‘van de beteekenis van het woord
gaat veel verloren’ (Diepenbrock 1996, p. 611).
Hoe werden deze problemen in het concert in Vredenburg ondervangen? Te Nuyl
had voor een montage gekozen waarin reien en drama organisch in elkaar overgingen.
Het drama was sterk ingekort en aan belangrijke elementen uit de handeling werd
nauwelijks of geen aandacht geschonken. Over de achtergronden van de twist tussen
de Kennemers en de Waterlanders, over het precieze hoe en wat over de binnenkomst
van de vijand in de stad, over de rol van Vosmeer de Spie of zelfs enige informatie
over de persoon van Gijsbrecht: al deze elementen ontbraken in deze montage.
Centraal kwam daarentegen de droom van Badeloch te staan, waarin nicht Machteld
haar de ondergang van de stad voorspelt. De droom blijkt vervolgens werkelijkheid
te zijn geworden, Badeloch wordt wanhopig en verlaat uiteindelijk, na veel morren
over het lot van haar man, de stad. Ondertussen neemt een radiostem herhaaldelijk
het woord om aandacht te vragen voor de gruwelijke gebeurtenissen in de stad.
Het eerste probleem, de integratie van de reien in de voorstelling, was vanwege
de aard van deze montage nauwelijks van toepassing. De semi-scenische uitvoering,
waarin het orkest en het koor achter de toneelspeelster waren opgesteld,
vereenvoudigde het samengaan van muziek en drama. Door de zeer compacte montage
nam de muziek een aanzienlijk meer vooraanstaande plaats in dan dat in de originele
opzet het geval was. Er hoefde geen poging tot verdoezeling te worden ondernomen
maar er kon een open dialoog tussen de actrice en de musici ontstaan.
De oplossing voor het tweede probleem daarentegen - de verstaanbaarheid - was
minder geslaagd, of zelfs: een oplossing was afwezig. Waar in 1912 en 1913 van
een klein koor werd gebruikgemaakt, stond daar in Vredenburg een vele tientallen
koppen tellend koor op de planken. De verstaanbaarheid van de tekst kwam daardoor
danig in het gedrang en wie zijn toevlucht nam tot de concertbrochure, waarin alle
teksten stonden afgedrukt, vond weinig soelaas. De zaal was vrijwel geheel
verduisterd, waardoor alleen de echte Vondelkenners de literairdramatische kwaliteit
van de muziek konden bepalen - en laten we eerlijk zijn: hoe talrijk zijn die, ondanks
de recente Vondelrevival? De componist kwam in het concert als het ware geheel
voor de dichter te staan. Ook hier bleek hoezeer de muziek al te gemakkelijk de
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overhand kan krijgen. Kortom, wie de dramatische kwaliteiten van de muziek volledig
wil uitbuiten, zal ervoor moeten kiezen om het publiek de teksten van de reien aan
te reiken, ook al is dat dramaturgisch niet een bijster geslaagde oplossing.
Een derde probleempunt wist de enscenering van Te Nuyl overigens wel redelijk
goed te ondervangen. Componist-criticus Daniël de Lange: ‘Deze muziek heeft niets
met Vondel's kunst te maken. Maar evengoed mag men zeggen, Vondel's kunst heeft
niets met deze muziek te maken. Tot op zekere hoogte maakt deze samenvoeging
den indruk als ging een of ander impressionistisch schilder eenige completeering aan
een schilderij van Holbein, Dürer of Memling aanbrengen’ (Diepenbrock 1995, p.
611). Het concert in Vredenburg vond een goede middenweg. De keuze voor een
radiostem, die refereerde aan de Tweede Wereldoorlog, wist de discrepantie tussen
het laatromantische karakter van de muziek van Diepenbrock en de barokke taal van
Vondel te overbruggen en het accent op het tijdloze van de handeling te plaatsen. In
veel opzichten was de eigenzinnige montage van Te Nuyl daarom bepaald geen
slechte vondst. Integendeel, enkele belangrijke bezwaren werden er op uiterst
eenvoudige wijze door ondervangen.
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Museale motieven
Maar naast deze praktische problemen was er ook één principieel bezwaar dat critici
herhaaldelijk tegen de toneelmuziek inbrachten. Johan de Meester meende in 1912:
‘De zang wàs er - als iets zéér prachtigs. Doch zij hield de handeling op.’
(Diepenbrock 1995, p. 614) De recensent in De Telegraaf is ervan overtuigd ‘dat
Royaards Vondel een zwaar onrecht aandoet door de Reyen te doen zingen’
(Diepenbrock 1996, p. 698). Muziek past niet bij het drama. Vondel en muziek
vloeken. De felste verwoording van deze kritiek geeft Frans Netscher. Door de
onverstaanbaarheid van het koor ‘was Alphons Diepenbrock in de plaats van Joost
van den Vondel getreden. De muziek van Diepenbrock was hier hoofdzaak, of liever
alles, want iets anders was er niet en de taal van Vondel was er voor verdwenen.’
(Ibidem, p. 623) Deze woorden hielden volgens hem geen kritiek in op de componist:
‘We willen alleen maar zeggen, dat de taal van Vondel in zijn Reien geen hulp van
of vervanging door muziek noodig heeft om tot het mooiste te behooren wat met
Nederlandsche woorden gemaakt is; zij is op en uit zichzelf al muziek.’ (Ibidem, p.
623)
Stellen we de praktische problemen rond de uitvoering in Vredenburg opzij en
beperken we ons tot de vraag of muziek en drama elkaar harmonieus aanvulden, dan
viel dat in deze enscenering inderdaad te betwijfelen. Ondanks alle verdiensten - en
die waren zeker aanwezig, waarbij ik ook graag aan het fraaie spel van Sigrid Koetse
denk - wist Te Nuyl de muziek niet in een sluitend kader te plaatsen. Zijn montage
gaf de getoonzette reien niet een harmonisch, dramaturgisch functionele plaats binnen
het geheel. Ik beperk mij hier tot enkele voorbeelden, om aan te geven op welk
fundamenteel vlak zij tekortschoot.
De dramatische spanningsboog in de reien van Vondel - van opgetogenheid, via
somberheid naar ingetogenheid - weerspiegelt de spanningsboog van het drama in
haar geheel, waarin het feestelijke Amsterdam binnen enkele uren wordt omgetoverd
tot een verwoeste stad maar waarin haar wel een glorieuze toekomst wordt voorspeld.
De toonzetting van Diepenbrock sluit qua stemming bij deze spanningsboog aan:
via de ritmische, uitbundig georkestreerde eerste rei ontplooien de dramatische
gebeurtenissen zich in de beklemmende sfeer van de derde rei, terwijl de vierde rei
op ingetogen wijze de deugden van man en vrouw bezingt.
De montage van Te Nuyl verstoorde deze spiegeling. Zo bezingt de tweede rei,
de rey van Edelinghen, het ter kerke gaan van de Amsterdammers op kerstnacht,
zonder dat zij zich bewust zijn van het naderende onheil. De nog altijd optimistische
gevoelens onder de burgerij in het tweede bedrijf worden daarmee kracht bijgezet.
Maar in de enscenering van Te Nuyl wordt er al zwaar gevecht geleverd voor de
vreedzame rei begonnen is. En daarmee is de plaats van deze rei ronduit bevreemdend.
Evenmin kwam de afsluitende rei, de rey van de Klaerissen, die de liefde tussen man
en vrouw verheerlijkt, in deze montage goed tot haar recht. Te Nuyl koos ervoor
alleen Badeloch een plaats op het toneel te geven; de figuur van Gijsbrecht was
afwezig en kwam nauwelijks in de woorden van Badeloch aan bod. Maar hoe kan
deze rei dan een in het drama passende rol spelen? De dramatische potentie van deze
rei werd allerminst uitgebuit. Bepaald uitgebalanceerd was deze montage daarom
niet te noemen.
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Vooral Te Nuyls behandeling van het afsluitende melodrama (muziek op
achtergrond met stem reciterend), hoe origineel ook, lijkt daaraan te kunnen worden
verbonden. Vanuit het ‘idee van een zich ontwikkelende Gijsbrecht-traditie’ (Te
Nuyl 2001, p. 3) had hij ervoor gekozen om de originele scène, waarin Rafael de
bedoeling van God met de ondergang van Amsterdam uiteenzet, te vervangen door
een scène waarin Badeloch wordt overgehaald om met haar kinderen de stad te
verlaten. Maar daardoor werd de oorspronkelijke verhouding tussen woord en muziek
danig aangetast. In het melodrama weerklinkt bijvoorbeeld halverwege de statige,
op het gregoriaanse ‘Te Deum laudamus’ geïnspireerde, melodie, doelend op de
komst van de aartsengel. Maar in Te Nuyls montage wordt Badeloch op dat moment
nog druk bepraat om de stad te verlaten. Te Nuyls argumentatie hiervoor, als zou de
originele zetting alleen ‘om museale motieven’ interessant kunnen zijn (ibidem, p.
3), is overigens bepaald niet sterk, onzin zelfs, gezien het feit dat de montage wel
heel duidelijk om de muziek is gedrapeerd en niet andersom. Met hetzelfde argument
zou een conservator een Mondriaan van enkele welgeplaatste extra strepen kunnen
voorzien, met als argument: ‘Dan past het doek beter in de architectuur van ons
museum’. In een volgende fase gaat een leek een Mondriaan of een Barnett Newman
met een mes te lijf; rechters hebben wel voor minder TBS met dwangverpleging
opgelegd.
Een bij de concertbrochure gevoegde flyer bevestigt hoezeer Te Nuyls benadering
vooral impressionistisch was: ‘U hoeft geen verhaal te volgen, geef u over aan de
kleuren van Diepenbrock en de taal van
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Vondel.’ Elke structurele eenheid tussen muziek en drama werd daarmee aan de kant
gezet. Het ideaal van Diepenbrock, vereniging van woord en toon, vereniging van
traditie en moderniteit, als een remedie tegen de spirituele ‘desolaatheid’ van de
moderne tijd, wordt hiermee niet alleen onmogelijk gemaakt, de hele kwestie lijkt
van geen belang. Niet het geheel maar het detail krijgt voorrang. Vanuit een zich
ontwikkelende Gijsbrecht-traditie was deze stap misschien nog te verdedigen, maar
vanuit de muziek van Diepenbrock was het een miskenning van de pretenties, de
mogelijkheden en ook de potentie van deze toneelmuziek.

O Kerstnacht...
In de enscenering van Te Nuyl vormden de reien van Diepenbrock geen meerwaarde
bij het drama (en vice versa), maar hebben de reien desalniettemin kwaliteiten die
hen als muzikaal element in het drama kunnen rechtvaardigen? Begin dit jaar
verscheen bij de Nederlandse Muziekgroep een cd met de reien bij de Gijsbrecht,
met hetzelfde Radio Symfonie Orkest & Koor onder leiding van Ed Spanjaard. Ook
al klinken hier de dames in het koor wat ouwelijk en ook al had de opname wat
ruimtelijker gemogen, het vormt voor de geïnteresseerde thuis, gezeten in een
leunstoel, bij het genot van een goed glas wijn en met het tekstboekje in de hand,
een uitstekende mogelijkheid om Diepenbrocks gaven als interpreet tot zich te nemen.
Vooropgesteld: muzikaal gezien vormen de reien geen buitengewone ervaring,
ondanks de geraffineerde orkestratie en koorzetting. Wie zich wil laten overtuigen
van Diepenbrocks begaafdheid als componist doet beter zich te wenden tot diens
symfonische liederen Die Nacht, Im großen Schweigen of de beide Hymnen an die
Nacht. Wanneer men bijvoorbeeld de Rey van Klaerissen neemt zonder van haar
verzen op de hoogte te zijn, hoort men een stuk dat telkens dezelfde melodie herhaalt
met veel modulaties, nogal monotoon en structuurloos. Het stuk begint vrij zacht,
komt dan snel tot een kleine climax. Er gebeurt vervolgens een hele tijd weinig,
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totdat er nogmaals een (nu grotere) climax ontstaat. Daarna zakt de muziek weer
langzaam weg in stilte. Enkele fraaie orkestrale
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effecten vallen op; vooral de afwisseling tussen het gedeelte waarin een soloviool
het woord neemt en de vrij abrupte overgang naar een orkestuitbarsting is
buitengewoon fraai. Maar al met al zijn deze momenten te zeldzaam om de muziek
daarvoor geslaagd te noemen.
Maar nemen we nu de verzen erbij, dan blijkt de telkens herhaalde, op den duur
niet bijzonder boeiende melodie vooral een pasmodel om Vondels vijfvoetige jamben
in telkens nieuwe kledij te hullen; de melodie neemt, wanneer de beschreven handeling
of gedachte dat vereist, een nieuwe vorm aan zonder haar basiskarakter te verliezen.
Hier komt het architectonische karakter van Diepenbrocks muziek naar boven: het
gedicht dat de compositie stroomlijnt. En binnen deze vaak modulerende, op het
gedicht gebaseerde melodie hanteert Diepenbrock naast harmonische en ritmische
variaties een ragfijn instrumentarium aan orkestrale en vocale effecten om de tekst
te kunnen beschrijven. Ik geef een uitweiding aan de hand van de eerste vier strofen
om te laten zien hoezeer de tekst tot in het kleinste decoratieve detail de muziek
bepaalt (waarbij ik graag aanteken dat schrijver dezes neerlandicus is en geen
musicoloog). ‘O kerstnacht, schooner dan de daegen! / Hoe kan Herodes 't licht
verdraegen, / Dat in uw duysternisse blinckt’ luidt de bekende eerste strofe van
Vondels vers, waarin de ondergang van Amsterdam vergeleken wordt met de
kindermoord in Bethlehem. Hoewel de woordschildering hier nog vrij onopvallend
is, valt direct op hoe het woord ‘licht’ met een hoge noot wordt benadrukt terwijl
verderop het woord ‘duysternisse’ een lage noot krijgt toebedeeld. De antithese van
Vondel wordt kracht bijgezet. ‘En wort geviert en aengebeden / Sijn hooghmoed
luystert na geen reden, / Hoe schel die in zijn ooren klinckt.’. Bij deze tweede strofe
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krijgt ‘sijn hooghmoed’ extra nadruk, onder welke woorden de celli een stijgende
melodie tegen de hoofdmelodie inzetten. Daardoor wordt de hoogmoed voelbaar
‘wrang’ gemaakt. Daarna wordt op met een dissonant akkoord en fluiten treffende
wijze ‘hoe schel die in zijn ooren klinckt’ uitgebeeld. Dit alles ingebed in de lopende,
‘constructieve’ melodie.
Bij de derde strofe komt de muziek al tot een climax. Herodes ‘poogt d'onnoosle
te vernielen, / Door 't moorden van onnoosle sielen, / En weckt een stad en
landgeschrey’. Het eerste vers van deze strofe zet somber in met celli, vervolgens
scheiden sopranen en alten waardoor een diffuus klankbeeld ontstaat, de beginnende
beklemming van het vernielen. Violen voeren de verwarring op en in de tweede regel
gaat de melodie chromatisch omhoog om met ‘moorden’ in volume een eerste
ankerpunt en in ‘onnoosle’ de climax te vinden - het ‘gruwelijke’ van het moorden
en het antithetische, bewust emotionerende gebruik
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van het woord ‘onnozel’ wordt hierdoor weer sterk benadrukt. De muziek neemt in
volume af, om vervolgens met trompetten en pauken tot een onverwachte forte te
komen in het ‘stad en landgeschrey’. Zeer geslaagd is overigens ook de voorbereiding
tot de vijfde strofe waar een telkens herhaald motiefje van vier noten in de hobo het
‘waeren’ van Rachel beschrijft.
Wie het bovenstaande wat al te specialistisch vindt, moet maar gewoon de cd
kopen. Laat één ding duidelijk zijn: muziek en tekst zijn in dit werk verbazingwekkend
innig met elkaar verbonden. Ook een van de fraaiste momenten - ik noemde het al:
de vioolsolo die uitmondt in een climax - is geheel vanuit de tekst te begrijpen. De
vermoorde kinderen worden eerst (met een rankende fluit en dan een vioolsolo)
vergeleken met bloemen die verwelkten voordat hun ‘frissche bladeren ontloken, /
En liefelijck voor yeder roken’. De volgende strofe vervolgt echter met een grote
tegenstelling. ‘Soo velt de zeys de korenayren. / Soo schudt een buy de groene blaeren,
/ Wanneer het stormt in 't wilde woud.’ Na de vioolsolo zetten de celli somber in,
tremolo's verbeelden de zeis, een hoge vioolriedel symboliseert de woedende storm.
Dit gaat zo door, tot een grote climax ontstaat. Wie nieuwsgierig wordt, neme zelf
de proef op de som.
Elke strofe in de zetting van deze rei verbergt een verbazingwekkende hoeveelheid
details waaruit duidelijk wordt hoe de muziek van Diepenbrock telkens in constante
interactie staat met de tekst. Een waardering van de muziek is niet mogelijk zonder
kennis van de getoonzette tekst. Wie beweert dat Vondels verzen door de muziek
onrecht wordt aangedaan, heeft ongelijk. Sterker nog, de muziek creëert een surplus
dat de verzen meer potentie en meer zeggingskracht geeft. Maar de vraag blijft: is
dit muzikale surplus op de bühne te verwezenlijken?

Wereldoorlogen
Tegen de principiële vorm van kritiek dat muziek en drama niet samen konden gaan,
heeft Diepenbrock zich tijdens zijn leven fel gekeerd, begrijpelijkerwijs: het ging
immers volledig tegen zijn principes als componist in. Zijn muziek vormde juist een
poging om woord en muziek te verenigen, om de momentane kracht van het drama
met de ‘eeuwige’ muziek te ondersteunen. In november 1914 vond er een reprise
van de toneelmuziek bij de Gijsbrecht plaats en weer klonk de kritiek dat Vondel en
muziek niet bij elkaar pasten. Was in 1913 Diepenbrocks vriend Balthazar Verhagen
al voor de componist in het krijt getreden, nu greep Diepenbrock zelf naar de pen.
Hij geeft op Netschers maxime ‘Het woord is dus alles in den Gysbrecht’ een
nogal venijnige repliek. Ten eerste staat het volgens hem wel vast dat in de tijd van
Vondel muziek een belangrijk deel uitmaakte van het drama. Principiële opmerkingen
als zouden vers en muziek bij Vondel niet te rijmen zijn, zijn dus historisch gezien
ronduit onzin. Ten tweede, meent Diepenbrock, houdt Netscher cum suis er een
‘ultraindividualistische of onsociale kunstopvatting’ op na (Diepenbrock 1950, p.
279). Dat laatste rekent de componist de critici zwaar aan, denkend aan de uitbarsting
van de Eerste Wereldoorlog enkele maanden eerder. ‘Bedenkt [...] dat een schouwburg
niet enkel door letterkundigen, maar ook door “het volk” in engeren en ruimeren zin
bezocht wordt’ (Diepenbrock 1950, p. 279). En dit volk gaat niet voor ‘het woord’
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naar de schouwburg maar om te genieten van ‘een beeld van het leven “in lief en
leed”, in “leed” vooral in dezen tijd, nu de beelden, die Vondel in vaak zoo schoone
plastiek in woorden èn in gestalten voor den hoorder en toeschouwer geprojecteerd
heeft, zulk een smartelijk-aangrijpende realiteit zijn geworden’ (ibidem, p. 282). De
kwestie drama-muziek wordt nu plotseling de keuze tussen kunst voor het volk of
kunst voor de elite, tussen kunst voor de mensheid óf zelfzuchtige, individualistische
kunst, die zichzelf in een ivoren toren opsluit. De ideële doelstelling van de componist
blijkt weer duidelijk aanwezig.
En dat standpunt is niet zo vanzelfsprekend als uit het voorgaande zou kunnen
lijken, want naarmate de tijd vorderde, nam Diepenbrock steeds meer afstand van
de hooggestemde idealen waarmee hij aan zijn loopbaan begonnen was. Als hij in
1911 P.J.H. Cuypers gelukwenst met zijn vierentachtigste verjaardag, herdenkt hij
de oude idealen die zijn bezoeken in het atelier van de architect bij hem opwekten
en ‘die mij onvergetelijk zijn en wier waarde ik niet gaarne zou onderschatten, al
weet ik nu na 35 jaar dat het leven mij althands de romantische perspectieven die
toen voor mijn geest opdoemden niet heeft verwezenlijkt’ (Diepenbrock 1995, p.
194).
Maar vooral door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog raakte de componist
vrijwel volledig gedesillusioneerd. De oorlog verlamde hem, en hij dacht eraan om
in het leger te gaan, zich aan de Franse zijde te scharen. Omdat ‘sints de oorlog voor
mij het absolute kunstbeginselen opgehouden heeft te bestaan’, zou hij de
eerstvolgende jaren vrijwel niets meer componeren. Aan zijn collega-componist
Johan Wagenaar schetst hij in 1916 de omvang van deze crisis in zijn kunstenaarschap:
‘Ik heb dusdanig de

Vooys. Jaargang 20

116
overtuiging gekregen dat alles, zelfs het verst verwijderde, door rassen- en
godsdiensthaat wordt beheerscht, dat de idee der absolute kunst, der absolute boven
het leven zwevende Schoonheid, die ik mijn heele leven van mijn vroegste jeugd af
tot op 1914 heb nagejaagd, voor mij hare beteekenis heeft verloren’ (Diepenbrock
1998, p. 91). Enkele jaren hield de oorlog hem in zijn ban. Maar in 1917 weet hij
zijn doemdenken van zich af te zetten en schrijft hij een van zijn zonnigste partituren:
de toneelmuziek bij De vogels van Aristophanes (1917), gevolgd door toneelmuziek
bij Faust van Goethe (1918) en ten slotte zijn zwanenzang, bij Elektra van Sophokles
(1920). De synthese tussen woord en muziek, het idee van het ‘hogere’ drama, bleef
hem tot op het laatst bezighouden.
Het is jammer dat de uitvoering in Vredenburg een nogal halfslachtige poging
deed om de door Diepenbrock voorgestane Oudgriekse vereniging van woord en
toon te realiseren. Ze had wellicht niet deze synthese kunnen bereiken, maar het zou
wel een daad van eerbied zijn geweest ten aanzien van de bedoelingen van een
componist, die zelf enkel met de grootste moeite nog aan zijn idealen kon geloven.
Patrick Rooijackers studeerde Nederlands aan de universiteit van Utrecht.
Hij is onlangs afgestudeerd en heeft als interessegebied de negentiende
en begin twintigste eeuw. Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van
de besproken cd.
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Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld Greshoff & De Vries 1929, pp. 217-218, waarin over de opstellen in De nieuwe
gids het volgende wordt meegedeeld: ‘In de eerste jaargangen van “De Nieuwe Gids” - toch
waarlijk niet arm aan fraai proza - zal men schaars iets vinden van zulk een gespannen en toch
beweeglijk rhytme, van zulk een statigen beheerschten en toch rijkgeschakeerden klank.’
2 Zie voor de orkestratiegeschiedenis van de reien: Braas 1988. Zie daarnaast ook Staverman
2001 voor een uiteenzetting van de ontstaansgeschiedenis en receptie van de toneelmuziek.
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interview
Paarden worden zijn goden
In gesprek met Dirk Tanghe
Hij heeft een voorliefde voor de grote klassieke toneelteksten en heeft
inmiddels al van velen de regie op zijn naam staan. Ondanks hun rijke
voorstellingsgeschiedenis is hij niet bang om niet tot zijn eigen ding
te kunnen komen. ‘Persoonlijke voeling’ noemt hij het. Het is misschien
wel allemaal nep, maar toch gelooft hij het. ‘Dan is er ineens een
muziekje, wat licht, een half kostuum en voor je het weet ben je weer
als een kind in een magische wereld’. Jette van den Berg spreekt met
Dirk Tanghe over waar de warmte en romantiek zich ontluikt en over
de stront die eronder zit.
Jette van den Berg
In het centrum van Utrecht, vlak naast de drukke Biltstraat, staat op een gedeeltelijk
afgesloten terrein een aantal oude universitaire gebouwen waar ooit de faculteit
diergeneeskunde was gevestigd. Hoge, statige bouwwerken wisselen kleine,
eenvoudige arbeiderswoningen af en er heerst een rustige, haast dorpse sfeer. Hier,
onder andere in de oude faculteits-manege van diergeneeskunde, huist nu het
theatergezelschap de Paardenkathedraal.
De Paardenkathedraal is ontstaan uit Het Jeugdtheaterplatform. De belangrijkste
taak van dit platform was om aan Utrechtse jeugdtheatermakers productionele en
zakelijke ondersteuning te bieden. In 1988 sloot ook de gemeente zich aan bij het
project en werd het een meer algemeen platform voor zowel jongeren- als
volwassenentheater. De Paardenkathedraal kwam in die tijd per seizoen nog met
twee jeugdvoorstellingen en twee voorstellingen voor volwassenen. De scheiding
kwam min of meer te vervallen toen het specifieke jeugdtheater-aspect niet langer
nodig bleek, omdat de voorstellingen zowel jongeren als volwassenen erg aanspraken.
In 1996 werd Dirk Tanghe de vaste regisseur van de Paardenkathedraal.
Dirk Tanghe werd in 1956 geboren in Torhout, België. Omdat zowel zijn vader
als zijn grootvader bij de plaatselijke amateurvereniging speelden, kwam Dirk al op
jonge leeftijd in aanraking met het theater. Na een jaar kunstgeschiedenis te hebben
gestudeerd, werd hij aangenomen op het Koninklijk conservatorium in Antwerpen,
waar hij de acteursopleiding volgde. Na de toneelschool speelde Tanghe nog bij een
toneelgroep, maar al snel kwam hij erachter dat dit niet was wat hij wilde. Hij besloot
te gaan regisseren. Zijn eerste professionele regie was in 1986 bij Malpertuis in Tielt.
Hierna volgden regies bij o.a. NTG Gent, KVS Brussel en dus vanaf 1996 bij de
Paardenkathedraal.

Uitgestoken paardenogen
Het laatste stuk van de Paardenkathedraal heet Equus en is geschreven door Peter
Shaffer. Equus gaat over Alan Strang, een jongeman van zeventien jaar, die met een
vlijmscherpe hoevekrabber de ogen van zeven paarden heeft uitgestoken. Hij is
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opgenomen in een psychiatrische kliniek waar hij wordt onderzocht en behandeld
door dokter Dysart. Dokter Dysart blijkt het moeilijk te hebben met zichzelf, omdat
hij mensen hun passie afneemt, terwijl hijzelf nooit een passie heeft gekend. Hij is
enerzijds jaloers op de vrijheid die de jongen zichzelf toe-eigent, maar beseft
anderzijds dat die
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vrijheid niet kan bestaan in deze maatschappij. Dokter Dysart krijgt de opdracht te
achterhalen hoe de jongen tot zo een daad is gekomen. In flashbacks wordt duidelijk
wat er vooraf ging.
Alan blijkt uit een streng christelijk milieu te komen. Zijn moeder is erg religieus
en heeft allerlei afbeeldingen van Christus in het huis hangen. Hij is gefascineerd
door deze afbeeldingen, maar heeft ook te maken met zijn vader die atheïstisch is.
Op een gegeven moment verscheurt zijn vader de foto's van Jezus die in de kamer
van Alan hangen en op de plaats van de oude afbeeldingen worden nieuwe foto's
van een paard gehangen. Maar ook voor de paarden ontwikkelt Alan een fascinatie.
Paarden worden zijn goden, zijn wereld. Hij komt terecht bij een manege, waar hij
leert hoe hij paarden moet verzorgen. Alan blijkt 's nachts stiekem naakt op de paarden
te rijden, omdat het hem een gevoel van vrijheid bezorgt. Alan wil vrij zijn, het
hoogste geluk vinden.
Op een avond ziet Alan zijn vader in een bioscoop naar een pornofilm kijken. Dit
is Alans confrontatie met de grote leugen. De normen en waarden waar zijn vader
voor stond, vallen weg. Alan voelt zich bekeken. Equus ziet alles, zoals God alles
ziet. Hij steekt de ogen uit van zijn God.

Theatertoontaaltje
De regisseur van de Paardenkathedraal maakt zelf de keuze voor een bepaald stuk.
Tanghe kiest zijn stukken doordat hij zich bijvoorbeeld een voorstelling herinnert of
een keer een stuk heeft gelezen. Equus zag hij in Gent toen hij een jaar of tien was,
in '72 of '73. Het thema is soms identificeerbaar met hemzelf. Hij kan weliswaar niet
paardrijden maar: ‘Ik denk dat ieder mens over zijn eigen passies beschikt. Een stuk
wordt nooit opgedrongen. Dat komt op een bepaald moment. Hé, die speler zou
wellicht mooi de rol van die en die kunnen spelen. In de Paardenkathedraal heb ik
in het begin ook allerlei spelers intuïtief gekozen. Nu ben ik daar al een zevental
jaren mee “in evolutie aan het gaan”. Ik hou van variëteit. Equus is geen
reisvoorstelling. Het is niet voor het grote publiek; het is geen
Midsummernightsdream. Dit nieuwe stuk heeft ook niets te maken met De
Burgermans bruiloft, De Familie Tót of Jean, Julie et Christine. Het is een heel ander
soort stuk.’
Tanghe heeft een fascinatie voor grote klassieke toneelteksten van schrijvers als
Shakespeare, Brecht en Molière en heeft in het verleden dan ook veel klassiekers
geregisseerd. Romeo en Juliet, Koning Oidipous, De Vrek en speciaal voor het
zestigjarig jubileum van de Stadsschouwburg Utrecht vorig jaar, regisseerde Tanghe
samen met Paula Bangels, Shakespeares Midsummernightsdream. Deze grote
reisvoorstelling die zo'n vier uur duurde, maakte een tournee door het hele land en
werd zeer positief ontvangen.
Zijn voorliefde voor klassieke groten bevindt zich in de actuele waarheden die dit
soort stukken nog altijd bezitten. De universele waarden die in deze teksten tot
uitdrukking komen, beschouwt hij dan ook als kern. ‘Het is driehonderd jaar geleden
dat Mozart leefde, maar dat is eigenlijk helemaal niet lang. Sofokles zien we als
marmeren beeld van man met baard maar dat waren echte mensen die het hadden
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over fundamentele, verschrikkelijk mooie menselijke verhoudingen, conflicten. In
die klassiekers vind ik genoeg materiaal om mijn verbeelding of vertelling, mijn
drang, noodzaak tot leven over te brengen. Je beseft dat Shakespeare zich ook liet
inspireren door de Grieken, door Seneca. Net als Ibsen en Molière. Al die verhalen
zijn door de eeuwen heen blijven staan.
Het mooie aan klassiekers vind ik dan ook dat ik er het menselijke aspect in kan
terugvinden. Als het gaat over koningen dan gaat het ook gewoon over mensen. Het
gaat niet om een aangeklede actrice die Maria Steward speelt alsof de sterren van de
hemel donderen. De fijngevoeligheid waarmee je de klassieke stukken dichtbij het
publiek kan brengen zonder te vervallen in een soort actualisering. De adem van die
mensen; een Brutus, Nero, Ceasar, King Lear. Dat zijn toch ook maar mensen. Dat
vind ik heel goed. In Equus is de professor dan ook maar gewoon de professor zonder
dat hij op een rare manier praat. Als hij wel raar praat dan zoek ik uit waarom hij
raar praat. Ik wil geen theatertoontaaltje horen. Absoluut niet. Dat is uit den boze
voor mij.’

Geen ambtenaar, geen moralist
Juist de klassiekers kennen een rijke voorstellingsgeschiedenis. Vele regisseurs
hebben zich gewaagd aan een verbeelding van een klassieke tekst. Dit maakt het
voor Tanghe echter niet moeilijker om met zijn eigen verbeelding te komen. ‘Als ik
jou verf geef, schilder jij iets totaal anders dan wat ik maak met verf. Het heeft iets
te maken met de ontmoeting van mij als theaterjongen met zo'n stuk. Het maakt mij
helemaal niets uit of het nu vijf keer gespeeld wordt
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door het Nationale toneel in Brussel of in Gent. Ik heb een persoonlijke “voeling”
met Hamlet of met Midsummernightsdream, De Vrek of met Wachten op Godot. Ik
ben geen ambtenaar die zegt: Kom, we gaan eens Wachten op Godot doen. Dan zou
ik de noodzaak er niet van inzien om dat te doen.’
Tanghe maakt theater om zichzelf te vermaken. Een vertelling te maken, dat is
wat theater is. Hij gebruikt het medium om zijn verhaal te vertellen en daarna volgt
het ‘onderzoek’; wat je in die vertelling kan blootleggen aan emoties, gevoelens.
Hoe je iemand aan het lachen kan maken, iemand kan ontroeren of op het verkeerde
been zetten. Dat je een hele zaal in beroering of ontroering kan brengen. ‘Ik wil geen
boodschap meegeven, ik ben geen moralist. Mensen moeten zich kunnen identificeren
met een gebeuren dat zich afspeelt zelfs in een tijd die niet meer van hen is. Toch
denken ze: eigenlijk ben ik dat een beetje of is mijn buurman of mijn dochter zo. Ik
tracht ervoor te zorgen dat ik nooit vrijblijvend theater maak maar het mag met een
lach zijn waar de burgerlijkheid onder schuilt. Een zwaarte waar de humor onder
schuilt. Een tragedie mag van mij komisch zijn. Een komedie mag van mij tragische
punten hebben.’
Het feit dat je in een korte tijd, namelijk de tijd dat een voorstelling duurt, het hele
leven van iemand kunt tonen, maakt het medium theater in zekere mate abstract.
‘Het is allemaal nep, een leugen. En toch geloof ik het. Toch kan ik me laten gaan
en komen er duizenden mensen kijken naar zo'n Midsummernightsdream.’

Daar tussen de hondenpoep
Als er één plek is op de wereld waar je meerdere disciplines als beeld, kostuum,
compositie, decor, tekst, licht, spel, muziek in een kader brengt, dan is dat in het
theater. Over de vorm waarin het stuk van Shaffer in de jaren '70 werd opgevoerd
zegt hij: ‘De code die hij heeft toegepast was toen erg modern. De spelers zaten
allemaal naast elkaar op stoeltjes in een vierkant. Als de professor sprak, dan kwam
hij naar voren in het
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licht. De paarden werden ook uitgebeeld door acteurs. Als de flashbacks kwamen,
dan stond de moeder ook op en speelde de scène, zonder attributen en alleen met
tekst. Toen was dat erg modern, maar nu is het misschien wat saai. Vandaar dat we
op zoek zijn gegaan naar een andere toneelcode om het stuk te vertellen.’
In de voorstelling van de Paardenkathedraal vinden de vertelsessies plaats in het
kabinet van een kinderpsychiater, waarin je een realistisch bureau compleet met
computer en stoel ziet. Daarachter hangt een groot filmscherm waarop de flashbacks
en de rit van de jongen te zien zijn. Niet op de schouders van een acteur, zoals in de
eerste voorstelling, maar op een echt paard. De beelden zijn echter wel gemanipuleerd
om ze abstract genoeg te maken. Het gaat Tanghe er namelijk om, de hallucinaties
van de jongen te verbeelden: ‘Wat er in zijn hoofd zit, wat zijn gedachten zijn. Hoe
zijn die nachtmerries die hij in het ziekenhuis heeft? Waar droomt hij van? We
proberen die droombeelden te visualiseren. Dus het is een klinisch decor waar vooral
de gesprekken heel mooi zijn. Zoals wanneer de moeder bij de psychiater moet
komen; heel spannend en broos, fragiel. Kleine mensjes. Denk maar aan die jongen
in Duitsland die zeventien of achttien mensen heeft gedood. Hoe ga je daar mee om?
Op die manier proberen wij dit in onze eigen manege als installatie neer te zetten.’
Tanghe vindt de vorm waarin een stuk komt te staan dan ook noodzakelijk om in
te werken. De vorm moet meehelpen om een speler kader te geven. De speler leert
daar ook mee te spelen. De sfeer van een stuk, de atmosfeer is belangrijk ‘De sfeer
van Kerstmis is anders dan die van Pasen. Soms vertelt het stuk dat het decor zus en
zo moet, maar ik mag daar mee doen wat ik wil. Shakespeare laat dat ook allemaal
open.’ Met deze openheid van vorm kan Tanghe werken. Hij gebruikt ter inspiratie
zijn fascinaties voor schilderkunst, muziek, design, kostuums. Hij verzamelt veel
tijdschriften, boeken. Alles kan helpen. ‘Ik ben heel intuïtief. Ik voel bij schilderijen
van Hopper bijvoorbeeld; hé, dat is zuidelijke, Amerikaanse, New-Orleans broeierige
sfeer. Soms moet je ook juist een sfeer kiezen die haaks staat op die van een stuk.
Zo heb ik de meest mooie liefdestaferelen gezien op afschuwelijke betonnen stations.
Toch ontluikt zich daar de warmte en de romantiek; daar tussen de hondenpoep.’

Praten in de kerk
Het hoeft dus niet altijd zo mooi te zijn. Toch behoudt Tanghe graag de stilering van
de vorm. De voorstellingen van Dirk Tanghe vallen dan ook vaak op door het optimale
gebruik van de theatermachinerie. Hij trekt op technisch gebied vaak een enorme
trukendoos open en maakt daarmee van zijn voorstellingen een waar spektakel. Ook
de enscenering van Equus is wederom een geheel van visuele en auditieve elementen.
Tanghe werkte hiervoor samen met Uri Rappaport (licht) en Bart Clement (video).
Over deze samenwerking zegt Tanghe met name de zoektocht naar de verhoudingen
tussen de verschillende disciplines als beeld, geluid en spel te waarderen. ‘Het is de
taak van de regisseur om al die krachtlijnen samen te krijgen. Op een bepaald moment
valt alles door een trechter en destilleren we daar de juiste voorstelling uit. Daar zijn
we lang mee bezig geweest. Het beeld biedt al zo'n enorme lichtpower soms, maar
het moet toch ook een geheel worden. Ook auditief, ook geluidsmatig moeten
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verschillende dimensies versterkt worden, het moet zijn eigen karakter krijgen, alsof
je praat in de kerk.’
Hij ziet zichzelf als coach. Degene die het overzicht houdt, de krachten en het
ritme van de voorstelling onderzoekt. Zo begeleidt hij ook de spelers: hij laat de
emoties naar binnenkeren en begeleidt de interpretatie van de acteurs. ‘Ik ben niet
de meester, maar de aanrichter van alle kwaad. Natuurlijk ben ik een overzichtelijke
jongen. Ik probeer het stuk in een juist patroon te krijgen. Iedere scène kan op zichzelf
briljant zijn, maar als je ze aan elkaar hangt wordt het een brei waarin alles elkaar
ontkracht. Mijn werk is dus echt vooral overzicht houden en doseren.’

Go go go for it!
Jonge, soms onervaren acteurs, daar werkt Tanghe graag mee. Die acteurs zijn vaak
zeer gedreven en hebben een enorme hoeveelheid energie en passie om aan de slag
te gaan. Dat geeft aan een regisseur ook nieuwe impulsen. ‘Iemand ontmoeten die
een bepaald soort zin, een bepaald soort geestdrift en een bepaald soort ontroering,
verbazing en gretigheid overbrengt; zulk soort mensen die ook onmiddellijk willen
spelen. Ik voel het als het er zit; humor en intelligentie, schoonheid, lef en durf en
“go go go for it” en “ik gooi me erin” en “ik wil op mijn bek”. Iedereen gaat op zijn
bek tijdens de repetities. Missen en falen doen we allemaal, maar ik ben blij dat ik
niet met een troep acteurs zit die allemaal al 40 jaar “het metier” hebben. Daar kan
ik niet tegen, het metier. Het metier is alles wat
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je in je leven meemaakt. Dat stapelt zich op.
Voor mij is het iedere keer opnieuw een enorm groot avontuur. Ik heb natuurlijk
heel veel vertrouwen in jonge mensen. Ik zou ontzettend graag met jonge mensen
weer verder willen werken. Ik zou ze dus niet laten opkomen in een stuk met een
briefje, maar om dingen te dragen, om rollen te spelen; om figuren te worden, om
karakters te worden. En het is leuk om ze te vermengen met andere spelers die al
langer spelen. Ook voor die oudere spelers is het leuk om die jonge, frisse, openlijk
kinderlijke naïviteit te ontmoeten. Het is als wanneer jij kan duiken en de ander niet.
Dus leer je hem duiken, maar die ander duikt op den duur veel beter of mooier dan
jij. Geen leraar-leerlingverhouding, maar delen met elkaar, elkaar ontmoeten. Die
jonge mensen bieden mij ontzettend veel power, energie.’

Beetje acrobatisch en niet bang
Tanghe is geen voorstander van een vaste groep acteurs. Hij houdt ervan per toneelstuk
te kijken welke formatie hij zou willen. Een ideale groep houdt voor Tanghe in dat
er sprake is van een veranderende formatie. ‘Soms is het leuk om met bepaalde
mensen langer te werken. Maar de deuren moeten open blijven staan. Mensen moeten
een huis kunnen verlaten om terug te kunnen keren met verhalen.’
Hij benadrukt dat de sfeer van een groep erg belangrijk is. De entourage van een
huis moet een warme sfeer uitstralen. Aangezien je voor een bepaald stuk toch veel
met elkaar moet optrekken en daarbij samen moet leven en werken, is de sfeer binnen
de groep dan ook essentieel. Tanghe zou niet willen dat de groep een onpersoonlijk
bedrijf wordt, waarin je moet praten met een assistent van een assistent van een
assistent, zodat je op den duur niet meer weet wie in welk stuk waarvoor staat. ‘De
betrokkenheid van de mensen bij een bepaald stuk vind ik ook een sociaal aspect.
Een beetje het gevoel van familie creëren. Een lekker donzen bed waar je met z'n
allen in kunt snikken als je het eens niet ziet zitten, want soms gaat het allemaal niet
van een leien dakje, maar als ik wil repeteren moet de sfeer gewoon goed zijn. Dat
we binnenkomen en eerst eens wat praten met een stuk boterkoek. Dan is er ineens
een muziekje, wat licht, een half kostuum en voor je het weet ben je weer als een
kind in een magische wereld.’
Er zijn veel mensen die een brief schrijven om te vragen of ze mee mogen doen.
Tanghe beantwoordt die en dan worden ze uitgenodigd. Soms worden er speciale
audities gehouden. Dan wordt er een advertentie in de krant gezet: ‘We hebben een
horde jonge mensen met zin nodig, die een beetje acrobatisch en niet bang zijn.’
‘Dan komen die mensen langs en dan praten we en hebben we contact. Maar dan
ben ik hypergevoelig en probeer ik om door hun oogjes te kijken, want daar zitten
ook veel dikke nekken bij.’
De sfeer moet wel goed blijven, want grote voorstellingen worden ook vaak
opgevoerd. Vandaar ook Tanghes ‘hypergevoeligheid’ bij audities. Het kan zwaar
zijn om de energie vast te houden gedurende 50 voorstellingen. Toch is dit een aspect
aan beroepstheater dat er nu eenmaal bij komt kijken. ‘Anders moet je het niet doen,
als je dat niet volhoudt dan moet je het amateur-theater in. Zelfs al is de zaal halfvol,
dan toch moet er worden gespeeld. Dat is de keuze van de mensen; dat ik zie of zij
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de power hebben om het vol te houden. Er zijn natuurlijk ook mensen bij van de
technische ploeg, assistentie om ervoor te zorgen dat de acteurs feedback krijgen en
dat ze niet verzwelgen in het feit dat ze nog een keer dezelfde voorstelling moeten
spelen. Zelf kom ik ook nog wel langs om iets te vertellen of een schouderklop te
geven. Het stuk evolueert natuurlijk ook. Het stuk rijpt, maar het kan ook uit de hand
lopen en dat moet je in het oog houden.’

Kapotgeslagen pudding
Tanghe maakt tijdens het repetitieproces gebruik van improvisaties om tot verdieping
te komen. ‘Wat er in de tekst staat, moet tot leven worden gebracht. Je kunt de tekst
leren, maar je moet ook de tekst onderzoeken; wat zit er in die tekst? Wat zijn de
emoties van die mensen? Wie zijn ze, waar gaan ze naar toe, wat is hun
lievelingskleur? In die zin improviseer ik heel doelgericht om iets los te weken. In
een later stadium keer ik weer terug naar de tekst. Vroeger was dat wel minder. Maar
er zitten ook gewoon wel eens bullshitdingen in de tekst en dan denk ik: Ja, die
schrijver is ook niet heilig. Soms moet je ook op iets kunnen slapen. Dan denk je 's
avonds “wauw wat fantastisch” en dan sta je op en dan moet je het toch weer
weggooien om het vervolgens weer uit de vuilnisbak te halen en zo kabbelt dat door.
In de laatste week moet je keuzes maken, maar een voorstelling kan ook tijdens het
spelen nog evolueren. Het is heel levend materiaal.
Ik zoek altijd wel de kern op van een stuk; want het is die kern die mij boeit. Als
iets vast komt te zitten dan moeten we dat “losimproviseren”.
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De gebouwen van de Paardenkathedraal

Er is meer dan de tekst. Je moet elkaar kennen en voelen. Een vader en een moeder
moeten weten dat zij een vader en een moeder zijn. Die moeten ook bagage hebben.
Daarom is het goed dat spelers veel bij elkaar zijn. Ze moeten hun fantasie loskoppelen
en ideeën uitbroeden, elkaar vastpakken, slaan. Zo kom je tot hetgeen wat onder de
tekst zit. Soms wordt dat ook gevoed door persoonlijke herinneringen.
Los van een tekst improviseren vind ik onzin; je voelt je een kapotgeslagen pudding.
Het is dus een improvisatie om een fysieke uitbeeldingskracht van het lichaam te
vinden. Bijvoorbeeld aan de grond genageld staan, tegen het beton opbotsen. Dat
moeten die acteurs dan maar een keer doen. Niet om naar de tandarts te moeten
bellen, maar om de power te voelen. In het begin mag dat exuberant zijn en
flamboyant, maar uiteindelijk is het naar binnen gekeerd. Equus is ook een naar
binnen gekeerd stuk. Er zijn topjes van een ijsberg maar als een van die topjes een
keer barst, zie je wel de stront die eronder zit.’

Het ritme van de tijd
‘De vragen van de dokter tegenover de gebeurtenissen; dat zijn de grote vragen, daar
gaat het over. Zijn fascinatie voor de absolute vrijheidsroes van de jongen tegenover
de wetenschap dat zoiets voor hem niet mogelijk is. Roes en rede dus. Hunkeren
naar vrijheid of het delen van een grote liefde met iemand, dat kan dokter Dysart
niet. Die komt uit een gezin waar geen passie aanwezig is, geen leven. Maar aan de
andere kant kan roes ook dodelijk zijn en passie kan je helemaal kapot maken.’
Het thema van de strijd tussen roes en rede was ook al aanwezig in Hamlet en de
Midsummernightsdream. Het is een thema dat we vaak terugvinden in de literatuur.
In Equus is het wel een stuk extremer. De manier waarop Shaffer vormgaf aan het
stuk, is iets waarvan Tanghe zich wil verwijderen. ‘Die Shaffer, daar vecht ik wel
mee. Het was een vorm die toen nieuw was; dat ze op hun bankje zitten. Ik zie dat
niet zitten. Bepaalde stukken openen zich ook, om mee te gaan in de tijd, om te
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voelen wat er leeft, wat er boeiend is voor de jonge mensen. Het ritme van deze tijd.
Ik
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heb zelf ook drie zoons, dus ik weet dat het een ander ritme is. Mensen zijn geprikkeld
door andere dingen. En toch zijn ze ook geprikkeld door dingen die mij ook
prikkelden. En die vermenging is soms mooi. Zo gebruik ik ook opera in mijn stukken.
Als kinderen niet van opera houden, dan kunnen ze dat door zo'n voorstelling anders
gaan horen, gaan beluisteren.’
Voor de periode na Equus staan de stukken Night and Day van Lars Norén en De
Mensenhater van Molière op het programma. Volgens Tanghe is het leuk dat je soms
zo je toekomst kunt uitstippelen. Dat betekent voor de spelers ook dat ze ergens naar
kunnen verlangen. Hij is van mening dat spelers niet altijd voor hetzelfde soort rollen
moeten worden ingezet. ‘Een speler bestaat uit verschillende lagen, en hij moet dan
ook andere lagen kunnen tonen. Het is leuk ze te zien evolueren. En ik vind het ook
wel leuk als er iets uitgestippeld wordt naar de toekomst toe, waar spelers ook naar
kunnen verlangen of waar ik zelf ook naar verlang om hen een ander soort rol te
laten spelen in je eigen groep. Ik blijf hier in de Paardenkathedraal toch zo lang als
mogelijk is, niet met een vaste groep, maar toch wel met een aantal mensen
doorwerken, maar natuurlijk ook met nieuwe gezichten. Niet om zo maar één keer
hier te zijn en dan weer verder gaan. Alléén maak ik geen toneel. Er zit een hele
entourage omheen: het gebouw, de spelers.’
Ambitie om zelf een stuk te schrijven heeft de regisseur van de Paardenkathedraal
niet. Nog niet. Hij wordt nog teveel verrast door stukken. ‘Nee, er bestaan al zoveel
dingen die mij boeien. De nieuwe Duitse, Schotse en Engelse schrijvers. Ik lees dat
graag. Dat betekent niet dat ik dat meteen wil regisseren. Maar dat is wel een
voedingsbodem waarvan ik denk: “Kijk daar gebeurt dat ook; dat moet ik maar eens
lezen”. Of een bepaalde film die ik maar eens moet gaan zien omdat dat ook gaat
over een bepaald thema. Ter informatie. Dat zorgt allemaal voor prikkels. Maar zelf
een stuk schrijven? Ik heb niet die drang. Ik gebruik soms wel dingen die uit mijn
leven zouden hebben kunnen komen, dingen om te improviseren. En om over iets
vreemds te gaan schrijven; ik zou wel weten waarover, maar ik zou dat gênant vinden.’
Jette van den Berg studeert theaterwetenschappen aan de universiteit van
Utrecht. Dit interviewartikel kwam tot stand naar aanleiding van het
gesprek dat zij had met Dirk Tanghe.
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‘Ik lig hier het bevlogene van zwaluwen te bestuderen’
Over poëzie en engagement
De ‘verstaanbaarheidsdiscussie’ was de laatste noemenswaardige
discussie in de Republiek der Letteren. Edwin Fagel grijpt de Nacht
van de Poëzie aan als gelegenheid om deze discussie nog een keer de
revue te laten passeren en deze daarna ook als werkelijk gepasseerd
station te zien. Want verder heeft Fagel het in zijn stuk vooral over
het engagement in de Nederlandse poëzie. Laat de dichters over
maatschappelijke problemen discussiëren. Hoe komt het toch dat
Nederlandse dichters soms van die wereldvreemde navelstaarders
lijken en zo bedroevend weinig geëngageerd zijn? Fagel laat een aantal
mogelijke antwoorden op deze vraag zien en probeert ze om te smelten
tot een synthese.
Edwin Fagel
De 22e editie van de Nacht van de Poëzie werd afgelopen 9 maart in Vredenburg in
Utrecht geopend door een zenuwachtige Ramsey Nasr. Hij zette definitief een punt
achter de discussie die Ilja Leonard Pfeijffer alweer ruim een jaar geleden
aanzwengelde in een essay in Bzzlletin (oktober 2000). De discussie die Pfeijffer het
jaar daarvoor tijdens de Nacht van de Poëzie, met het gedicht De vuurvogel, van een
nieuwe dimensie had voorzien. Pfeijffer maakte namelijk een onderscheid tussen
verstaanbare en onverstaanbare poëzie, waarbij hij stelde dat ‘onbegrijpelijke poëzie
altijd beter [is] dan makkelijke poëzie’. Deze stellingname zorgde voor veel
polemieken en verongelijkte reacties over en weer. Nasr deed de discussie tijdens
zijn optreden af als ‘een domme discussie, die volgens mij alleen uit verveling is
aangezwengeld’. Vervolgens noemde hij een aantal actuele zaken, die een discussie
volgens hem meer waard zijn, waaronder de opkomst van Pim Fortuyn en de situatie
in het Midden-Oosten. Hij werd beloond met een oorverdovend applaus.
De zogenaamde ‘verstaanbaarheidsdiscussie’ van Ilja Pfeijffer duikt te pas en te
onpas op. Geen recensie over een dichtbundel, lijkt het soms wel, of Pfeijffer en zijn
discussie worden erin genoemd. Niet omdat de discussie zo interessant is, maar ze
vormt op zichzelf een prettige aanleiding om over poëzie te schrijven. Het is immers
de laatste noemenswaardige deining geweest in de Republiek der Letteren.
Verbazingwekkend genoeg, want de discussie had weinig om het lijf. Het lijkt me
zelfs onwaarschijnlijk dat Pfeijffer zelf enig brood zag in zijn argumenten. Anderen
hebben er ook al op gewezen: het onderscheid tussen ‘verstaanbare’ podiumdichters
en ‘onverstaanbare’ dichters is een wel erg simpele weergave van het hedendaagse
poëtische landschap. De meest heldere poëzie kan bij nadere beschouwing uiterst
complex zijn, en andersom kan ook het geval zijn; dat weet ook Pfeijffer. Nasr heeft
dus volledig gelijk met zijn stelling dat we onze tijd beter aan zinvolle discussies
kunnen besteden.
Nasr pleitte voor meer engagement, zoveel is duidelijk. Maar bedoelde hij daarmee
in de literaire of maatschappelijke discussie? Of in de poëzie? Of is een zuiver literaire
discussie iets dat men uit verveling doet, een overbodig ‘tijdverdrijf voor enk'le fijne
luiden’? Die laatste stelling lijkt me onnozel. Maar Nasr heeft in ieder geval gelijk
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met de opmerking dat er buiten de literatuur ontzettend veel gebeurtenissen
plaatsvinden, die méér dan de literatuur om een integer gevoerde discussie
schreeuwen. Ik wijs, zoals Nasr ook deed, op de meest recente verkiezingscampagne
en de ontwikkelingen in het Palestijns-Israëlisch conflict. Voeg daarbij de moord op
Pim Fortuyn, de spanning tussen India en Pakistan, 11 september en de daarop
volgende ‘strijd tegen het terrorisme’, en je snapt niet waarom er mensen zijn die
zich bezighouden met het beschrijven van de lila lente in de lusthoflaan.

Alleen maar roepen om engagement
Engagement in de Nederlandse poëzie is ver te zoeken, zowel in de poëzie zelf als
in het literaire discours.
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Joost Zwagerman stelde in een recente discussie zelfs dat de roep om meer
engagement in de Nederlandse literatuur zich meestal beperkt tot die roep. Rob
Schouten toonde in zijn alternatieve literatuurgeschiedenis in de Groene
Amsterdammer (juli 2001) al overtuigend aan dat het in Nederland tussen politiek
en poëzie niet botert: ‘Wie de Nederlandse poëzie onderzoekt op politiek en
maatschappelijk engagement komt van een grote, koude individualistische kermis
thuis’. Schouten laat zien dat vanaf de Tachtigers het aantal geëngageerde dichters
op de vingers van één hand zijn te tellen. En ook de allerjongste generatie (Menno
Wigman, Leonard Ilja Pfeijffer, Ingmar Heytze en Mark Boog) laat het op dit punt
afweten. Je kunt je afvragen wat er met de Nederlandse poëzie aan de hand is, dat
zij zo weinig politiek is geëngageerd.
Schouten komt met een verklaring voor het weinige engagement; in vreedzame
culturen is poëzie kennelijk niet geëngageerd, ze mist de noodzaak daartoe. Juist in
gebieden waar onderdrukking en verzet heerst, bloeit de geëngageerde poëzie.
Oftewel, in Nederland, met een parlementair stelsel en een poldermodel, heeft het
genre eigenlijk geen kans. Daar zit iets in, al doet deze conclusie na de afgelopen
verkiezingen gedateerd aan. Een terzijde is volgens mij ook wel op zijn plaats: het
is immers een wat vreemde gedachte dat engagement zich zou beperken tot de eigen
landsgrenzen. Dit is immers de tijd van de globalisering. Dit ‘beperken tot de
landsgrenzen’ gebeurt dan ook niet: Serge van Duijnhoven houdt zich in Copycat
(1996) bijvoorbeeld uitvoerig bezig met de Balkanoorlog.
Het blijft merkwaardig, dat de politieke en maatschappelijke onderwerpen in
Nederland kennelijk niet behoren tot het interessegebied van de dichters. Waarom,
bijvoorbeeld, was het de columnist en politicus Pim Fortuyn, die wees op de
problemen van de multiculturele samenleving? Waar was de ‘culturele voorhoede’
die richting geeft aan maatschappelijke discussies? Waar waren de kunstenaars, de
filosofen en de dichters? Op de meest recente Nacht van de Poëzie scoorden de
dichters een dikke onvoldoende: de optredens waren over het algemeen gezapig, om
niet te zeggen: navelstaarderig.

Aarzelend Nederlands engagement
Toegegeven, er zijn twee dichters te noemen die wel degelijk zuiver politieke
gedichten schrijven: Gerrit Komrij, in zijn rol als Dichter des Vaderlands, en Theodor
Holman in de Groene Amsterdammer. Maar hun gedichten hebben vooral een
columnistische waarde: ze zijn erg gerelateerd aan het nieuws van de dag. Dit lijkt
meteen de verklaring, want dichters pretenderen kunst te maken, teksten met een
zekere eeuwigheidswaarde dus. Vandaar dat ze de actualiteit mijden, want er is niets
zo vergankelijk. Als verklaring komt dit me evenwel erg karig voor, omdat er wel
degelijk veel politieke poëzie is geschreven die de tand des tijds moeiteloos hebben
doorstaan (bijvoorbeeld Breyten Breytenbach, Antjie Krog, Rendra en Pablo Neruda).
Onze twee politieke dichters vormen dus een magere troost; temeer omdat ze zijn
ingehuurd om politieke gedichten schrijven.
Een dichter die regelmatig foeterde op de navelstaarderigheid van de
Nederlandstalige poëzie is Herman de Coninck. Hij was in 1983 een van de oprichters
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van het Nieuw Wereldtijdschrift, een blad dat ernaar streefde de verbinding tussen
kunst en politiek te leggen. Maar ook in de poëzie van De Coninck is het lang zoeken
naar politiek geëngageerde gedichten. De vertalingen van drie gedichten die Edmund
Blunden in de Eerste Wereldoorlog maakte, in Vingerafdrukken (1997), komen nog
het dichtst in de buurt. Al behandelen de gedichten wel de politiek uit een ver
verleden. In zijn essaybundel Over Marieke van de bakker (1987) zegt De Coninck
over dit verschijnsel dat hij zijn protest beter journalistiek kan uiten in een oplage
van 230.000, dan in een dichtbundel met een oplage van 1000 exemplaren. Maar:
‘Dat neemt niet weg dat poëzie, zoals alle kunst, uiting is van een veel diepgaander,
grondiger, filosofischer protest: tegen het voorbijgaan van alles, van geliefden, jeugd,
idealen. Uit protest daartegen probeer je iets te maken, dat zo goed is en zo
onontkoombaar verwoord, dat het blijft duren’ (De Coninck 2000, p. 284,285).
Hij legt het misschien het beste uit in het laatste gedicht uit de bundel
Vingerafdrukken, een gedicht dat begint met de regel: ‘Ik lig hier het bevlogene van
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zwaluwen te bestuderen’ (De Coninck 1997). De dichter is in deze opvatting iemand
die wijst op de schoonheid van de normale, dagelijkse werkelijkheid. Daarmee
protesteert hij tegen de harde, verdrietige werkelijkheid - men hoeft het prachtige
boek van Kristien Hemmerechts over De Coninck, Taal zonder mij (1998), er maar
op na te slaan om te weten dat De Coninck zijn portie verdriet wel heeft gehad. Hij
negeert de moeilijke werkelijkheid niet, maar stelt er de mooie tegenover.

Engagement tussen de regels door
In het verlengde hiervan ligt de opvatting, al door Vestdijk in zijn De glanzende
kiemcel (1950) verwoord, dat poëzie door beschrijving van het kleine ontstijgt aan
het alledaagse. Vestdijk beschreef bijvoorbeeld hoe via de beschrijving van een
kleinigheid een particulier verdriet op de meest effectieve manier kan worden
beschreven, en daarmee algemeen gemaakt. Hij haalde daarbij het gedicht Woodspurge
van Rossetti aan:
From perfect grief there need not be
Wisdom or even memory:
One thing then learnt remains to me, The woodspurge has a cup of three.

De eigenlijke werkelijkheid, het verdriet, wordt op de achtergrond geschoven, legt
Vestdijk uit. Maar juist door de volle nadruk te leggen op het beschrevene, een
volslagen onbelangrijk feit, bereikt de dichter zijn doel, namelijk het overbrengen
van verdriet (Vestdijk 1979, p. 237). De hele essaybundel, die in gevangenschap
tijdens de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, is overigens op dezelfde manier
op te vatten als politiek statement, als protest, zonder dat de oorlogssituatie in het
werk ter sprake komt.
Ook De Coninck zelf zegt iets dergelijks, in De flaptekstlezer: ‘Ik zal niet zo snel
een gedicht schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Misschien wel over de pinknagel
van mijn moeder. Over een foto, hoe ze haar pink hield als ze een kop koffie dronk.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het detail is de beste manier om het over het Alles
te hebben’ (De Coninck 2000, p. 506, 507). Maar het begrip ‘engagement’ wordt
hiermee wel erg opgerekt. In deze opvatting is elk gedicht, enkel omdat het poëzie
is, geëngageerd. Poëzie vormt immers zelf het protest tegen de werkelijkheid; dus
dat maakt een losstaand politiek protest overbodig.
Nu zijn we tot de kernvraag gekomen: wat is de maatschappelijke functie van
poëzie? Waarom zou poëzie überhaupt (politiek) geëngageerd moeten zijn? Arnold
Heumakers betoogt in zijn essaybundel Schoten in de concertzaal (1993) dat kunst
en maatschappij los van elkaar zijn komen te staan. De literatuur keerde zich sinds
1848, de Romantiek, in toenemende mate van de wereld af (Heumakers 1993, p.171).
Na de Tweede Wereldoorlog, die het echec betekende van de rol van de grote
ideologieën in de literatuur, is het autonome karakter van de literatuur ontstaan. In
deze zienswijze heeft poëzie geen enkele invloed op de maatschappij: ‘De literatuur
leidt kennelijk een eigen, ongenaakbaar leven, ook al maken schrijvers, sommigen
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althans, zich in essays en pamfletten nog zo druk over bepaalde in de maatschappij
bestaande misstanden’ (ibidem, p.180).

Als het ware tussen haakjes
Het zou kortzichtig zijn de Nederlandse dichters wereldvreemde navelstaarders te
noemen (een enkele uitzondering daargelaten natuurlijk). Rutger Kopland, van wie
ik geen enkel politiek gedicht ken, manifesteerde zich tijdens de verkiezingscampagne
van 1998 prominent voor Groen Links. Ook Ramsey Nasr uit zijn engagement vooral
buiten zijn poëzie om. Maar kennelijk is poëzie niet alleen vanwege de oplagecijfers,
zoals De Coninck signaleerde, ongeschikt voor politiek engagement. Heumakers
stelt in zijn essay dat engagement in de poëzie zijn doel mist: in de literaire tekst gaat
het deel uitmaken van de autonome wereld van het kunstwerk, en die wereld staat
los van de maatschappij: ‘Alles wat in die wereld voorkomt staat als het ware tussen
haakjes: het is “kunst”, het is “literatuur”’ (ibidem, p.180).
Maar de autonomie van de poëzie neemt niet weg dat ze een belangrijke
maatschappelijke functie heeft. Heumakers ziet die functie in het ‘antiburgerlijke’
karakter van veel literatuur. De rationele wereld die halverwege de negentiende eeuw
opkwam heeft de maatschappij ‘onttovert’: het ongrijpbare, het ‘heilige’ werd
verdrongen door de praktische, op geld gerichte mens. De verdrongen waarden zijn
niet verloren gegaan, ze hebben zich teruggetrokken in het autonome domein van de
literatuur. De burger, aldus nog steeds Heumakers, vindt in de literatuur bevrediging
voor behoeften die de burgerlijke maatschappij in haar gewone doen buiten
beschouwing laat: ‘Literatuur en kunst zijn er niet om de wereld te veranderen, maar
om de “andere” kant van de burger aan de oppervlakte te laten treden’ (ibidem, p.
181).
Dit lijkt me een juiste analyse, hoewel mijns inziens de autonomie van de kunst
verder zou moeten
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worden genuanceerd. In Heumakers' definitie leidt deze autonomie gemakkelijk tot
wereldvreemde poëzie. De Coninck memoreert in De flaptekstlezer (2000) een
interview met Kees Ouwens. Deze zei dat hij zijn laatste bundel geschreven had met
zijn rug naar het raam: ‘Als de Derde Wereldoorlog was uitgebroken, zei hij zelf,
had hij er niets van gemerkt’ (De Coninck 2000). Dit gebrek aan contact met de
maatschappij leidt volgens mij tot een orakelpoëzie, die als zodanig nog wel
interessant is, maar voor het overige weinig relevant.
Hoe dus de afwezigheid van politiek engagement in de Nederlandse poëzie te
verklaren? Geen van de theorieën die ik hierboven heb uiteengezet kan op zichzelf
het verschijnsel verklaren. Maar gezamenlijk geven ze misschien een aardig idee.
Het maatschappelijke en literaire klimaat in Nederland is kennelijk geen gunstige
voedingsbodem voor vurig engagement. Ramsey Nasr zei het tijdens de recente
Nacht van de Poëzie zo: ‘Poëzie is futiel, onmachtig en nutteloos. Dat is haar kracht
en dat is haar zwakte’. Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. Een roep om meer
politiek engagement in de poëzie zou getuigen van een groot onbegrip van de eigen
rol die de poëzie in dit opzicht vervult. Maar verzet tegen de vaak in zichzelf gekeerde
literaire wereld is wel degelijk op zijn plaats, juist in deze roerige tijd. Na anderhalf
jaar modderen met de verstaanbaarheidsdiscussie, was de oproep van Nasr welkom.
Laten we hopen dat de dichters de strijdbijl op dit onderwerp begraven, en laten zien
waarvoor de poëzie nog meer goed kan zijn.
Edwin Fagel studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Leiden. Zijn doctoraalscriptie had als onderwerp de
poëtica van E. du Perron.
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[Nummer 3/4]
redactioneel
Je bent wat je leest. Vanuit die optiek bezien zou de aandacht die de wetenschap
besteedt aan de populaire literatuur evenredig moeten zijn aan de populariteit die zij
op zeker moment geniet. Immers, juist de boeken die historisch gezien kunnen buigen
op een grote lezersschare, zouden een relatief completer beeld kunnen geven van
een samenleving. Maar zoals zo vaak gebeurt, bestaat voor datgene dat buiten het
vastgestelde kader valt betrekkelijk weinig aandacht. Liever wordt datgene wat als
niet onderzoekswaardig is gekwalificeerd, op een grote hoop gegooid en afgedaan
als massalectuur, zonder dat enige aandacht aan de onderlinge verschillen van dit
soort ‘pulp’ wordt besteed.
Pulp staat centraal in het eerste deel van deze Vooys. Genres die nooit tot de literaire
canon hebben kunnen doordringen, worden in dit dubbelnummer onder de loep
genomen. In het hoofdartikel stelt Hans Bertens de verlate feminisering in de
Amerikaanse misdaadroman aan de orde en Léon van Schoonneveldt ontwikkelt een
model dat pleit voor een scheiding binnen het griezelgenre. Frank Brandsma verklapt
dat zelfs literatuurwetenschappers zich in ‘Hobbit-Tshirts’ hijsen en Zola blijkt zich
in de negentiende eeuw al met soap te hebben beziggehouden.
Pulp is hot. Normaliter proberen auteurs die het ‘pulplabel’ krijgen opgeplakt,
daar zo snel mogelijk weer vanaf te komen. Het kan ook omgekeerd: In Italie tooit
een groep jonge schijvers, de giovanni cannibali, zich met het etiket ‘Il pulp’, een
geuzennaam. Door deze bewuste keuze hebben ze zich wellicht al bij voorbaat van
de niet-literaire status ontdaan. Een negatief predikaat dat zich ontwikkelt tot een
literair stijlfiguur?
In het tweede deel van deze Vooys behandelt Frits van Oostrom zijn tweede
dimensie van het Universitaire Universum en signaleert Jeannette Hollaar een geval
van slordig lezen. Ook hier blijkt de zo verfoeide canon een belangrijke rol te spelen;
zowel het werk van F.B. Hotz als Maurice D'Haese wordt geprobeerd aan de
vergetel-heid te onttrekken.
Knabbelen aan de canon van de literatuur; het blijft een van Vooys' favoriete
bezigheden.
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Al is de leugen nog zo snel
De (privé-)detective en de tijdgeest
Binnen de (academische) literaire canon bevinden zich nog altijd
relatief (te) weinig vrouwelijke schrijvers. Maar de mannelijke auteurs
domineren eveneens binnen de canon van ‘niet-literaire’ genres. Het
genre van de detectiveroman heeft - ondanks een eerste bloei in
Engeland - zijn wortels in de Amerikaanse cultuur en in die cultuur
is lange tijd een mensbeeld populair geweest dat vrouwen weinig
mogelijkheden bood. Dit is duidelijk terug te zien in het
detectiveverhaal. Met de grootschalige socio-culturele veranderingen
van de laatste vijfendertig jaar is daar volgens Hans Bertens
verandering in gekomen.
Hans Bertens
Ofschoon het vrij algemeen bekend is dat de oorsprong van het detectiveverhaal
wordt toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe - en wel aan
drie verhalen die hij tussen 1841 en 1844 publiceerde - wordt dit genre niet zo vaak
heel specifiek met de Amerikaanse cultuur in verband gebracht. Dat is niet zo
verwonderlijk. Zoals algemeen bekend is, komt het genre pas echt tot bloei in
Engeland, door toedoen van met name Arthur Conan Doyle, een Schotse arts die in
de jaren 1880, sensationeel populaire verhalen over de ascetische en humeurige
speurder Sherlock Holmes begon te publiceren, en door Agatha Christie, die in 1920
in haar eerste boek, The Mysterious Affair at Styles, de voor het geweld van de Eerste
Wereldoorlog gevluchte Belgische politieman Hercule Poirot ten tonele voerde.
Christies voorbeeld werd al snel gevolgd door andere Engelse schrijfsters, zoals
Dorothy Sayers (eerste boek 1923), Patricia Wentworth (eerste boek eveneens 1923)
en Margery Allingham (eerste boek 1928), waarvan een aantal, net zoals Christie,
nog steeds in druk is. De zogeheten Golden Age van de klassieke detectiveroman ruwweg de periode van het interbellum - wordt dan ook vooral geassocieerd met
Engeland, ook al waren sommige in Engeland woonachtige prominenten helemaal
niet Engels, zoals de Amerikaan John Dickson Carr, die zich in 1930 met zijn
ingenieuze locked room mysteries bij de elite van het genre voegde, of Ngaio Marsh,
die uit Nieuw-Zeeland naar Londen was gekomen om haar geluk in het theater te
beproeven, maar zich na het succes van haar eerste detectiveroman in 1934,
voornamelijk op schrijven toelegde.
Maar er zijn goede redenen om het genre van het detectiveverhaal wel degelijk in
samenhang met de Amerikaanse cultuur te zien. Voor ik daartoe een poging waag,
wil ik eerst wijzen op een merkwaardig verschijnsel. De Engelse bijdrage aan de
Golden Age van de detectiveroman lijkt, als we terugkijken, vooral door vrouwen te
zijn geleverd. Dat beeld is echter misleidend. In 1920 bijvoorbeeld, het jaar van The
Mysterious Affair at Styles, publiceerde Freeman Wills Crofts The Cask, de eerste
van een lange reeks vaak uitstekende
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detectiveromans met de Londense inspecteur French in de hoofdrol, terwijl in 1925
Anthony Berkeley met een serie hoogst ingenieuze boeken begon - waaronder het
fameuze The Poisoned Chocolates Case (1929). Maar waar de namen van Christie,
Sayers en Allingham, nog steeds een grote mate van bekendheid genieten, zijn die
van Crofts en Berkeley buiten de kring van de liefhebbers van het genre, door de
lezers vergeten. En ofschoon het voortleven van een reputatie niet direct iets zegt
over de kwaliteit van de auteur in kwestie, voeren ook in wat we de canon van de
detectiveliteratuur van het Engelse interbellum mogen noemen, vrouwelijke auteurs
de boventoon.

De masculinisering van de detective
Als we naar dezelfde periode in de Verenigde Staten kijken, zien we een totaal ander
beeld. Veruit de populairste auteur van detectiveromans in het Amerikaanse
interbellum, was de nu bijna vergeten Mary Roberts Rinehart, die vanaf 1908 haar
wat hoekige verpleegster Hilda Adams in een groot aantal detectiveromans van de
‘Had I But Known’-school opvoerde. Rinehart was lange tijd - zij publiceerde haar
laatste detective in 1952 - zelfs de best betaalde Amerikaanse auteur. Maar in de
detectivecanon van het Amerikaanse interbellum speelt zij geen rol. Die canon wordt
volledig gedomineerd door mannen. De oorzaak voor die mannelijke dominantie
moet worden gezocht in de ‘masculinisering’ die het genre in de tweede helft van
de jaren twintig in de Verenigde Staten onderging. Rinehart en andere, verwante
vrouwelijke auteurs - zoals Mignon G. Eberhart, die in 1929 aan een carrière begon
die tot 1988 zou voortduren - spiegelden zich nogal nadrukkelijk aan de speciaal
voor een vrouwelijk lezerspubliek geschreven romans zoals die in de tweede helft
van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten een grote markt hadden veroverd
en waarin kranige maar toch aantrekkelijke jonge vrouwen enge avonturen te boven
kwamen en, als dat zo van pas kwam, met de heidenen afrekenden. De mannelijke
schrijvers die in de jaren twintig het gezicht van de Amerikaanse detectiveroman
gaan bepalen zien niets in deze thematiek, of in de romance die uiteindelijk altijd in
de boeken van Rinehart opbloeit - zij het dat haar verpleegster daar niet van profiteert
- en slaan een aantal wegen in waarop hun vrouwelijke tijdgenoten hen niet kunnen
volgen, althans niet met een vrouw in de hoofdrol.
In de eerste plaats ontwikkelen onder andere S.S. van Dine en Ellery Queen een
variant op de klassieke detective waarin een zeer erudiete speurder dankzij zijn fond
aan ronduit exotische kennis - S.S. van Dines Philo Vance is een kunstverzamelaar
met een internationale reputatie - zaken oplost. Terwijl Christies Poirot terecht gewicht
toekent aan dingen die anderen onbeduidend achten en datgene correct interpreteert
waar anderen onjuiste conclusies aan verbinden, kunnen de wonderen van eruditie
die in de Amerikaanse jaren twintig aan de slag gaan, zaken tot een goed einde
brengen, omdat zij dingen weten die destijds nog ver buiten het bereik van de vrouw
werden geacht te liggen.
Een tweede ontwikkeling die vrouwen uitsloot, vinden we in de detectiveroman
die zich grotendeels of zelfs volledig in de rechtszaal afspeelt, de zogeheten courtroom
mystery. In 1933 publiceerde Erle Stanley Gardner, de bekendste vertegenwoordiger
van dit subgenre, het eerste boek van een lange serie waarin de geduchte advocaat
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Perry Mason tijdens de zitting, door middel van scherpe kruisverhoren, de waarheid
aan het licht brengt. Ofschoon Masons secretaresse, de pientere Della Street, een vrij
prominente rol in de boeken speelt, wordt het echte werk in de rechtbank zelf door
mannen gedaan. De voor dit subgenre relevante beroepen - advocaat, officier van
justitie en rechter - waren uiteraard nog aan mannen voorbehouden. (Voor de
liefhebbers: een van de allerbeste courtroom mysteries, tegelijkertijd een zogeheten
locked room mystery, is John Dickson Carrs The Judas Window uit 1938.)
Een derde nieuwe richting werd eveneens in 1933 ingeslagen met James M. Cains
bekende The Postman Always Rings Twice, een boek dat we nu als misdaadroman
en niet als detectiveroman zouden kwalificeren (de hoofdpersoon vertelt zijn verhaal
vanuit de dodencel en hoewel er meermalen onschuldigen ter dood zijn veroordeeld,
is dat met Cains Frank
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Chambers niet het geval). Ofschoon we eerdere boeken zoals Dashiel Hammetts
gewelddadige Red Harvest (1929), waarin hele groepen gangsters met elkaar
afrekenen, misschien ook tot dit subgenre mogen rekenen, vinden we in Cain de voor
dit soort boeken typerende pathetische, niet eens zo immorele misdadigers die door
hebzucht en gebrek aan zelfbeheersing aan de zelfkant van de samenleving
terechtkomen en uiteindelijk een hoge prijs betalen voor hun ‘karakterzwakheid’.
Natuurlijk kan ook een vrouw de hoofdrol spelen in een boek als The Postman Always
Rings Twice maar in de praktijk van de jaren dertig lag dat niet erg voor de hand. In
de film noir-atmosfeer van Cain en de schrijvers die zijn voorbeeld volgden, gedijden
vrouwen beter in secundaire rollen.

De ultieme man en het vrije ondernemerschap
De meest verstrekkende stap in de masculinisering van de Amerikaanse
detectiveroman werd gezet door Dashiel Hammett, zojuist al genoemd, in met name
The Maltese Falcon uit 1933. Ofschoon ook Red Harvest en The Dain Curse (1929)
een privé-detective ten tonele voeren, is die detective daar nog de anonieme
vertegenwoordiger (kortweg ‘the Op’ - voor ‘operator’ - genoemd) van een groot
detectivebureau. In The Maltese Falcon heeft de detective een naam - Sam Spade en werkt hij voor zichzelf, als een marginale kleine zelfstandige. Het is deze private
eye-formule (van P.I. - private investigator) die in de handen van Raymond Chandler
(eerste boek The Big Sleep, 1939), Mickey Spillane (I, the Jury, 1947), Ross
Macdonald (The Moving Target, 1949) en talloze anderen een belangrijk Amerikaans
literair genre werd.
Een vergelijking met Doyles Sherlock Holmes en Agatha Christies Hercule Poirot
is instructief. Laat ik eerst de overeenkomsten belichten. Holmes en Poirot zijn net
als Chandlers Philip Marlowe en Macdonalds Lew Archer, eenlingen. Het is niet
enkel zo dat zij alleen werken, zij zijn ook existentieel alleen. Geen van hen heeft
vrouw of kinderen en zij lijken, afgezien van Holmes, wiens broer Mycroft heel af
en toe zijn opwachting maakt, ook geen familie of echte vrienden te hebben. Verder
is hun persoonlijke achtergrond onduidelijk en laten zij buitengewoon weinig los
over hun emotionele leven. Alle vier belichamen zij het beeld van de westerse mens
zoals dat, onder invloed van Descartes, in de latere achttiende en negentiende eeuw
tot stand kwam: de mens - lees ‘man’ - als een vrij, letterlijk ongebonden, autonoom
intellect dat de werkelijkheid vanuit een neutrale, objectieve positie observeert en
met behulp van een even objectieve rationaliteit de problemen die zich daarin
voordoen tot een oplossing brengt. Holmes heeft weliswaar zijn vaste compaan Dr.
Watson, de verteller van bijna alle verhalen waarin hij een rol speelt, Poirot heeft
zijn Captain Hastings, maar noch Watson, noch Hastings heeft ook maar iets bij te
dragen aan de zaken waarbij zij via de detective worden betrokken.
Maar naast deze overeenkomsten zijn er ook grote verschillen. Ofschoon Holmes
en Poirot alleen zijn, zijn zij toch sociaal ingebed. Zij hebben niet alleen Watson,
respectievelijk Hastings, maar bewegen zich ook in zeer respectabele, zelfs
aristocratische kringen waar hun aanwezigheid hogelijk wordt gewaardeerd. Zij
onderhouden uitstekende relaties met de Scotland Yard, het bolwerk van Engelse
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degelijkheid, en worden regelmatig inofficieel benaderd als de verenigde
wetshandhavers weer eens met de handen in het haar zitten. Kortom, hoewel Holmes
en Poirot niet zonder verve de rol van eenling spelen, staan zij toch midden in een
samenleving die hun diensten zeer op prijs stelt.
Dat is met de klassieke Amerikaanse privé-detective bepaald niet het geval.
Marlowe, Archer en hun talloze volgelingen staan niet midden in de samenleving en
hun diensten worden, paradoxaal genoeg, over het algemeen ook niet bijzonder op
prijs gesteld. De klassieke private eye is werkelijk een eenling, met niet meer dan
oppervlakkige contacten met de medemens, die de samenleving met grote achterdocht
beziet. Daar blijken ook steeds weer goede redenen voor te zijn. In de Amerikaanse
grote stad waar de private eye altijd zijn basis heeft, kan niets en niemand worden
vertrouwd. Waar Holmes en Poirot, op een enkele
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uitzondering na, kunnen vertrouwen op de integriteit van politie en maatschappelijk
establishment, komt de Amerikaanse privé-detective steeds weer tot de pijnlijke
ontdekking dat corruptie zich overal heeft ingevreten. Omdat hij er niet geheel ten
onrechte van uit gaat dat iedereen erop uit is hem in te palmen, om te kopen, of op
de een of andere wijze te gebruiken, is zijn houding ten opzichte van de rest van de
wereld, zelfs tegenover zijn opdrachtgever, achterdochtig, zo niet ronduit vijandig.
De eigen vrijheid moet voortdurend worden bewaakt en de onafhankelijkheid van
het eigen morele oordeel moet steeds weer worden bevochten. Dat bevechten moet
ook letterlijk worden genomen. De Amerikaanse privé-detective moet zich regelmatig
ook fysiek verweren in zijn omgang met de goddelozen. Terwijl we bijvoorbeeld
Poirot volstrekt niet met het gebruik van geweld kunnen associëren, zien zijn
Amerikaanse collega's geweld - mits dat uiteraard binnen de perken blijft - als een
geoorloofd middel, niet in het minst omdat de andere partij aanzienlijk minder
scrupules heeft ten aanzien van geweld. De Amerikaanse privé-detective lost ook
niet zozeer zaken op vanwege zijn superieure geestelijke vermogens, maar omdat
hij een voor de wereld waarin hij opereert, unieke combinatie van volstrekte
onafhankelijkheid en fysieke moed in het veld brengt.
Omdat de klassieke privé-detective in wezen tegenover de samenleving staat, rijst
de vraag waar zijn zo zuivere morele oordeel vandaan komt. Holmes en Poirot zijn
vrij zwevende intellecten, maar hun morele waarden zijn duidelijk ontleend aan de
wereld waarin zij zich bewegen. In het geval van de Amerikaanse privé-detective
krijgen we daarentegen de indruk dat hij zijn moreel besef, dat duidelijk superieur
is aan dat van zijn wereld, zelf ex nihilo heeft gecreëerd. Zijn intense betrokkenheid
bij de slachtoffers die onze wereld maakt, is hem bepaald niet door die wereld
aangereikt. De private eye is ook in moreel opzicht die prototypische Amerikaan, de
self-made man. En hij lijdt voor onze zonden. Boek na boek wordt hij afgeblaft,
mishandeld, soms voor dood achtergelaten - een idealistische en slecht betaalde
huursoldaat in een strijd die niet is te winnen. Binnen het in essentie tragische kader
waarin de detective opereert, is het kwaad onuitroeibaar, zoals hijzelf ook goed beseft.
Het hoeft geen betoog dat de private eye novel vrouwelijke hoofdpersonen in feite
uitsloot. In de eerste plaats waren er geen vrouwelijke privé-detectives toen de formule
ontstond. Nog belangrijker is het gegeven dat aan het subgenre ten grondslag ligt:
de rol die door de private eye werd gespeeld, behoorde tot het exclusief mannelijke
socio-culturele domein. Er is in de klassieke private eye novel alleen emplooi voor
de vrouw als verleidster. En dat vrouwen zo vaak in die rol verschijnen is geen toeval.
De privé-detective vertegenwoordigt het ideaal van de totale - mannelijke - autonomie.
Niemand is zo zelfstandig en heeft zichzelf zo volledig in de hand als de detective.
Maar de sociale isolatie die dat met zich meebrengt, maakt hem bij uitstek kwetsbaar
voor seksuele avances. In een periode waarin - althans in het fictionele domein seksualiteit altijd werd verbonden met emotionele betrokkenheid, zijn verleidelijke
vrouwen voor de privé-detective per definitie bedreigend, omdat zij eerst zijn
zelfbeheersing en vervolgens zijn autonomie dreigen te ondermijnen.
De radicale en gewoonlijk dwarse zelfstandigheid van de privé-detective en het
nogal roekeloze vrije ondernemerschap dat hij belichaamt, plaatsen de private eye
novel, die de meest succesvolle van alle formules binnen de misdaadliteratuur zou
blijken, duidelijk in het Amerikaanse culturele kader. De verwantschap met de
eveneens Amerikaanse formule van de western - die ook zowel in roman- als filmvorm

Vooys. Jaargang 20

de kassa's heeft doen rinkelen - is evident. Natuurlijk oefent het ideaal van complete
autonomie dat door de klassieke privé-detective wordt belichaamd, ook grote
aantrekkingskracht uit buiten de Verenigde Staten. Als we kijken naar recente Britse
politieseries, dan zien we dat de tegendraadse zelfstandigheid van de detective daar
een terugkerend, zij het nogal kunstmatig thema vormt, dat kennelijk dient om onze
sympathie voor de veelgeplaagde hoofdpersoon te wekken. De inspecteurs Morse,
Dalziel en Frost vormen in hun afkeer van bureaucratie, hun idiosyncratische
opvattingen over hun werk en hun botsingen met hun bureaucratisch ingestelde en
niet altijd even deskundige
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superieuren, een variant op de private eye binnen de bestaande orde - wat uiteraard
nooit tot een erg succesvolle carrière leidt. Maar ofschoon dergelijke aanpassingen
van de formule de Amerikaanse oorsprong ervan verdoezelen - wat in aanzienlijk
mindere mate het geval was in Amerikaanse politieseries uit de jaren zeventig als
Barretta - is de confronterende en idiosyncratische stijl van deze politieheren binnen
het Engelse kader waarin zij wordt gepresenteerd toch een wezensvreemd element.

De inbraak van de vrouw
Als we de recente geschiedenis van de misdaadroman overzien, dan valt onmiddellijk
het verbazende succes van vrouwelijke auteurs op. In de Verenigde Staten zijn
vrouwen zelfs duidelijk oververtegenwoordigd onder de succesauteurs. Die
ontwikkeling hangt samen met de grootschalige socio-culturele veranderingen waaraan
elke westerse samenleving sinds de jaren zestig onderhevig is geweest. Zo heeft
bijvoorbeeld het feit dat een carrière bij de politie nu gewoon tot de
beroepsmogelijkheden hoort (zoals dat voor Agatha Christies Miss Marple niet het
geval was) ertoe geleid dat vrouwen nu een natuurlijke plaats in de zogeheten police
procedural - die de politie volgt in haar pogingen misdaden op te lossen - hebben
gekregen. En het publiek dat misdaadromans leest heeft ook de vrouwelijke private
eye omarmd, zoals die in het begin van de jaren tachtig door Marcia Muller, Sue
Grafton en Sara Paretsky werd gecreëerd. Of er daadwerkelijk vrouwelijke
privé-detectives in San Francisco (Muller) of Chicago (Paretsky) op zware jongens
jagen, is mij onbekend - ofschoon het me helemaal niet zou verbazen - maar wij
kunnen constateren dat de maatschappelijke ontwikkelingen vrouwelijke private
eyes in elk geval geloofwaardig hebben gemaakt. Interessant is trouwens dat er in
de tweede helft van de jaren negentig ook zwarte vrouwelijke privé-detectives op
het toneel zijn verschenen. Kennelijk is nu ook voor het lezerspubliek de zwarte
vrouwelijke privé-detective een acceptabel fenomeen.
Dat doordringen van vrouwelijke auteurs in mannenbolwerken als de politieroman
- de police procedural - en de private eye novel heeft tot fascinerende aanpassingen
en vernieuwingen geleid. Met de politieroman hoefde overigens niet eens zoveel te
gebeuren. De spanning tussen wat we de werkvloer zouden kunnen noemen en de
bureaucratische leiding, die een bijna vast ingrediënt vormde voordat vrouwen hun
intrede in het genre deden, wordt hier vertaald in een spanning tussen de vrouwelijke
rechercheur - rechercheur omdat het om moord- en doodslag gaat en niet om het
regelen van de ochtendspits - en haar mannelijke collega's die het niet eenvoudig
vinden om haar als gelijke te accepteren. Bijna alle schrijfsters van police procedurals
hebben een mild feministische agenda en gebruiken hun boeken niet alleen om de
bij de mannelijke collega's levende vooroordelen te bekritiseren, maar ook om de
fundamentele vrouwonvriendelijkheid van een bijna volledig door mannen
gedomineerde organisatie als de politie te belichten. Daarnaast gebruiken zij de
formule vaak ook om de problemen van alleenstaande moeders onder de aandacht
te brengen. Vrouwen die bij de politie werken blijken uitzonderlijk vaak alleenstaande
moeders te zijn. Dat alleenstaanden werken is niet zo verwonderlijk en dat zij daarbij
een of meer kinderen opvoeden is ook niet zo uitzonderlijk, maar het is wel
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uitzonderlijk dat de meesten daartoe zijn gedwongen omdat hun echtgenoot is
overleden, zoals het geval is in de boeken van J.J. Jance, Lynn S. Hightower, Barbara
D'Amato en vele anderen. Het is verleidelijk te denken dat de betrokken schrijfsters
de problematiek van alleenstaande werkende moeders willen aansnijden en daarbij
conservatieve lezers de wind uit de zeilen willen nemen door vrouwen ten tonele te
voeren die volledig buiten hun schuld in die situatie zijn geraakt. Hoe het ook zij, de
nachtdiensten, het plotselinge overwerk en andere complicaties bieden auteurs tal
van mogelijkheden om het hectische bestaan van de alleenstaande werkende moeder
met de lezer door te nemen.
De private eye novel leende zich aanzienlijk minder makkelijk voor dit soort
bewerking, zeker niet als daar een al dan niet bescheiden feministisch signaal van
moest uitgaan. De privé-detective belichaamt een ideaal van volledige - en volledig
apolitieke - autonomie dat weinig
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contemporaine schrijfsters aanspreekt. De eerste generatie vrouwelijke auteurs die
zich met hun hoofdpersoon op het terrein van de privé-detective waagde - Grafton,
Paretsky, wat later Linda Barnes, Gloria White, Karen Kijewski en vele anderen nam wel een aantal elementen uit de klassieke formule over. Hun vrouwelijke private
eyes hebben geen naaste familie. De ouders van de detectives zijn ondanks het feit
dat de dames rond de dertig zijn al geruime tijd overleden en zij zijn altijd enig kind.
Ze zijn ongetrouwd - ofschoon ze dat, omdat zij seksueel ervaren moeten zijn, wel
zijn geweest - en hebben geen kinderen. Bovendien gebruiken zij, net als hun
mannelijke collega's, de taal als machtsmiddel. Ook de vrouwelijke private eye
gebruikt cynische ironie en sarcasme zowel als aanvalswapen als ter zelfverdediging,
om op kwetsbare ogenblikken de situatie de baas te kunnen blijven. Hier ligt overigens
een gevaar op de loer dat niet alle schrijfsters onderkennen: bij een te effectief gebruik
van taal als machtsinstrument brengt zij de detective in de positie van persoonlijke
isolatie die de meeste vrouwelijke auteurs juist willen vermijden.

Op golven van gevoel
Die wens blijkt uit het sociale leven dat vrouwelijke auteurs hun hoofdpersonen
geven. Vrouwelijke privé-detectives onderhouden langdurige en stabiele seksuele
en emotionele relaties met mannen en zijn ook via vriendschappen en sociale
activiteiten - Paretsky's V.I.

Sherlock Holmes
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Warshawski is betrokken bij diverse feministische initiatieven - ingebed in een sociaal
netwerk dat bij de traditionele privé-detective geheel ontbreekt. Nogal wat auteurs
stellen de formule nog verder bij in de loop van de carrière die zij hun
hoofdrolspeelster geven. Sue Grafton, bijvoorbeeld, laat na een stuk of zeven, acht
boeken haar detective Kinsey Millhone, die tot dan toe heeft aangenomen dat zij
alleen op de wereld is, ontdekken dat niet ver van haar woonplaats Santa Teresa een
oude tante en een aantal nichten wonen en laat haar daar vervolgens ook goede
betrekkingen mee aanknopen. Dezelfde Grafton laat in ‘M’ Is for Malice (1996)
Kinsey Millhone een persoonlijke catharsis doormaken, naar aanleiding van de dood
van iemand die zij had willen beschermen die voor een klassieke privé-detective
volstrekt ondenkbaar was: ‘The tears I wept for him then were the same tears I'd
wept for everyone I'd ever loved. My parents, my aunt. I had never said good-bye
to them, either, but it was time to care of it. I said a prayer for the dead, opening the
door so all the ghosts could move on’. (Grafton 1997, p. 372) Emoties die hun
mannelijke voorbeelden rigoreus zouden hebben onderdrukt, worden door vrouwelijke
privé-detectives onder ogen gezien. Na verloop van tijd krijgen zij zelfs de vrije loop.
In Mother Nature (1997) komt de detective van Sarah Andrews, Em Hansen, toevallig
terecht in een ‘drumming circle’, een in cirkelvorm gezeten groep trommelende
vrouwen, en gaat meedoen, aanvankelijk vooral om wat te doen te hebben. Maar het
ritme van de trommels brengt haar in een toestand waarin al haar persoonlijke
frustraties zich een uitweg banen:
I followed it into a dream place where I could feel stronger and more
whole. I wanted to cry over its warmth, and found, to my pleasure and
relief, that I could. Hot tears rolled down my cheeks, washing away a hurt
that had no name... Leaping up from the floor I began to scream. I
screamed and screamed, and no one tried to stop me. They were all still
drumming. (Andrews 1997, pp. 283-284)
Interessant is ook dat een aantal schrijfsters die rond 1990 debuteert, hun detectives
een kennelijk toch gevoeld gemis laat compenseren door hen op zekere afstand de
verantwoordelijkheid voor een kind op zich te laten nemen. Zo neemt Linda Barnes'
dynamische en onverschrokken Carlotta Carlyle min of meer een meisje uit een
nietblanke achterstandswijk onder haar hoede en doet Gloria Whites Ronnie Ventana
hetzelfde. Vanuit dit wat halfzachte compromis tussen kinderloosheid en moederschap
was het een kleine stap naar het echte moederschap en we zien dan ook in de loop
van de jaren negentig vrouwelijke privé-detectives met kinderen op het toneel
verschijnen - Valerie Wilson Wesleys Tamara Hayle, bijvoorbeeld - in boeken die
de auteur de gelegenheid geven de problemen van de alleenstaande moeder te
combineren met die van de wel zeer kleine zelfstandige.
Het toelaten van langdurige relaties, van intens beleefde emoties en van
traumatische maar louterende ervaringen zoals die van Kinsey Millhone en Em
Hansen, heeft misdaadschrijfsters de kans geboden om hun detectives in de loop van
de serie waar zij de hoofdrol in spelen emotioneel te laten groeien. De klassieke
detective is een volstrekt statische persoonlijkheid. Sherlock Holmes, Hercule Poirot,
Philip Marlowe, Lew Archer en talloze anderen veranderen niet of nauwelijks, hoe
lang de serie waarin zij optreden ook loopt. Dat ligt ook voor de hand. De klassieke
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detective is een intellect - Holmes, Poirot - of een intellect gecombineerd met een
sterk eigen moreel bewustzijn - Chandler, Archer, Robert B. Parkers Spenser, etcetera
-, maar mist de emotionele dimensie waarin wij nu eenmaal de lange mars naar de
volwassenheid situeren. Ofschoon met name de Amerikaanse privé-detective een
zekere mate van volwassenheid niet kan worden ontzegd - de diepste drijfveer voor
zijn handelen is een intense betrokkenheid bij de door het lot getroffen medemens
-, is die volwassenheid toch ook nooit meer dan die vaak niet onder woorden gebrachte
betrokkenheid en vindt er nooit serieuze reflectie plaats.
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De generatie misdaadschrijfsters die aantrad in de jaren tachtig heeft dat grondig
veranderd. Niet alleen is emotionele crisis en het daaruit voortkomende proces van
groei een terugkerend thema, er wordt ook handig gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die het genre aanreikt. Binnen het kader van een enkel boek kan dat
door bijvoorbeeld het onderzoekspoor dat de detective volgt de persoonlijke
geschiedenis van de detective te laten kruisen, zodat het persoonlijke leven van de
detective mede onderwerp van onderzoek kan worden. Een panoramischer
mogelijkheid wordt geboden door de serieformule die veel auteurs hanteren. Door
boek na boek dezelfde detective te laten optreden, kan de auteur de voordelen die
een serie biedt ten volle benutten, terwijl tegelijkertijd aan de absolute eis van het
genre - de zaak moet worden afgesloten - kan worden voldaan. De serie combineert
discontinuïteit - steeds weer een nieuwe zaak, in een nieuwe omgeving en met nieuwe
figuren - met continuïteit - de hoofdpersoon en haar intimi keren steeds weer terug.
Via die continuïteit kan de auteur ontwikkeling en groei realiseren, zoals we dat
hebben gezien in het geval van Sue Graftons Kinsey Millhone. En zo is de
Amerikaanse misdaadroman, voor een belangrijk deel dankzij een verlate
feminisering, de laatste twintig jaar respectabeler dan ooit tevoren geworden.
Hans Bertens is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht.
Hij is gespecialiseerd in literatuur van de twintigste eeuw, intellectuele
geschiedenis en het postmodernisme.
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Griezelige gebeurtenissen versus gruwelijke griezels
Over griezelverhalen
Zoals zo vaak gebeurt in de wetenschap, bestaat voor datgene wat
buiten de vastgestelde canon valt betrekkelijk weinig aandacht. Liever
wordt datgene wat als niet onderzoekswaardig is gekwalificeerd, op
een grote hoop gegooid en afgedaan als massalectuur, zonder dat enige
aandacht aan de onderlinge verschillen van dit soort ‘pulp’ wordt
besteed. Spuk- und Spaudergeschichten, zoals het zo mooi heet in het
Duits, bezitten eenzelfde ‘grote hoop’-status en worden vaak geschaard
onder gelijke noemers als: horror-, griezel-, of spookverhalen. Léon
van Schoonneveldt opteert op basis van de emotieve reacties voor een
scheiding tussen het horror- en het griezelverhaal.
Léon van Schoonneveldt
griezelverhaal (het), verhaal, geschreven of verteld om de lezers of
toehoorders te doen griezelen, syn. horrorverhaal.
horrorverhaal (het), griezelverhaal.
Hoewel ik de dikke Van Dale overduidelijk niet als bondgenoot kan claimen, wil ik
in dit artikel toch aantonen dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen de
korte verhalen, romans, speelfilms en televisieseries die wij aanduiden met het label
‘horror’, en het nauw verwante, maar naar mijn overtuiging desalniettemin duidelijk
te onderscheiden genre van het griezelverhaal.
Onder ‘griezelverhalen’ versta ik grofweg het soort verhalen dat in het Duits wel
Spuk- und Schaudergeschichte en in het Engels ghost stories wordt genoemd. Zoals
echter zal blijken, zijn deze benamingen, evenals hun Nederlandse equivalent
‘spookverhalen’, bezien met het model dat ik zal presenteren in het achterhoofd,
eigenlijk erg ongelukkig ‘gekozen’. Vandaar dat ik consequent de term
‘griezelverhalen’ zal gebruiken als aanduiding voor het genre dat ik wil afbakenen
en beschrijven. Echter, zoals eveneens zal blijken, dekt ook deze term de lading van
het model niet volledig, maar je moet toch wat. Een meer accuraat, zij het Engelstalig
label voor het genre dat ik wil beschrijven, wordt mij aangereikt door de Amerikaanse
filosoof en literatuurwetenschapper Noël Carroll. In zijn uiterst lezenswaardige studie
The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart (1990) beschrijft Carroll
vluchtig en summier - hij besteedt er nauwelijks een pagina aan (pp. 41-42) - een
‘buurgenre’ (nabijgelegen, maar toch duidelijk te onderscheiden) van de horrorroman
en -film, dat hij de ‘tale of dread’ doopt. Hoe kreupel zij in een groot aantal opzichten
ook moge zijn, ik heb toch geopteerd voor ‘griezelverhaal’ als de Nederlandse
vertaling van Carrolls term; voor de verantwoording van deze keuze moet de lezer
nog even geduld hebben.
Carrolls definitie van het horrorgenre is - net als de hierboven geciteerde definitie
uit de Van Dale overigens - gebaseerd op het effect dat de horrortekst heeft op zijn
lezers, middels de beschrijving die wordt geboden van het centrale component van
elk horrorverhaal: het monster. Later meer over de eigenschappen van dit centrale
component; waar het nu om gaat is het effect dat de beschrijving van dit monster
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heeft op de lezer, dat Carroll ‘art-horror’ doopt om het te onderscheiden van
‘natuurlijke’ horror. Dit emotionele effect bij de lezer is nauw verbonden met het
emotionele effect dat de verschijning en het voorkomen van het monster heeft op de
(hoofd)personages en/of de verteller in het horrorverhaal zelf:
[I]deally, it would appear that the readers and viewers of horror fictions
are supposed to
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parallel, roughly and in certain respects, the emotions of the human
protagonists in the fiction, or, to say it slightly differently, we are supposed
to share certain elements of the emotive responses to said monsters with
the positive human characters in the relevant fictions. (Carroll 1990, p.
53)
Twee zaken springen onmiddellijk in het oog. Ten eerste: het is Carroll nadrukkelijk
niet te doen om de reacties van lezers; of de lezer bij het lezen van een horrorverhaal
ook daadwerkelijk art-horror ervaart, hangt af van extra-tekstuele factoren, zoals het
talent van de schrijver, de stemming van de lezer tijdens het lezen, enzovoort, die
hij buiten beschouwing laat. Het effect van art-horror hoeft dus niet op te treden bij
het lezen van een horrorverhaal, maar het is duidelijk de intentie van de auteur dat
dat wel gebeurt. Ten tweede stelt Carroll de emotieve reacties van personages en/of
vertellers duidelijk niet gelijk aan die van de lezer: hij kenschetst de parallellie met
nadruk als ‘roughly and in certain respects’; het gaat nadrukkelijk om een
overeenkomst van ‘certain elements’ in de reacties. Wat deze overeenkomende
elementen precies zijn, zal ik later uit de doeken doen; het verschil is natuurlijk
gelegen in het fenomeen van de fictionaliteit. Terwijl de personages en/of de
verteller(s) in horrorverhalen reageren op monsters die werkelijk bestaan in de
fictionele wereld van het verhaal, zijn wij lezers ons ervan bewust dat ‘het allemaal
maar een verhaaltje is’ - onze emotieve reactie van horror is, om met Carroll te
spreken: ‘[...] a response to the tought of such monsters’ (ibidem).
Het model van het griezelgenre dat ik in de volgende pagina's zal presenteren,
heeft dezelfde uitgangspunten. In navolging van Carrolls model van het horrorgenre
veronderstel ik dat griezelverhalen, net als horrorverhalen, (idealiter) een bepaald
emotioneel effect bewerkstelligen in zowel de personages en/of de verteller, als de
lezer. Dit effect hoeft niet op te treden, maar de intentie van de auteur is duidelijk
dat het dat wel degelijk doet. Net als Carroll is het cruciale onderscheid tussen de
reacties van beiden het fenomeen van de fictionaliteit. Ik zal betogen dat niet alleen
deze effecten in beide gevallen voortkomen uit verschillende (al dan niet tekstuele)
‘bronnen’, maar ook, en vooral, dat beide emotionele effecten op cruciale punten
van elkaar verschillen. Dit alles, zo luidt mijn stelling, is voldoende reden om het
griezelverhaal als een apart genre naast de horrorroman, -film en -televisieserie te
beschouwen en behandelen, hoewel ik de eerste zal zijn om deze bewering ook
onmiddellijk weer te nuanceren - maar daartoe moet de lezer geduld hebben tot de
conclusie.
Om de zaken overzichtelijk te houden, werp ik twee teksten op die ik
paradigmatisch acht voor respectievelijk het horror- en het griezelgenre. Als typisch
voorbeeld van een horrorverhaal heb ik gekozen voor een korte tekst van de
Amerikaanse auteur Dan Simmons, getiteld ‘Metastasis’ (1989). Ter contrast voer
ik een kort verhaal van de hand van M(ontague) R(hodes) James (1862-1936) ten
tonele. Het verhaal draagt de titel ‘The Stalls of Barchester Cathedral’ (1911) en ik
beschouw het als paradigmatisch voor het te beschrijven genre van het griezelverhaal.
Hoewel ik een aantal andere griezelverhalen ter ondersteuning van mijn betoog zal
aandragen, gebiedt de beperkte ruimte mij mijn analyse te beperken tot James' verhaal.
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Het gedrocht en de gebeurtenis
The small figure leaning over his mother had a large, shaven head perched
on a thin neck and even thinner body. Its skin was white - not flash white
but paper white, fish-belly white - and the arms were skin and tendon
wrapped tightly around long bone. The hands were pale and enormous,
fingers at least six inches long, and as Louis watched they unfolded and
hovered over his mother's bedclothes. As Louis squinted he realized that
the figure's head was not shaven but simply hairless - he could even see
veins through the translucent flesh - and the skull was disturbingly broad,
brachycephalic, and so out of proportion with the body that the
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sight of it made him think of photographs of embryos and fetuses. As if in
response to his thought, the thing's head began to oscillate slowly as if the
long, thin neck could no longer support its weight. Louis thought of a
snake closing on its prey. [...] It had no ears. A rimmed ragged hole with
reddened flanges of flesh opened directly into the misshapen skull. The
eyes were bruised holes, sunken blue-black sockets in which someone had
set two yellowed marbles as a joke. There were no eyelids. The eyes were
obviously blind, clouded with yellow cataracts so thick that Louis could
see layers of striated mucus. Yet they darted to and fro purposefully, a
predator's darting, lurking glare, as the great head moved closer to his
mother's sleeping form. In its own way, Louis realized, the thing could
see. [...] The thing had no mouth as such, no lips, but under the long, thin
nose the bones of cheeks and jaw seemed to flow forward under white
flesh to form a funnel, a long tapered snout of muscle and cartilage which
ended in a perfectly round opening which pulsed slightly as pale-pink
sphincter muscles around the inner rim expanded and contracted with the
creature's breath or pulse. (Simmons 1989, pp. 101-102)
Het wezen dat hier zo uitgebreid wordt beschreven door de ogen van protagonist
Louis Steig, is een zogenaamde ‘kankervampier’ (het Engelse origineel ‘cancer
vampire’ klinkt wellicht wat minder lachwekkend). Deze venijnige monstertjes zijn
onzichtbaar voor mensenogen, behalve voor die van Louis. Na een bijna fataal
auto-ongeluk waarbij hij een hersenbeschadiging heeft opgelopen, heeft Louis
namelijk op onverklaarbare wijze de gave in de schoot geworpen gekregen om, naar
we mogen aannemen als enige mens op deze aardkloot, de wezens te zien in
spiegelende oppervlakten. De kankervampiers blijken menselijke lichamen te
gebruiken als broedmachines voor hun kroost, en dat is precies wat dit specimen aan
het doen is met het lichaam van Louis' moeder op het moment dat Louis hem (haar?)
ziet in de spiegel van de ziekenhuiskamer. Wat onze artsen dus kankertumoren plegen
te noemen, zijn in werkelijkheid - de werkelijkheid die alleen Louis kan waarnemen
in spiegels - de ‘larven’ van deze kankervampiers.
De kankervampiers uit ‘Metastasis’ zijn een typisch voorbeeld van het centrale
component van Carrolls model van het horrorgenre, zoals hij dat uiteenzet in The
Philosophy of Horror: een entiteit die we kunnen kenschetsen als ‘monsterlijk’. Een
monster, in Carroils model, is in de eerste plaats ‘[...] any being not now believed to
exist according to reigning scientific notions’ (Carroll 1990, p. 35). Zijn voorbeelden
maken duidelijk dat dit ook de ‘reigning scientific notions’ van een fictioneel verleden,
heden, of toekomst kan betreffen. Carroll preciseert het begrip ‘monster’ vervolgens
door te stellen dat het monster gevaarlijk is, in de zin dat het een fysieke en wellicht
zelfs morele en sociale bedreiging vormt voor de personages in het verhaal en de
morele en sociale orde van de fictionele werkelijkheid die wordt gepresenteerd.
Daarnaast is het monster ‘onrein’. Hier beroept Carroll zich op de beroemde studie
Purity and Danger (1966) van Mary Douglas: een entiteit is onrein (‘impure’) wanneer
het zich, in de ogen van een waarnemer, niet laat indelen in voor die waarnemer
bestaande categorieën. Zo merkt Carroll op dat de onreine, en daarom monsterlijke
entiteit die een centrale plaats inneemt in horrorverhalen doorgaans ‘categorically
interstitial’ en/of ‘categorically contradictory’ is - denk aan spoken, zombies,
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vampiers, mummies, het monster van Frankenstein, spookhuizen en de auto Christine
in Stephen Kings horrorroman Christine, die allemaal buiten de categorieën ‘levend’
enerzijds en ‘dood’ of ‘levenloos’ anderzijds vallen of kenmerken van beide in zich
verenigen.
‘Metastasis’ is zodoende een perfect voorbeeld van een horrorverhaal. Niet alleen
zijn de kankervampiers typische gevallen van de monsterlijke entiteiten waarop
Carroll doelt - niet-bestaand volgens de huidige (fictionele) wetenschap, bedreigend
en de grenzen van categorieën overschrijdend - ze zijn ook prominent aanwezig in
het verhaal: hun uiterlijk en gedrag worden uitputtend beschreven in driekwart van
de segmenten waarin het verhaal is opgedeeld. Daarnaast is dat verhaal als geheel
genomen ook gestructureerd op basis van de verscheidene confrontaties met de
kankervampiers waar Louis aan wordt onderworpen: van de hierboven beschreven
eerste ontmoeting aan het ziekbed van zijn moeder, via schokkende waarnemingen
op begrafenissen, tijdens bezoeken aan zijn psychiater en een vakantiereisje met zijn
nieuwe vriendin, uitmondend in een gruwelijke finale waarin Louis op spectaculaire
wijze een groot aantal kankervampiers weet te elimineren ten koste van zijn eigen
leven. Ook Louis' reactie bij elk van deze gelegenheden (en vooral de eerste, hierboven
geciteerde) op de monsterlijke entiteiten die hij waarneemt in spiegelende
oppervlakten, is overigens

Vooys. Jaargang 20

145
typisch voor het model voor het horrorgenre dat Carroll schetst, maar daarover later
meer.
Zoals deze uiteenzetting van Carrolls model al impliceert, spelen ‘gebeurtenissen’
geen rol van betekenis in zijn beschrijving van het horrorgenre. Zijn model is, zoals
hij zelf aangeeft, ‘entity-based’: in een horrorverhaal is het, zoals we hebben gezien,
een monsterlijke entiteit en niet zozeer een gebeurtenis die de emotie die het genre
zijn naam geeft in de personages en/of verteller opwekt. Voortbordurend op een
suggestie van Carroll wil ik mijn model van het griezelgenre nu als ‘event-based’
omschrijven: de centrale component van een griezelverhaal is niet de aanwezigheid
van een monster in de fictionele wereld van het verhaal die een bepaalde emotie
oproept - hoewel een monster, in Carrolls definitie van die term niet per definitie
afwezig hoeft te zijn, zoals we nog zullen zien - maar een gebeurtenis of een
gebeurtenissenreeks van een bepaald soort. Alvorens nu de aard van die centrale
gebeurtenis(senreeks) die typisch is voor het griezelgenre nader te specificeren, zullen
we eerst de tegenhanger van ons paradigmatische horrorverhaal, M.R. James's briljante
griezelverhaal ‘The Stalls of Barchester Cathedral’, nader bekijken, teneinde de
‘event-basedheid’ van mijn model voor het genre te verantwoorden.
‘The Stalls of Barchester Cathedral’ begint met een necrologie voor de
hoogeerwaarde John Benwell Haynes, D.D., ons geciteerd door een verteller die
naamloos blijft. Deze John Benwell Haynes was de aartsdiaken van Barchester
Cathedral, die op 26 februari 1817, op zevenenvijftigjarige leeftijd, onverwacht en
onder mysterieuze omstandigheden het leven liet. De verteller, die vijftig jaar na
dato tot ons spreekt, besluit ons in spanning te houden wat betreft de toedracht van
deze ‘tragedy as appalling as it was unexpected’ totdat hij de gebeurtenissen die tot
Haynes' jammerlijke einde hebben geleid, uit de doeken heeft gedaan. De bronnen
voor zijn relaas betreffen een monografie over de geschiedenis en architectuur van
de kathedraal uit de titel en de dagboeken en correspondentie van de aartsdiaken, die
de verteller heeft gevonden in een doos toen hij manuscripten aan het catalogiseren
was in de bibliotheek van het college waartoe Haynes had behoord in zijn studietijd
en waaraan hij zijn persoonlijke papieren had nagelaten.
Op basis van deze bronnen concludeert de verteller dat Haynes zo'n zeven jaar
voor zijn mysterieuze dood, een hand moet hebben gehad in het noodlottige ongeluk
dat zijn voorganger, aartsdiaken Pulteney, fataal werd. De uiterst ambitieuze Haynes
was Pulteneys gedoodverfde opvolger, hoewel de beide mannen ‘greatly disagreed
in numerous clerical-financial matters’. Een kleine week na de festiviteiten rond
Pulteneys tweeënnegentigste verjaardag, in 1810, werd de aartsdiaken dood gevonden
aan de voet van de spekglad geboende eikenhouten trap van de decanij. De bovenste
roede van de loper bleek niet te zijn vastgezet. Een onhandig dienstmeisje, Jane Lee
genaamd, werd verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van deze gevaarlijke
situatie en op staande voet ontslagen voor haar nalatigheid. Maar was de roede per
ongeluk niet vastgezet of met opzet losgemaakt door een zekere rivaal van Pulteney
die al jaren aasde op diens ambt? De conclusie die onze verteller heeft getrokken,
laat zich raden, zeker nadat hij zijn lezers heeft geconfronteerd met een document
dat de verteller ‘rightly or wrongly’ van belang acht voor de rest van zijn verhaal.
Het betreft een verfomfaaide moeilijk te ontcijferen brief:
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[...] if you would have the great (liberality probably, but the exact spelling
defies reproduction) to send fourty pounds otherwise steps will have to be
took which I should not wish. Has you was the Means of me losing my
place with Dr. Pulteney I think it is only just what I am asking and you
know best what I could say if I was Put to it but I do not wish anything of
that unpleasant Nature being one that always wish to have everything
Pleasant about me. (James 1987)
De brief is ondertekend met ‘Your obedt Servt, Jane Lee.’ En laat Haynes nou,
blijkens de kasboeken die de verteller bij zijn andere papieren heeft aangetroffen,
sinds zijn aanstelling als aartsdiaken elk kwartaal een som geld over te hebben
gemaakt naar ene J.L....
Haynes volgt Pulteney op als aartsdiaken en laat zich de geneugten die bij dat
ambt horen welgevallen. Hij betrekt de comfortabele decanij en tijdens de mis neemt
hij plaats in de speciaal voor de aartsdiaken bestemde zetel. Het houtsnijwerk op de
lessenaar van de aartsdiaken is de oorzaak van een vreemde gewaarwording die
Haynes heeft, als hij op een dag de dienst bijwoont. In zijn dagboek beschrijft Haynes
wat hem overkomt als volgt:
Nov. 17 [1816] - Much struck by the character of the carving on my desk
[...]. During the Magnificat I was, I regret to say, almost

Vooys. Jaargang 20

146

illustratie Raymond Reinewald

Vooys. Jaargang 20

147
overcome with sleep. My hand was resting on the back of the carved figure
of a cat which is nearest to me of the three figures on the end of my stalt.
I was not aware of this, for I was not looking in that direction, until I was
startled by what seemed a softness, a feeling as of rather rough and coarse
fur, and a sudden movement, as if the creature were twisting round its
head to bite me. I regained complete consciousness in an instant, and I
have some idea that I must have uttered a suppressed exclamation, for I
noticed that Mr Treasurer turned his head quickly in my direction. The
impression of the unpleasant feeling was so strong that I found myself
rubbing my hand upon my surplice. The accident left me to examine the
figures after prayers more carefully than I had done before, and I realized
for the first time with what skill they are executed. (Ibidem, p. 280)
In een nooit verstuurde brief aan een bevriend geestelijke geeft Haynes een uitvoeriger
beschrijving van de opmerkelijke ornamenten. De beeltenis van de kat, waar het
dagboekfragment melding van maakt, en een op een troon gezeten gedaante waarvan
‘[...] neither the crown nor the cap which he wears suffice to hide the prick-ears and
curving horns which betray his Tartarean origins’, flankeren een nog afschuwelijker
en afschrikwekkender figuur: een gedaante gehuld in een lange monnikspij. Op het
eerste gezicht lijkt het een ‘friar of the orders grey’ voor te stellen, maar bij nadere
inspectie blijkt het koord om de middel een strop te zijn, terwijl ‘[t]he sunken features
and, horrid to relate, the rent flesh upon the cheekbones proclaim the King of Terrors’.
Haynes, een enthousiast amateur-archeoloog en amateur-(kunst)historicus, is zó
gefascineerd door het ontwerp van het houtsnijwerk en het vakmanschap waarmee
het is uitgevoerd, dat hij op onderzoek uitgaat. Haynes noteert zijn bevindingen in
dezelfde nooit verstuurde brief. De ornamenten blijken in 1699 zijn vervaardigd door
een zekere John Austin, een inwoner van Barchester. Het gebruikte hout is afkomstig
uit Holywood, een hakhoutbos in de nabijheid.
Upon a recent visit to the parish within whose boundaries it is situated, I
learned from the aged and truly respectable incumbent that traditions still
lingered amongst the inhabitants of the great size and age of the oaks
employed to furnish the materials of the stately structure which has been,
however imperfectly, described in the above lines. Of one in particular,
which stood near the centre of the grove, it is remembered that it was
known as the Hanging Oak. The propriety of that title is confirmed by the
fact that a quantity of human bones was found in the soil about its roots,
and that at certain times of the year it was the custom for those who wished
to secure a successful issue to their affairs, whether of love or the ordinary
business of life, to suspend from its boughs small images or puppets rudely
fashioned of straw, twigs, or the like rustic materials. (Ibidem, pp. 278-279)
Uit Haynes' dagboekaantekeningen maakt de verteller op dat er sinds de gebeurtenis
op 17 november 1816 een schaduw over het leven van de aartsdiaken valt, ‘destined
to develop into utter blackness’ (ibidem, p. 279). Een paar voorbeelden van het soort
gebeurtenissen waar Haynes mee te maken krijgt:
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Dec. 6. - [...] The house is too large for a lonely man, and visitors of any
kind are too rare. I get an uncomfortable impression when going to my
room that there is company of some kind. The fact is (I may as well
formulate it to myself) that I hear voices. [...]
Jan. 1. - [...] Last night, upon my return after midnight from the Deanery,
I lit my candle to go upstairs. I was nearly at the top when something
whispered to me, ‘Let me wish you a happy New Year.’ I could not be
mistaken: it spoke distinctly and with a peculiar emphasis. Had I dropped
my candle, as I all but did, I tremble to think what the consequences must
have been. As it was, I managed to get up at the last flight, and was quickly
in my room with the door locked, and experienced no other disturbance.
Jan. 15. - I had occasion to come downstairs last night to my workroom
for my watch, which I had inadvertently left on my table when I went to
bed. I think I was at the top of the last flight when I had a sudden
impression of a sharp whisper in my ear ‘Take care.’ I clutched the
balusters and naturally looked round at once. Of course there was nothing.
After a moment I went on - it was no good turning back - but I had as
nearly as possible fallen: a cat - a large one by the feel of it - slipped
between my feet, but again of course, I saw nothing. It may have
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been the kitchen cat, but I do not think it was. Feb. 27. - A curious thing
last night, which I should like to forget. Perhaps if I put it down here I
may see it in its true proportion. I worked in the library for about 9 to 10.
The hall and the staircase seemed to be unusually full of what I can only
call movement without sound: by this I mean that there seemed to be
continuous going and coming, and that whenever I ceased writing to listen,
or looked out into the hall, the stillness was absolutely unbroken. Nor, in
going to my room at an earlier hour than usual - about half-past ten - was
I conscious of anything that I could call a noise. It so happened that I had
told John to come to my room for the letter to the bishop which I wished
to have delivered early in the morning at the Palace. He was to sit up,
therefore, and come for it when he heard me retire. This I had for the
moment forgotten, though I had remembered to carry the letter with me
to my room. But when, as I was winding up my watch, I heard a light tap
at the door, and a low voice saying ‘May I come in?’ (which I most
undoubtedly did hear), I recollected the fact, and took up the letter from
my dressingtable, saying, ‘Certainly, come in.’ No one, however, answered
my summons, and it was now that, as I strongly suspect, I committed an
error: for I opened the door and held the letter out. There was certainly
no one at that moment in the passage, but, in the instant of my standing
there, the door at the end opened and John appeared carrying a candle.
I asked him whether he had come to the door earlier; but am satisfied he
had not I do not like the situation; but although my senses were very much
on the alert, and though it was some time before I could sleep, I must allow
that I perceived nothing further of an untoward character. (Ibidem, pp.
280-282)
Als de lente aanbreekt en zijn zuster Letitia voor enkele maanden bij hem intrekt in
de decanij, lijkt het beter te gaan met de gemoedstoestand en geestesgesteldheid van
de aartsdiaken: ‘for some months, Dr. Haynes' entries become more cheerful, and,
indeed, no symptom of depression is discernable until the early part of September,
when he was again left alone’ (ibidem, p. 282). Zijn dagboekaantekeningen wijzen
uit, dat vanaf het najaar van 1817 ‘he was incommoded again, and this time more
pressingly’ (ibidem). De accute oorzaak voor de hernieuwde depressie is wederom
een beangstigende ervaring, als hij het houtsnijwerk op zijn lessenaar aanraakt:
Oct. 22. - At evening prayers, during the Psalms, I had the same experience
which I recollect from last year. I was resting my hand on one of the carved
figures, as before (I usually avoid the cat now), and - I was going to have
said - a change came over it, but that seems attributing too much
importance to what must, after all, be due to some physical affection in
myself: at any rate, the wood seemed to become chilly and soft as if made
of wet linen. I can assign the moment at which I became sensible of this.
The choir were singing the words (Set thou an ungodly man to be ruler
over him and) let Satan stand at his right hand. (Ibidem, pp. 283-284)
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Gedurende de maanden die volgen - maanden die de laatste van zijn leven zullen
blijken te zijn - maakt Haynes in zijn dagboek gewag van een onophoudend en
onheilspellend gefluister dat het decanaat 's nachts vult: ‘The whispering in my house
was more persistent to-night. I seemed not to be rid of it in my room. I have not
noticed this before. A nervous man, which I am not, and hope I am not becoming,
would have been much annoyed, if not alarmed by it’ (ibidem, p. 284). Op 25
November noteert de geplaagde aartsdiaken: ‘Here again I must note a matter I do
not understand. I am much troubled in sleep. No definite image presented itself, but
I was pursued by the very vivid impression that wet lips were whispering into my
ear with great rapidity and emphasis for some time together’ (ibidem). Ook maakt
hij weer gewag van de verontrustende aanwezigheid van een kat in het decanaat:
‘The cat was on the stairs tonight. I think it sits there always. There is no kitchen cat’
(ibidem). Op dezelfde 25 November wordt Haynes uit zijn slaap opgeschrikt
[...] by a feeling as if a hand was laid on my shoulder. To my intense alarm
I found myself standing at the top of the staircase. The moon was shining
brightly through the large window to let me see that there was a large cat
on the second or third step. I can make no comment. I crept up to the bed
again, I do not know how. Yes, mine is a heavy burden. (Ibidem)
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De verteller merkt in een commentaar op deze passage op dat ‘[t]hen follows a line
or two which has been scratched out. I fancy it reads something like “acted for the
best”’ (ibidem).
Het is duidelijk dat de aartsdiaken balanceert op de rand van geestelijke uitputting,
maar hij geeft er niet aan toe; vrienden merken niet dat er iets mis is. Hij nodigt zijn
neef Allen uit een paar dagen bij hem te komen logeren. Ook deze merkt het nachtelijk
gefluister, de onverklaarbare geluiden en de aanwezigheid van een kat in het decanaat
op, maar besteedt er weinig aandacht aan - iets wat Haynes inmiddels niet meer kan
doen:
Jan. 8. - A still night. Allen slept well, but complained of the wind. My own
experiences were as before: still whispering and whispering: what is it he
wants to say?
Jan. 9. - Allen thinks this a very noisy house. He thinks, too, that my cat
is an unusually large and fine specimen, but very wild.
Jan. 10. - Allen and I in the library until 11. He left me twice to see what
the maids were doing in the hall: returning the second time he told me he
had seen one of them passing through the door at the end of the passage,
and said if his wife were here she should soon get them into better order.
I asked him what coloured dress the maid wore; he said grey or white. I
supposed it would be so.
Jan. 11. - Allen left me to-day. I must be firm. (Ibidem)
Deze woorden, ‘I must be firm’, komen keer op keer terug in de laatste
dagboekaantekeningen die Haynes zal maken, soms zelfs als enige notitie, in welke
gevallen, zoals de verteller opmerkt ‘[...] they are in an unusually large hand, and
dug into the paper in a way which must have broken the pen that wrote them’ (ibidem,
p. 285). Middels de laatste alinea uit het ‘In Memoriam’ waar hij zijn relaas mee
opende, laat de verteller ons weten hoe Haynes aan zijn gruwelijke einde is gekomen:
The morning of the 26th of February was cold and tempestuous. At an
early hour the servants had occasion to go into the front hall of the
residence occupied by the lamented subject of these lines. What was their
horror upon observing the form of their beloved and respected master
lying upon the landing of the principal staircase in an attitude which
inspired the gravest fears. [...] The vertebral column was fractured in more
than one place. This might have been the result of a fall: it appeared that
the stair-carpet was loosened at one point. But, in addition to this, there
were injuries inflicted upon the eyes, nose and mouth, as if by the agency
of some savage animal, which dreadful to relate, rendered those features
unrecognisable. [...] The author of authors of this mysterious outrage are
alike buried in mystery, and the most active conjecture has hitherto failed
to suggest a solution of the melancholy problem offered by this appalling
occurrence. (Ibidem, pp. 285-286)
Onze verteller denkt er echter het zijne van -
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I had already formed the conclusion that Dr. Haynes was responsible for
the death of Dr. Pulteney. But the incident connected with the carved figure
of death upon the archdeacon's stall was a very perplexing feature. The
conjecture that it had been cut out of the wood of the Hanging Oak was
not difficult, but seemed impossible to substantiate (Ibidem, pp. 286-287)
- en komt met een tentatieve oplossing op de proppen. Via de curator van het lokale
museum heeft hij een stuk vergeeld papier in handen gekregen, dat eigendom is
geweest van een bejaarde inwoner van Barchester die het jaren eerder had gevonden
in een holle ruimte in het houtsnijwerk van de lessenaar in de zetel van de aartsdiaken,
toen dat bij restauratiewerkzaamheden uit de kathedraal werd verwijderd. Het
houtsnijwerk zelf had de man lang geleden al verbrand - ‘it was so ugly and frightened
his children so much’ - maar het papier had hij altijd bewaard. Op dit papier staan
de volgende woorden geschreven - een ‘charm’ of een ‘spell’ speculeert de curator
- die tevens het slot zijn van het verslag van de verteller:
When I grew in the Wood
I was water'd with Blood
Now in the Church I stand
Who that touches me with his Hand
If a Bloody hand he bear
I councell him to be ware
Lest he be fetcht away
Whether by night or day,
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But chiefly when the wind blows high
In a night of February.
This I drempt, 26 Febr. A. 1699. John Austin.
(Ibidem, p. 288)

De conclusie die de verteller uit deze onheilspellende woorden heeft getrokken - en
de conclusie die de lezer wordt geacht te trekken uit zijn relaas - moge duidelijk zijn:
aartsdiaken Haynes is getroffen door de vloek van de Hanging Oak als straf voor de
(‘Bloody’) hand die hij zeven jaar tevoren heeft gehad in de dood van zijn voorganger,
aartsdiaken Pulteney.
Deze uitvoerige samenvatting van ‘The Stalls of Barchester Cathedral’ geeft een
goede indruk van de centrale plaats die een gebeurtenis of, in dit geval, een reeks
gebeurtenissen inneemt in het genre van het griezelverhaal. Zoals in ‘Metastasis’,
als een paradigmatisch horrorverhaal, de aandacht van de protagonist, en daarmee
die van de lezer, keer op keer wordt gevestigd op de monsterlijke wezens die de
fictionele wereld van het verhaal bevolken, zo wordt in James' typische griezelverhaal
de aandacht van de hoofdpersoon en de lezer voortdurend en met nadruk gevestigd
op gebeurtenissen: vreemde gewaarwordingen bij het aanraken van levenloos
houtsnijwerk, onverklaarbare geluiden en nachtelijke ontmoetingen met een kat.

De griezelige gebeurtenis gedefinieerd
Natuurlijk is een gebeurtenis(senreeks) die een centrale plaats inneemt in een verhaal
geen sluitend criterium voor een afbakening van het griezelgenre - van elk verhaal
kan immers worden gezegd dat het een gebeurtenis(senreeks) centraal stelt. Het gaat
er natuurlijk om dat het, in het geval van het genre van het griezelverhaal, een
gebeurtenis(senreeks) is van een bepaald soort. Laat ons nu dit type gebeurtenis(sen)
definiëren.
Een eerste kenmerk van de gebeurtenis(senreeks) die een centrale plaats inneemt
in het griezelverhaal, is dat zij van bovennatuurlijke aard en in die zin onverklaarbaar
is voor zowel het personage en/of de verteller die haar ondergaat als voor de lezer.
Zoals de ontknoping van ‘The Stalls of Barchester Cathedral’ laat zien, is de cruciale
gebeurtenissenreeks er een die op generlei wijze naturalistisch of rationeel kan worden
uitgelegd, noch door de lezer, noch door een van de personages, noch door de
verteller: de boodschap van houtsnijder John Austin elimineert de mogelijkheid van
een rationele verklaring. Immers, op basis van Austins droom lijkt Haynes te zijn
vervloekt en uiteindelijk te zijn omgebracht door een bovennatuurlijke macht die
huist in het hout van de ‘Hanging Oak’ uit wraak voor zijn aandeel in de dood van
aartsdiaken Pulteney: Haynes ‘[...] bear[sl a bloody hand’. Hoewel het perkament
waarop John Austin zijn droom heeft beschreven binnen de fictionele wereld van
‘The Stalls of Barchester Cathedral’ inderdaad een verklaring biedt voor de vreemde
gebeurtenissen die aartsdiaken Haynes in zijn dagboek beschrijft en het gruwelijke
lot dat hem uiteindelijk heeft getroffen, is het een verklaring die in de buitenfictionele,
natuurlijke orde - de werkelijkheid van de lezer - als ‘ongeldig’ wordt gekwalificeerd:

Vooys. Jaargang 20

‘in het echie’ worden ongestrafte misdadigers niet vervloekt door het aanraken van
een tot kunstig beeldje verwerkt stuk hout afkomstig van een oude eikenboom.
De afwezigheid, of in elk geval de ondergeschikte importantie van monsters in
het griezelgenre, impliceert een tweede kenmerk van de centrale
gebeurtenis(senreeks), namelijk dat zij niet wordt veroorzaakt door een duidelijk
aanwijsbare aanstichter in de vorm van een monsterlijke entiteit. In plaats van een
duidelijk aanwijsbare aanstichter is er sprake van een ongrijpbare macht, zoals de
vloek van de Hanging Oak in ‘The Stalls of Barchester Cathedral’. Karakteristiek
voor het griezelverhaal is dat de cruciale gebeurtenis(senreeks) op een dusdanige
manier wordt gepresenteerd dat het verhaal, zoals Carroll het omschrijft, ‘[...] move[s]
the audience rhetorically to the point that one entertains the idea that unavowed,
unknown, and perhaps concealed and inexplicable forces rule the universe’ (Carroll
1990, p. 42), waarmee hij uiteraard het universum van de fictionele wereld bedoelt.
Deze kracht kan bijvoorbeeld op mysterieuze wijze aanwezig zijn in, en uitgaan van
een object, zoals dat het geval is in ons exemplarische griezelverhaal - Haynes roept
de vloek over zich af door met zijn ‘bloody’ hand een beeldje op zijn lessenaar aan
te raken -, maar kan ook worden gecontroleerd door een personage in het verhaal,
zoals dat bijvoorbeeld het geval is in een ander griezelverhaal van M.R. James',
‘Casting the Runes’. Soms ook is de kracht er gewoonweg, al dan niet gekoppeld
aan een bepaalde locatie zoals in Bert de Jongs korte griezelverhaal ‘De rode auto's’.
Het feit dat mijn model voor het griezelgenre een gebeurtenis(senreeks) centraal
stelt, betekent overigens geenszins dat de monsterlijke entiteiten zoals Carroll die
beschrijft per se afwezig zouden zijn in een griezelverhaal. Er zijn legio voorbeelden
te geven van
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verhalen die volgens het hier te schetsen model als griezelverhaal kunnen worden
aangemerkt en waarin toch een monsterlijke verschijning zijn opwachting maakt.
Zo is daar de uit de dood opgestane zoon in ‘The Monkey's Paw’, een kort
griezelverhaal van W.W. Jacobs' of de tot leven gekomen meubels in Guy de
Maupassants ‘Qui sait?’. Ook de onnatuurlijk grote kat uit ‘The Stalls of Barchester
Cathedral’ kan, gezien door de bril van Carrolls model, als een monsterlijke entiteit
worden aangemerkt. Wat ons model van het griezelgenre wil zeggen, is dat de
vertellers van griezelverhalen meer energie stoppen in het beschrijven van
gebeurtenissen en de effecten daarvan op de personages in het verhaal, dan in het
beschrijven van een monsterlijke entiteit en de strijd die de personages moeten leveren
om haar te vernietigen. Als er al een monster aanwezig is in een griezelverhaal, dan
is het als een bijproduct van de centrale gebeurtenis(senreeks), zoals dat bijvoorbeeld
het geval is in het eerdergenoemde ‘Casting the Runes’.
Terwijl de verteller in ons paradigmatische horrorverhaal ‘Metastasis’ de
kankervampiers in extenso beschrijft - hij besteedt er hele pagina's aan; het hierboven
gegeven citaat is slechts een fragment - wordt het uiterlijk van de monsterlijke
entiteiten die de fictionele werkelijkheid van griezelverhalen kunnen bevolken, uiterst
summier beschreven. Een procédé dat we regelmatig terugvinden in griezelverhalen
is dan ook het ‘om-schrijven’ van een monster: geen uitvoerige, gedetailleerde
beschrijving van zijn uiterlijk, maar een elliptisch aanstippen van indrukken die de
verteller heeft gekregen. Er wordt, als het ware, ‘om de hete brij heen’ verteld en
geschreven. Nu voert Carroll een dergelijk procédé van ‘om-schrijving’ ook op, maar
dan als typisch voor het horrorgenre. Als een van de voorbeelden van dit procédé
noemt Carroll de beschrijving die het personage Enfield in Robert Louis Stevenson's
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde geeft van het ‘monster’ Hyde:
He is not easy to describe. There is something wrong with his appearance;
something displeasing, something down-right detestable. I never saw a
man I so disliked, and yet I scarce know why. He must be deformed
somewhere; he gives a strong feeling of deformity, although I couldn't
specify the point. He's an extraordinary looking man, and yet I can name
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nothing out of the way. No, sir; I can make no hand of it; I can't describe
him. And it's not for want of memory; for I declare I can see him at this
moment. (Ibidem, p. 20)
In het griezelgenre hebben we weliswaar met een vergelijkbare techniek te maken,
maar de omschrijvingen die we vinden in griezelverhalen verschillen op een belangrijk
punt van de ‘beschrijvingen-met-een-blinde-vlek’ uit het horrorgenre: in het laatste
geval is het monster voor de verteller in meer of mindere mate onbeschrijfbaar, terwijl
in het eerste geval er überhaupt bijzonder weinig valt te beschrijven, simpelweg
omdat het monster in griezelverhalen nooit in zijn volle glorie kan worden
waargenomen door de personages en/of de verteller. Keer op keer moet aartsdiaken
Haynes bekennen dat er niets valt waar te nemen als hij op de gang gaat kijken waar
hij even tevoren nog vreemde geluiden hoorde. ‘No definite image presented itself’,
schrijft hij op 15 november 1817, en eigenlijk is hij al niet eens meer verbaasd als
er niets valt te zien: ‘I clutched the balusters and naturally looked round at once. Of
course there was nothing’ en ‘a cat - a large one by the feel of it - slipped between
my feet, but again of course, I saw nothing’ (James 1987, p. 281). Net als Haynes die in zijn dagboek noteert: ‘[...] I was pursued by the very vivid impression that wet
lips were whispering into my ear with great rapidity and emphasis for some time
together’ (ibidem, p. 284, mijn cursivering) - moeten andere personages en/of
vertellers in griezelverhalen het doen met vluchtige indrukken en vermoedens van
de aanwezigheid van een monsterlijk wezen. Kortom, zowel de (ingebedde) vertellers
van horrorverhalen als griezelverhalen schrijven ‘om de hete brij heen’, maar terwijl
deze onbeschrijfbaarheid bij de eersten voortkomt uit een gebrek aan talige middelen
om het gedrocht adequaat te beschrijven, is zij bij de laatsten simpelweg het resultaat
van de onmogelijkheid dat te doen omdat het wezen nooit goed kan worden
waargenomen. Haynes kan niet, zoals Enfield, beweren dat zijn ‘falen’ ‘[is] not for
want of memory; for I declare I can see him at this moment’ want een dergelijke
herinnering aan de monsterlijke entiteiten die hem belagen, heeft hij niet.
Naast ‘om-schrijven’ is omitteren een ander procédé om een gebeurtenis(senreeks)
en niet het monsterlijke wezen dat erbij is betrokken centraal te stellen. Henry James
bijvoorbeeld, laat de verteller van ‘The Romance of Certain Old Clothes’ alleen
beschrijven wat het resultaat is van de ontmoeting van de protagonist van het verhaal
met - naar alle waarschijnlijkheid - de op wraak beluste geest van Perdita Wingrave;
de confrontatie zelf wordt niet gepresenteerd in het relaas van de verteller.
De kracht die aanwezig is in de fictionele wereld van het griezelverhaal werkt één
of meerdere van de personages tegen. De onverklaarbare kracht hoeft niet de
aanstichter te zijn van een gebeurtenis die noodzakelijkerwijs eindigt in een fatale
ontknoping, maar een kwaadaardige en wraakzuchtige eigenschap is vereist. Zijn
intenties, voor zover we daarvan kunnen spreken, zijn beslist niet vriendschappelijk
of verzoeningsgezind. Om deze reden is een verhaal als ‘Twilight of the Dawn’ van
Dean R. Koonz, waarin de overleden zoon van een gezworen atheïst zijn vader
middels een reeks onverklaarbare gebeurtenissen het troostende bericht doet toekomen
dat er wel degelijk een hiernamaals is, dan ook niet te kwalificeren als een
griezelverhaal - kwade bedoelingen kunnen niet aan de geest van de overleden zoon
worden toegedicht.
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Een volgend kenmerk van de gebeurtenis(senreeks) die centraal staat in het
griezelverhaal is, vanuit poëticaal standpunt bezien, optatief. De ‘pointe’ of de ‘clou’
van een griezelverhaal houdt in een groot aantal gevallen - maar niet altijd - verband
met, om met Carroll te spreken, ‘a sense of cosmic moral justice’ (Carrolll 1990, p.
42), die wordt bewerkstelligd door de centrale gebeurtenis(senreeks). ‘The Stalls of
Barchester Cathedral’ is hier een duidelijk voorbeeld van en ook de clou van
bijvoorbeeld Robert Louis Stevensons griezelverhaal ‘The Body Snatcher’ openbaart
zich wanneer de grafschenders Fettes en MacFarlane beseffen dat het stoffelijk
overschot in het graf dat zij aan het ontheiligen zijn, plotseling na een moment van
intense duisternis, het lijk van Gray blijkt te zijn, de ongelukkige ziel die eerder door
MacFarlane is vermoord om door Fettes te worden ontleed. Net zoals dat het geval
is bij het lot van aartsdiaken Haynes, heeft de verschijning van Gray de connotatie
van wraak en gerechtigheid. In griezelverhalen kan degene die kaatst, de bal doorgaans
verwachten, en komt boontje om zijn loontje. Het ‘verdiende loon’ dat de personages
in griezelverhalen wacht is ofwel blijvende fysieke of psychische schade, ofwel, in
wellicht het grootste aantal gevallen, de dood. Naast het gruwelijke einde van
aartsdiaken Haynes kunnen we hier bijvoorbeeld denken aan de wurging van Rosalind
Wingrave door ‘certain old clothes’ in ‘The Romance of Certain Old Clothes’ en het
ongeluk dat een einde maakt aan het leven van King Wardor in Jean Rays
griezelverhaal ‘De gouden kris’.
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Zoals gezegd is ons vertrekpunt dat het genre van het griezelverhaal, net zoals dat
het geval is met het horrorgenre, gedefinieerd kan worden op basis van de emotionele
reactie van de lezer - die analoog is aan die van de personages en/of de verteller in
de tekst - op een onverklaarbare gebeurtenis(senreeks) van bovennatuurlijke aard.
Nu de aard van de gebeurtenissen die centraal staan in het griezelverhaal in meer
detail zijn uitgewerkt, moet de reactie van de personages op deze gebeurtenissen
worden beschreven en geïllustreerd om ons model van het genre compleet te maken.

Het emotionele effect van het griezelen
Het ligt voor de hand om de reactie van de personages en/of vertellers, alsmede die
van de lezer van griezelverhalen, die in Carrolls terminologie ‘art-dread’ heet (ibidem,
p. 42), in het Nederlands te vertalen als ‘griezelen’. Dat komt mooi overeen met het
boven varianten als ‘spookverhaal’ geprefereerde genrelabel dat wij hier hanteren.
Er is echter een probleem met de benaming van die emotie - en daarmee met de
benaming van het genre als geheel -, een probleem dat, net als het probleem dat we
in de inleiding hebben gesignaleerd, wordt veroorzaakt door de Nederlandse taal.
Het Nederlandse werkwoord ‘griezelen’ draagt namelijk, volgens de Van Dale, wel
degelijk een element van walging en afkeer met zich mee. En laat dat nou net, zoals
we nog zullen zien, een afwezige factor zijn in de (lezers)reacties op de
gebeurtenis(senreeks) die centraal staat in het griezelverhaal, zelfs al is er een
monsterlijke entiteit bij betrokken. Hoe ons nu hieruit te redden? Hoe de benaming
‘griezelen’ en het genrelabel ‘griezelverhaal’ te rechtvaardigen? Ik stel voor om
‘griezelverhaal’ te definiëren als ‘een verhaal dat bij de lezer een gevoel van
‘griezeligheid’ oproept, in plaats van te stellen dat het een verhaal is dat de lezer doet
griezelen. ‘Griezeligheid’ is een substantief dat is afgeleid van het bijvoeglijk
naamwoord (of bijwoord) ‘griezelig’, dat volgens de Van Dale ‘huiveringwekkend,
eng’ betekent en waarbij de connotaties van afkeer en walging ontbreken. Een
voorbeeld om het verschil met het werkwoord ‘griezelen’ duidelijk te maken. Ik
moet griezelen van de grijze derrie die ik eens per maand uit mijn doucheputje moet
scheppen, wil ik de rest van mijn badkamer droog houden. Zeker als ik 's ochtends
op een lege maag mijn behandschoende vinger langs de vettige randen van de afvoer
haal, gebeurt het mij regelmatig dat ik moet kokhalzen (in weerwil van het feit dat
het voor een deel mijn eigen vuil is). Maar ik zou de meuk die ik verwijder toch niet
als ‘griezelig’ willen omschrijven. ‘Griezelig’ vind ik bijvoorbeeld alleen thuis zijn,
in bed met schaarse verlichting ‘The Stalls of Barchester Cathedral’ liggen te lezen,
en dan plotseling een geluid horen dat ik niet direct kan thuisbrengen. Bij het ervaren
van die emotie komt geen fysieke afkeer of walging kijken, maar eng is het wel. Dus,
samengevat: de personages in horrorverhalen ervaren de emotie die in het Engels
horror wordt genoemd en volgens de Van Dale zou kunnen worden vertaald als
‘griezelen’, terwijl de personages in griezelverhalen, griezelen in de zin dat zij de
griezeligheid ervaren van de gebeurtenissen waarin zij zijn betrokken .
Waaruit bestaat dan die ervaring van griezeligheid? Laten we, om te beginnen, de
reactie van Louis Steig onder de loep nemen, wanneer hij voor het eerst een
kankervampier ziet. De verteller van ‘Metastasis’ beschrijft die als volgt:
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Louis staggered and grasped the back of an empty chair, closing his eyes,
weak with waves of headache and sudden nausea. He was sure that nothing
could be more obscene than what he had just seen. [...] Louis threw his
head back in a scream that finally could be heard, tried to run, tried to
remove his hands from their deathgrip on the back of the empty chair,
tried to look away from the mirror. And found that he could not. [...] Louis
screamed again, found freedom from paralysis, turned, ran to the bed and
apparently empty chair, thrashed the air, kicked the chair into a distant
corner, and ripped the sheet and blanket and gown away from his mother.
(Simmons 1989, pp. 101-102)
Een dergelijke reactie nu, is typisch voor het soort reactie dat Carroll voor ogen staat:
hevige schrik die een overduidelijk lichamelijk effect heeft. Louis staat te wankelen
op zijn benen, moet zich vastgrijpen aan een stoel en kan aanvankelijk noch
schreeuwen, noch bewegen van pure schrik. Daarnaast krijgt Louis plotseling
hoofdpijn en voelt hij zich misselijk. Maar de plotselinge schrikreactie is niet de
enige emotie die de aanblik van de kankervampiers in Louis opwekken. Er is ook
walging: Louis is er zeker van dat ‘nothing could be more obscene than what he had
just seen’.
Wanneer we nu Louis' reactie op de kankervampiers vergelijken met de reacties
van aartsdiaken Haynes op de angstaanjagende gebeurtenissen die hij op zijn pad
vindt, zoals die blijken uit de eerder
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geciteerde dagboekfragmenten, dan valt onmiddellijk het belangrijkste verschil op
tussen de reactie van het personage op het monsterlijke schepsel in het hororverhaal
en de reactie van het personage op de gebeurtenis(senreek geschilderd in het
griezelverhaal. In tegenstelling tot de reactie op Carrolls monsters, roept de centrale
gebeurtenis(senreeks) in het griezelverhaal geen fysieke reactie, afkeer of weerzin
bij de personages op. Haynes is bang - alleen in een groot en donker huis vol vreemde
geluiden en de mysterieuze aanwezigheid van een kat - en duidelijk in een staat van
opperste verwarring, maar Haynes is geenszins vervuld van afkeer en walging,
wanneer hij vreemde geluiden in de gang hoort die aan niemand zijn toe te schrijven;
uit de schaduwen ‘with great rapidity and emphasis for some time together’ wordt
toegefluisterd door ‘wet lips’ (James 1987, p. 284); of wanneer hij in het maanlicht
een grote kat op de eikenhouten trap van het decanaat ziet liggen of langs zijn benen
voelt glippen, zoals Louis dat overduidelijk wel is bij het aanzien van de
kankervampiers die hun tumor-larven in het lichaam van zijn moeder injecteren.
Omdat Carrolls monsterlijke schepsels grotendeels afwezig of minder belangrijk
zijn, zijn er geen gevoelens van onreinheid of onzuiverheid bij betrokken. Zelfs als
een monster verwikkeld zou zijn in een cruciale gebeurtenis, hebben de reacties van
de personages geen connotaties van afkeer en walging. Eerder dan dat het

Omslag van The Penguin Complete Stories of M.R. James

personage dit gevoel van afkeer ondergaat, zoals de monsters in horrorverhalen die
bewerkstelligen, veroorzaakt de gebeurtenis(senreeks) die een centrale rol heeft in
het griezelverhaal een zwakkere emotionele reactie in personages en lezer: angst (of
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eerder vrees) en een gevoel van psychologische ongemakkelijkheid. Verder ervaren
de personages in de ‘tale of dread’ geen direct gevaar voor hun leven, of ze zijn zich
in ieder geval niet bewust van de mogelijkheid van
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gevaar als het aanwezig is - zoals dat meestal het geval is. Dit ‘verzacht’ ook hun
reactie in verhouding tot wat deze zou zijn als ze een rol hadden gespeeld in een
horrorverhaal en een kanker-vampier tegen het lijf waren gelopen.
Maar de emotie van het griezelen hoeft niet enkel en alleen negatief te worden
gedefinieerd zoals we dat tot nu toe hebben gedaan (geen afkeer en walging, geen
doodsdreiging). Het ervaren van ‘griezeligheid’ heeft ook een geheel eigen
karakteristieke eigenschap die haar in positieve zin onderscheidt van het ervaren van
wat de Engelstaligen horror noemen en dat is de eigenschap die samenhangt met een
van de kenmerken van het specifieke soort gebeurtenissen dat centraal staat in het
griezelgenre, namelijk de epistemische twijfel die zij oproepen bij zowel de personages
en/of vertellers, als bij de lezer. In griezelverhalen worden de reacties van de
personages gewoonlijk gekarakteriseerd door een verlangen om te weten of te
begrijpen wat er met hen is gebeurd of wat er met hen gebeurt. In de voorgaande
voorbeelden zien we Haynes zoekend naar verklaringen voor de gekmakende
gebeurtenissen, die variëren van verval van zijn eigen mentale toestand, tot externe
gebeurtenissen, zoals een niet-bestaande keukenkat. Op gelijke wijze proberen de
hoofdpersonages uit eerder genoemde verhalen, zoals ‘Qui sait?’, ‘De rode auto's’
en ‘Efeze’ allemaal de onverklaarbare gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt te
begrijpen. En uiteindelijk falen ze hierin, natuurlijk. Gewoonlijk, zoals het geval is
in ‘The Stalls of Barchester Cathedral’, verkrijgt de lezer meer kennis dan het
personage schijnt te bezitten. David Morrells ‘Mumbo Jumbo’, waarin de lezer wordt
geleid tot het punt waarop hij/zij wordt geacht te concluderen dat het heidense
afgodsbeeld de bron is van het succes van zijn bezitters (ten koste van anderen), is
een ander goed voorbeeld van de lezer die meer kennis bezit dan het hoofdpersonage.
Wanneer de centrale gebeurtenis plaatsvindt aan het eind van het verhaal, zoals
bijvoorbeeld het geval is in ‘The Body Snatchers’ en ‘The Romance of Certain Old
Clothes’, worden de nietige pogingen tot begrip gewoonlijk in de tekst geïmpliceerd
en worden er toespelingen op gemaakt, of deze worden geheel overgelaten aan de
lezer.
De epistemische twijfel kan in sommige gevallen ook betrekking hebben op het
eigen kenvermogen van personage en/of verteller, maar (en dit is cruciaal)
nadrukkelijk niet dat van de lezer. Zo klaagt Haynes op 6 december 1816 in zijn
dagboek over de stemmen die hij 's nachts hoort in het decanaat (zie citaat hierboven).
Hij bekent dat hij ‘well aware’ is dat dit een ‘common symptom of incipient decay
of the brain’ is,’ (ibidem, pp. 280-281). Weliswaar is Haynes zeker dat hij nog volledig
helder van geest is - hij voegt aan zijn bekentenis toe dat hij ‘should be less disquieted
than I am if I had any suspicion that this was the cause. I have none [...] whatever,
nor is there anything in my family history to give colour to such an idea’ - maar juist
het feit dat hij melding maakt van de mogelijkheid dat de stemmen die hij hoort de
gebruikelijke voortekenen van beginnende dementie zijn, geeft aan dat de epistemische
twijfel er wel degelijk is geweest. ‘Ben ik nou gek geworden of niet?’ heeft Haynes
gedacht voordat hij aan zijn dagboek toevertrouwde dat dit niet het geval kan zijn.
Misschien is ‘spookverhaal’, gezien het bovenstaande, nog niet eens zo'n gekke
Nederlandse vertaling voor Carrolls term ‘tale of dread’ - in bepaalde opzichten zelfs
toepasselijker dan het hier gebruikte ‘griezelverhaal’, zoals we dadelijk zullen zien.
Tenminste, als we het eerste lid van dat woord lezen als terugvoerend op het
werkwoord ‘spoken’ en niet op het zelfstandig naamwoord ‘spook’: dergelijke
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monsterlijke entiteiten komen in griezelverhalen immers niet voor of zijn van
secundaire importantie. Het werkwoord ‘spoken’ betekent namelijk naast ‘dolen als
een spook, rondwaren’ en ‘door spoken bezocht worden’ ook, wanneer het wordt
gebruikt voor gedachten of gevoelens, ‘onophoudelijk opdoemen’ en ‘woelen’. En
dat is precies wat er in griezelverhalen gebeurt. Het spookt in het hoofd van
aartsdiaken Haynes juist omdat enerzijds een rationele uitleg van de griezelige
gebeurtenis(sen) onbevredigend blijkt, maar anderzijds de boosaardige entiteit zich
nimmer open en bloot manifesteert. Omdat zij niet met zekerheid kunnen zeggen dat
het in hun omgeving spookt, zoals Louis Steig dat wel kan - hij kan de kankervampiers
immers met eigen ogen waarnemen en uiteindelijk vernietigen - gaat het spoken in
de hoofden van aartsdiaken Haynes en andere (hoofd)personages in griezelverhalen.
Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen het ervaren van horror aan de ene en
griezelen aan de andere kant. Ik hoop te hebben aangetoond dat, ondanks het feit dat
niet kan worden ontkend dat het griezelgenre en de emotie van het griezelen
overeenkomst hebben met het horrorgenre en het ervaren van horror, er toch
verschillen zijn tussen beide emoties, verschillen die zo duidelijk zijn dat
griezelverhalen als apart genre zijn af te bakenen van horrorverhalen.
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De beloofde nuancering
Dat gezegd hebbende, wil ik de stelling, zoals beloofd, meteen nuanceren. Het
onderscheid tussen het griezel- en horrorgenre dat mijn model schetst, is geenszins
een absolute afbakening. Natuurlijk zijn er teksten die zowel art-horror in hun lezers
opwekken als hen ‘griezeligheid’ doen ervaren. Er zijn legio voorbeelden aan te
voeren van horrorromans waarin het monsterlijke schepsel afwezig is in de eerste
fases van de vertelling, maar waarin onverklaarbare gebeurtenissen wijzen op de
aanwezigheid van een bovennatuurlijke kracht, die in een later stadium een monster
blijkt te zijn. Wat ik beweer is simpelweg dat de twee emoties, de ervaring van
art-horror en van ‘griezeligheid’, hoewel aan elkaar gerelateerd, van elkaar kunnen
worden onderscheiden en dat er naast alle mogelijke vermengingen met onder andere
het horrorgenre - maar bijvoorbeeld ook met sciencefictionverhalen en het
detectivegenre - een specifiek soort tekst is, die op een dusdanige wijze is
georganiseerd en gestructureerd dat bij de lezer de ervaring van de laatstgenoemde
emotie dominant is.
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Werelden in mijn hoofd
Raakvlakken tussen Middeleeuwen en fantasy
Bij de term ‘fantasy’ zal men in eerste instantie niet denken aan de
wetenschappelijke wereld. Het lijkt dan ook wat vergezocht, wanneer
een relatie wordt gelegd met de Arthurromans. Frank Brandsma,
liefhebber van beide genres, laat aan de hand van anekdotes zien dat
er desondanks heel wat overeenkomsten zijn te vinden tussen fantasy
en middeleeuwse literatuur.
Frank Brandsma
Wie als literatuurwetenschapper of mediëvist ‘fantasy’ leest, heeft veel te
verantwoorden. Ik zal dat illustreren aan de hand van drie anekdotes, en in het vervolg
van mijn bijdrage aan de hand van een aantal voorbeelden proberen mijn fascinatie
voor fantasy nader toe te lichten. Daarbij zal ik met name ingaan op teksten in het
Engels; er zijn wel wat Nederlandse fantasyauteurs (zoals Peter Schaap, Wim Gijsen
en W.J. Maryson), maar die behoren niet direct tot mijn leesverleden en gaan in het
Nederlandstalige fantasylezen bijna onopgemerkt op in de overvloed aan vertalingen.
Ik lees dit soort romans vrijwel uitsluitend in het Engels, omdat dat de taal van de
auteur is en ook omdat de Engelse/Amerikaanse paperbacks handzamer zijn dan de
Nederlandse vertalingen, die nogal eens als onhandelbare blokboeken (met een harde
rug die wel moet breken) worden uitgegeven.

Voorbeeldige anekdotes
Begin februari 2002 heb ik deelgenomen aan een congres van Duitse specialisten op
het gebied van de Arthurliteratuur. Deze ‘Arturistentagung’ werd gehouden in een
fraai kasteeltje, dat in de negentiende eeuw in een soort middeleeuwse vakwerkstijl
was gebouwd. Volop krakende wenteltrappen, houtsnijwerk, wapenschilden en open
haarden. Het thema voor de bijeenkomst was ‘het fantastische in de middeleeuwse
Arthurromans’. Een van de eerste sprekers legde uit hoe moeilijk hij het vond, te
bepalen waar nu voor de middeleeuwse auteurs en hun publiek de grens tussen het
waarschijnlijke (in de context van dit soort avonturenverhalen) en het
bovennatuurlijke/fantastische lag. Hij probeerde dit uit te leggen door te vertellen
dat hij de moderne fantasy, met name Tolkiens werk (The Hobbit en The Lord of the
Rings) en Harry Potter, volstrekt onleesbaar vond: naar zijn idee genoten alleen
pubers, die verder nooit iets lazen, van deze boeken. Zat ik daar met mijn planken
vol met veel plezier gelezen en herlezen fantasyboeken, en (zoals ik 's avonds bij het
tandenpoetsen pas zag) mijn speciale ‘Hobbit-Tshirt’ aan... De discussie bij de borrel
had wel tot gevolg dat een aantal congresgangers de volgende avond naar de film
van de Herr der Ringe ging.
Tweede anekdote: toen ik de opvolger van W.P. Gerritsen, de nieuwe hoogleraar
middeleeuwse Nederlandse letterkunde, Paul Wackers, voor het eerst na zijn
benoeming ontmoette en even sprak, vroeg hij niet naar mijn wetenschappelijke
vorderingen of onderwijsplannen met betrekking tot de Inleiding
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Literatuurwetenschap. Hij wilde wel weten of ik toevallig de laatste delen van Robin
Hobbs Liveship Traders-serie had en of hij die misschien kon lenen. En nu leest hij
mijn exemplaren van Tad Williams' Other-land-boeken.
Ik geef - derde anekdote - in de specialisatie Middeleeuwse studies een college
over de middeleeuwse Arthurliteratuur. We lezen allerlei teksten rond thema's als
‘Liefde en avontuur’, ‘de Graal’ en ‘Arthurs ondergang’, en er komen ook een aantal
moderne Arthurromans aan bod, zoals Marion Bradleys Mists of Avalon (1982). De
studenten schrijven een kleine nota waarin zij een moderne Arthurroman in verband
brengen met de middeleeuwse verhaaltraditie en dat levert steeds enthousiaste en
goede werkstukjes op. Een van de terugkerende elementen in het geheel is de vraag
in hoeverre de teksten nu ‘waar’ zijn en bijvoorbeeld iets zeggen over de werkelijke
Arthur.
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Wie in dit materiaal op zoek is naar historische feiten (als die al bestaan), komt
bedrogen uit. Ik was dan ook nogal uit het veld geslagen toen een van de deelnemers
leek te denken dat alles wat Marion Bradley over de Moeder Aardegodsdienst en het
oude matriarchaat uit de voorchristelijke tijd vertelde, de realiteit van die periode
weergaf.
Hoewel ik fantasy als een serieus te nemen en buitengewoon boeiend genre
beschouw, dat ik graag in mijn onderwijs betrek, was het nu ook weer niet de
bedoeling dat Bradleys feministisch geinspireerde constructies voor waar werden
aangenomen. In het college kreeg haar tekst bewust dezelfde status als bijvoorbeeld
de romans van Chrétien de Troyes (eind twaalfde eeuw) en Sir Thomas Malory's
Morte d'Arthur (hs. 1470, gedrukt door Caxton in 1485): ook die teksten geven in
het geheel geen getrouw beeld van de historische Arthur en zijn omgeving. Zij
scheppen een beeld van de koning en zijn ridders dat past in hun eigen tijd en
projecteren eigentijdse idealen op het verleden, precies zoals Bradley dat doet.
Chrétien zegt dus vooral iets over de twaalfde eeuw, Malory over het einde van de
vijftiende en Bradley over de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Dit geldt trouwens
evenzeer voor teksten die zich als bijvoorbeeld kroniek of historische roman voordoen.
Misschien was de status van Chrétiens romans - het zijn met de Lais van Marie de
France de eerste fictionele teksten in de volkstaal - in zijn tijd wel vergelijkbaar met
die van de moderne fantasy?

Boromir en Faromir versus Roland en Olivier
Deze drie ervaringen geven enigszins aan hoe fantasyliteratuur in een academische
context opduikt. Zij tonen de soms dubieuze status en het risico, maar ook dat het
genre wel enthousiast wordt gelezen door sommige docenten en studenten, ook al
doen zij er soms vanuit academisch oogpunt verder niets mee.
Het inlevingsvermogen dat bij bestudering van bijvoorbeeld middeleeuwse teksten
nodig is, wordt ook aangesproken bij het lezen van fantasy. Hoewel in het laatste
geval de lezer zich veel meer kan en mag laten
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meevoeren door de vertelling, gaat het in beide situaties om het ontdekken van een
wereld in woorden die anders is dan de gewone, waarin andere normen en waarden
gelden. Het vermogen je in te stellen op zo'n andere wereld is, naar mijn idee, een
waardevolle competentie voor iedereen die zich met teksten (maar ook met
bijvoorbeeld films) bezighoudt. Al is een onbezonnen en volledige overgave aan de
verhaalwereld moeilijk te rijmen met de gebruikelijke wetenschappelijke kritische
distantie, het genieten van en geboeid zijn door het verhaal en het vertelproces zijn
wel degelijk belangrijke motivaties. Wie niet van lezen houdt, houdt het niet lang
vol in de literatuurwetenschap. De academische leeshouding en fantasyleeshouding
(een tegenstelling die literatuur versus lectuur lijkt te weerspiegelen) lijken soms
strijdig, maar kunnen elkaar ook aanvullen. Ik ontdek bepaalde vertelprincipes in
fantasy die ik ken uit mijn onderzoek naar middeleeuwse romans en vind daardoor
zowel de moderne als de oude teksten des te boeiender.
Middeleeuwen en fantasy vertonen allerlei raakvlakken. J.R.R. Tolkien, de auteur
van The Lord of the Rings, was mediëvist en historisch taalkundige en maakte naast
prachtige artikelen over bijvoorbeeld Beowulf ook een vertaling van Sir Gawain and
the
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Green Knight. Zijn personages Boromir en Faramir - om maar een voorbeeld te geven
- uit The Lord of the Rings vertonen grote overeenkomsten (fortitudo versus sapientia;
Boromir blaast al stervend op een grote hoorn) met respectievelijk Roland en Olivier
uit het Chanson de Roland. De moderne Arthurromans staan bij Broese Wristers op
de Stadhuisbrug in Utrecht en bij tal van andere boekhandels in de kast met
fantasyliteratuur, dit in tegenstelling tot andere historische romans. Marion Bradley
schreef allerlei fantasy naast haar Avalon-romans. Hetzelfde geldt voor auteurs als
David Gemmell, Stephen Lawhead, Janny Wurts, A.A. Attanasío en Robert Holdstock.
Opvallend is ook hoeveel Middeleeuwse trekjes de generieke fantasywereld
vertoont: er wordt gevochten met bogen en zwaarden, gereden op paarden, bier en
mede gedronken, terwijl er monniken rondlopen en burchten worden belegerd. De
basisstructuur van bijna alle fantasyromans is de queeste of zoektocht, waarbij de
held zich in een andere wereld moet wagen om zijn eigen leefomgeving te beschermen
tegen het een of andere onheil of kwaad. Wanneer er meerdere hoofdpersonen zijn
(zoals bijvoorbeeld in George R.R. Martins A Song of lce and Fire-serie), worden
hun wederwaardigheden afwisselend verteld, net zoals dat in de
entrelacement-vertelwijze van de middeleeuwse prozaromans (en de
Middelnederlandse vertalingen daarvan, zoals die in de Lancelotcompilatie) gebeurt.
Vergelijkbare genres in andere media, zoals de rollenspellen (Dungeons and Dragons
en dergelijke) en de role-playing video games (denk aan Baldur's gate, Diablo, Nox
en dat soort spellen) vertonen dezelfde verwantschap met de Middeleeuwen.
Sommige auteurs schurken heel dicht tegen middeleeuwse stof aan: Guy Gavriel
Kay schrijft in zijn The Lions of Al-Rassan een variant op de Spaanse legende van
de Cid, die zich, blijkens de kaart voorin het boek, afspeelt in een wereld die lijkt op
het middeleeuwse West-Europa, maar daarvan toch ook flink afwijkt, terwijl zijn A
Song for Arbonne in de Occitaanse wereld van de troubadours is gesitueerd en hij in
de trilogie The Fionavar Tapestry figuren als Arthur, Lancelot en Guinevere laat
opstaan uit de dood. Robert Holdstock beschrijft in zijn eerste romans (Mythago
Wood, Lavondyss) een magisch woud waarin personages uit een collectief
onderbewustzijn tot leven komen, onder hen Robin Hood, koning Arthur en de Groene
ridder. J.V. Jones maakt van het vervaardigen van ‘middeleeuwse’ handschriften een
handeling met magische consequenties in haar The Barbed Coil. Een van mijn
favoriete auteurs, Tad Williams, begint zijn trilogie over de zwaarden die Memory,
Sorrow en Thorn heten met een lang citaat uit de Tristan van Gottfried von Strassburg
en beschrijft vervolgens een circulaire zoektocht met een onverwacht einde.

Wereldbouwers
Het terugkeren van middeleeuwse elementen in fantasy boeit mij zeer en ik stel de
houvast van een queesteachtig plot erg op prijs, maar toch vormen deze elementen
voor mij niet de kern van de aantrekkingskracht van het genre. Ik houd ook van
romans die uit heel andere bronnen putten en die bijvoorbeeld de ontdekkingen van
Newton als context gebruiken (zoals gebeurt in J. Gregory Keyes' romans Newton's
Cannon, A Calculus of Angels en The Empire of Unreason), een Oosterse setting
kiezen (Sean Russells The Initiate Brother en Gatherer of Clouds, en de Empire
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trilogie van Jany Wurts en Raymond Feist) of in de toekomst spelen (Peter Hamiltons
Night's Dawn-trilogie, Stephen Donaldsons Gap-serie, Tad Williams' Otherland-reeks
en de romans van Julian May).
Het meest fascinerende vind ik de opbouw van een andere wereld, waarvan de
lezer er al snel heel wat in zijn hoofd heeft. Elke verhaalwereld heeft specifieke
eigenschappen, maar tegelijkertijd ook veel gemeen met de gewone wereld. Fantasy
excelleert in het steeds weer verkennen en opschuiven van de grens van wat - binnen
de geschapen wereld van de tekst - nog geloofwaardig is. Het genre doet een stevig
beroep op de ‘willing suspension of disbelief’ en gaat daarbij voor verschillende
groepen lezers soms te ver. Bij degenen die al moeite hebben met de elfen en hobbits
van Tolkien, is de grens snel bereikt en zij leggen het boek terzijde. Maar ook meer
doorgewinterde fantasylezers kunnen bepaalde boeken onverteerbaar vinden, terwijl
anderen deze juist verslinden. Dit ligt gevoelig en is uitermate persoonlijk.
Mijn ervaring is dat namen en dialogen een goede indicatie zijn of ik van een
fantasyboek zal genieten: veel van het werk van Janny Wurts vind ik zeer goed (met
name haar Cycle of Fire), maar door haar serie The Wars of Light and Shadows kom
ik niet heen, misschien omdat de hoofdpersonen de onuitsprekelijke familienaam
‘s'Ffa'lenn’ dragen. De Wheel of Time-reeks van Robert Jordan heb ik ook opgegeven,
na zes van de inmiddels negen delen van elk een duizendtal pagina's, omdat er dingen
als de droomwereld ‘tel'ahran'rhiod’ in voorkomen en omdat de personages geen
klap opschieten in de richting van het mij inmiddels geheel onduidelijk geworden
doel.
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Hier is, na een groots begin, de fantasywereld de auteur boven het hoofd gegroeid.
Maar ik ken ook studenten die zo dol zijn op deze cyclus dat zij hun emailadressen
daarop baseren en zich een van de hoofdpersonen dromen.
Auteurs hebben allerlei middelen ter beschikking om de lezer geleidelijk in te
voeren in hun andere wereld en zo het gewenste uitstel van ongeloof te
bewerkstelligen. Die middelen zijn universele verteltechnieken en komen evengoed
voor in bijvoorbeeld historische romans en toneelstukken. Een bekend procédé is
het gebruik van een hoofdpersoon die even vreemd tegen de andere wereld aankijkt
als de lezer en dus een forse hoeveelheid uitleg nodig heeft. Zo kan de auteur veel
van de noodzakelijke expositie op een vanzelfsprekende manier door de personages
laten verzorgen: wat zij aan de hoofdpersoon uitleggen, komt de lezer evengoed van
pas. In Guy Gavriel Kays roman The Summer Tree, het eerste deel van The Fionavar
Tapestry, wordt een groep studenten door een magiër meegenomen naar het land
Fionavar en daar door allerlei contacten ingelicht over de plaatselijke omstandigheden.
Simon, de held van Tad Williams' The Dragonbone Chair (deel een van Memory,
Sorrow & Thorn) en Pug uit Raymond Feists Magician worden als jongens
gepresenteerd en maken een uitgebreid - en voor hen en de lezer uiterst informatief
- leerproces door. De kracht van de auteur in veel van deze boeken ligt in de dosering
van de informatie: vaak worden hoofdpersoon en lezer eerst door bepaalde
gebeurtenissen nieuwsgierig gemaakt, voordat de vereiste informatie wordt verschaft.
Er treedt een soort verdubbeling van de tegenstelling normaalbuitengewoon op:
de hele andere wereld wijkt af van de onze, maar binnen de andere wereld zijn er tal
van aldaar ‘normale’ dingen en eveneens ‘buitengewone’ zaken. Dit gegeven kwam
ook naar voren in de discussie waarover ik bij de eerste anekdote sprak. In
middeleeuwse avonturenromans behoren zaken als magische zwaarden en draken
misschien nog tot het ‘normale’ in die context. Het is dan niet verwonderlijk dat een
auteur als Chrétien de Troyes zijn verteller weinig speciale aandacht laat schenken
aan bepaalde personages of gebeurtenissen die de moderne lezer als fantastisch
beschouwt: die dingen lagen voor het middeleeuwse publiek blijkbaar nog binnen
de bandbreedte van wat je kon verwachten in zo'n roman. Chrétien heeft wat dat
betreft veel van zijn primaire publiek (dat hij natuurlijk goed kende) verwacht en
ervan genoten hen voor raadsels te stellen, terwijl andere auteurs/vertellers veel
eerder signalen geven dat een bepaald
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Titelpagina van het laatste deel van Tad Williams' Memory, Sorrow & Thorn-trilogie
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Kaart van de noordelijke helft van de wereld waarin George Martins Song of Fire and Ice-trilogie
speelt

avontuur wel heel buitengewoon was. Zij kunnen bijvoorbeeld de personages, die
met een bloedend zwaard worden geconfronteerd, zich daar uitgebreid over laten
verbazen en hen zo de beoogde reactie aan het publiek laten voorspiegelen. Juist die
signalen zijn het onderzoeken waard in de middeleeuwse romans, omdat zij aangeven
waar de bovengrens van de bandbreedte ligt, naar de inschatting van de auteur (een
voorlezer kan daar door allerlei mimiek en dergelijke nog het zijne aan toevoegen).
Bij moderne romans kan de focus van een dergelijk onderzoek meer op de werkelijke
lezer liggen en zullen persoonlijke voorkeuren en bandbreedtes duidelijker naar voren
komen. Om nog even terug te komen op de eerste anekdote: ik keek mijn ogen uit
in het kasteeltje en het bijbehorende keurige vakwerkdorpje, terwijl mijn Duitse
collega's met een zeker dédain op dit plattelandsgehucht neerkeken. ‘Beauty is in
the eyes of the beholder’, zegt de reus Saltheart Foamfollower, een van de personages
in Stephen Donaldsons Lord Foul's Bane, het beginboek van de First Chronicles of
Thomas Covenant, the Unbeliever.
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De genoemde verdubbeling wordt soms op een universeel niveau gebracht: in zijn
Otherland-boeken (City of Golden Shadow, Mountain of Black Glass, River of Blue
Fire en Sea of Silver Light) laat Tad Williams zijn hoofdpersonen Renie en !Xabbu
(een bosjesman) een uitgebreide zoektocht doormaken, die zich geheel in virtual
reality (VR) voltrekt. Terwijl zij in real life (RL) in een soort life-support tomben
liggen, doorkruisen !Xabbu en Renie een gigantisch computernetwerk in de vorm
van door een rivier verbonden werelden. De tegenstelling VR-RL wordt verdubbeld:
wat voor de personages RL is, is voor de lezers in zekere zin VR, de virtuele wereld
van het boek. Dat levert het universele inzicht op dat eigenlijk alle teksten vormen
van VR zijn. Het grappige in Williams' reeks is vervolgens dat de VR-werelden bijna
allemaal zijn gebaseerd op klassiekers uit de wereldliteratuur, zoals The Wizard of
Oz en Homerus' Ilias. Als ten slotte een van de meest sympathieke personages in RL
sterft, gaat zijn bestaan toch verder in de VR-wereld, waar hij de gedaante (‘sim’)
van Tolkiens held Aragorn aanneemt. Zo leeft Orlando voort in de VR (‘Otherland’)
in het boek, terwijl hij voor de reële lezer voortleeft in de VR die het boek is.

De aanwezigheid van een landkaart
De (fantasy-)schrijver creëert een wereld in woorden die de lezer al lezend in zijn
eigen hoofd reconstrueert en op eigen wijze nog wat verder inkleurt. Dat laatste
aspect komt boven bij verfilmingen, zoals bij de recente verfilmingen van Harry
Potter en de Steen der Wijzen en The Lord of the Rings (in beide gevallen is er
trouwens ook een videogame). Wie de films heeft gezien, zal daar bij het zich
voorstellen van de verhaalwereld in zekere mate door worden beïnvloed, en wie eerst
de boeken las, zal bij het kijken verschillen met zijn eigen voorstelling van personen
en dingen ontdekken. Dit proces kan positief zijn (de jongen die Ron Wemel speelt
in Harry Potter past precies in het beeld dat ik van dat personage had, en de zwarte
ruiters uit de Tolkienfilm overtroffen mijn meest afschrikwekkende beelden van
hen), maar natuurlijk ook negatief. Van dat laatste een voorbeeld uit een ander genre:
sinds Richard Gere een al te gladde Lancelot speelde in First knight, heb ik soms
moeite hem uit mijn hoofd te krijgen bij het bestuderen van de
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Lancelot en prose, terwijl de karikaturale ridders uit Monty Python and the Holy
Grail daarbij een veel positievere invloed hebben. Gelukkig wagen regisseurs zich
zelden aan het verfilmen van de uitgebreide en complexe fantasyromans waarvan ik
het meest houd.
De werelden in het hoofd krijgen ook vorm door middel van de kaarten die vaak
voor in de boeken zijn te vinden. Waar namen en dialogen mij van het kopen van
een boek kunnen afhouden, kan de aanwezigheid van een landkaart mij daar juist
toe verleiden. De kaarten laten mooi zien hoe de verhouding van de fantasywereld
tot de onze is: het is duidelijk een andere wereld, maar er zijn ook bergen, rivieren,
zeeën en steden, wegen en wouden. Zoals de personages menselijke emoties vertonen,
zo liggen ook de geografie en het klimaat dicht bij die van onze wereld. In de
gebruikelijke zoektochtstructuur bewegen de personages zich in alle richtingen over
de kaart: geregeld terugbladeren naar die pagina helpt om het overzicht te houden,
vooral wanneer de personages allerlei kanten opgaan. Zo is in The Lord of the Rings
Mordor het doel van de tocht van Frodo en Sam, die de ring in het vuur van de
Doemberg moeten werpen, terwijl de andere hobbits (toerijn en Pepijn) zich met
Isengard bezighouden en de overige leden van het reisgenootschap van de ring
(Gandalf, Legolas, Aragorn en Gimli) in weer andere gebieden actief zijn.
De kaart is de visualisatie van de andere wereld en lokt soms het verhaal mede
uit. Het is bekend dat Raymond Feists wereld Midkemia ontstond in een wekelijks
fantasyspel met vrienden. Pas later is hij er romans over gaan schrijven, met dank
aan deze ‘Friday-nighters’. De tweede wereld waarmee Midkemia via een magisch
portaal in contact komt, Kelewan, is vervolgens het terrein geworden voor een soort
spinofftrilogie. Samen met Janny Wurts schreef Feist Daughter of the Empire, Servant
of the Empire en Mistress of the Empire, die spelen in deze Japans/Koreaans
aandoende wereld met allerlei politieke intriges. Het grappige is dan weer dat de
personages in deze wereld terloops in contact komen met figuren uit de
Midkemiareeks. Ook dit soort intertekstuele relaties is natuurlijk van alle genres en
tijden. Zij doen de ingevoerde lezer deugd als spel voor ingewijden, net zoals het
leuk is om in Brett Easton Ellis' The Rules of Attraction de personages uit Donna
Tartts te zien opduiken.

Balans tussen het vreemde en het vertrouwde
Veel van de hiervoor kort aangeduide principes komen ook voor in de reeks van
zeven romans die ik ter afsluiting van dit artikel wat nader wil bespreken. Ze zijn
geschreven door Robin Hobb en behoren naar mijn idee tot het beste wat de meest
recente fantasy heeft te bieden. De schrijfster slaagt erin precies de goede balans
tussen het vreemde en het vertrouwde te vinden, doseert de magie en het
bovennatuurlijke en schept zeer geloofwaardige, ‘levensechte’ personages, die ook
op het gebied van de liefde het nodige meemaken. Het gaat om drie gekoppelde
reeksen, allemaal uitgegeven door Voyager: twee trilogieën (The Farseer Trilogy:
Assassin's Apprentice (1995), Royal Assassin (1996) en Assassin's Quest (1997) en
The Liveship Traders-trilogie: Ship of Magic (1998), The Mad Ship (1999) en Ship
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of Destiny (2000)) en het eerste deel van wat een derde trilogie zal worden: The
Tawny Man Book I: Fool's Errand (2001).
De wereld van de eerste trilogie is een niet eens zo groot kustgebied met zes
hertogdommen, met allerlei eilanden in de zee ten oosten, ijs in het noorden,

Omslag van Stephen Donaldson eerste Thomas Covenantroman
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bergen in het westen en in het zuiden het stadje Bingtown dat aan de Traderbaai ligt
en aan de Rain Wilds grenst. De zes hertogdommen vormen een fragiele coalitie,
waarin politieke intrige aan de orde van de dag is en elke vorst zijn eigen
sluipmoordenaar in dienst heeft. De hoofdpersoon van de eerste trilogie is een
leerling-moordenaar, bastaardzoon van de omgekomen kroonprins Chivalry (adellijke
personages hebben hier een naam die een deugd weergeeft, zo is er koning Shrewd,
prins Verity en dame Patience). Naar zijn vader heet hij FitzChivalry, kortweg Fitz
(‘zoon’).
Fitz is de ikverteller van de Farseerboeken, die achteraf alle gebeurtenissen
beschrijft: elk hoofdstuk begint met een korte, cursief afgedrukte passage, waarin
hij terugkijkt en commentaar geeft of meer algemene informatie verschaft. Terwijl
hij in die stukjes van een afstand toekijkt, gaat het ‘gewone’ verhaal vervolgens veel
dichter op de ‘ik’ zitten, er is sprake van interne focalisatie door de (homodiëgetische)
verteller: de lezer weet wat Fitz weet en kijkt over het algemeen met hem mee. De
cursieve inleidende passages verzorgen een deel van de expositie, maar veel
belangrijker voor de presentatie van de verhaalwereld is de training die Fitz op allerlei
terreinen krijgt. In het geheim wordt hij in de kunst van het moorden getraind door
de mysterieuze Chade, die alleen in vermomming aan het echte leven deelneemt en
in de burcht Buckkeep een verborgen leven leidt, maar hij wordt ook voorbereid op
een leven als vechter en zelfs even aan een training in magie onderworpen. De leden
van het Farseergeslacht hebben bepaalde mentale vermogens die zich op verschillende
manieren uiten: zij kunnen hun gedachten uitzenden naar anderen, maar ook als een
soort radar gebruiken. Dit heet de ‘Skill’. Daarmee verbonden, maar gezien als een
lagere, afkeurenswaardige vorm is de ‘Wit’: het vermogen om een mentaal contact
met dieren te leggen en zich in een dier te verplaatsen. Fitz heeft beide vermogens,
maar is van nature geneigd tot de Wit en kan de Skill niet beheersen.
Veel van de gebeurtenissen in het verhaal draait om deze bovennatuurlijke
vermogens, met name omdat invallen van krijgers van de Verre Eilanden alleen door
prins Verity's Skill kunnen worden afgewend: hij maakt mentaal contact met de
schepen van de tegenstanders en stuurt hen de klippen op. Er lijkt echter geen
definitieve oplossing voor de invasies te zijn, tot Verity (in het laatste deel van deze
eerste reeks) een visioen krijgt, dat hem naar een verre vallei stuurt waar hij een
sluimerende draak tot leven wekt en in de draak opgaat. Deze en andere draken,
geschapen door de ‘Elderlings’, verdrijven het inmiddels diep in het land
doorgedrongen invasieleger.
De wereld van Buckkeep en de hertogdommen komt echt tot leven, juist ook
doordat de lezer steeds met Fitz meekijkt en -leeft en doordat de verwikkelingen, bij
al hun bovennatuurlijke aspecten, in de kern toch steeds heel menselijk zijn. Het
verhaal lijkt afgerond aan het eind van Assassin's Quest. De tweede trilogie speelt
zich af in het zuidelijke Bingtown en omstreken. Maar geleidelijk wordt duidelijk
dat ook hier de Elderlings en de draken een rol spelen. Eerst gaat alle aandacht naar
de zogenoemde ‘Lifeships’, schepen van een heel speciaal soort hout uit de Rain
Wilds: zij worden gemaakt van de omhulsels waarin de draken rusten. De schepen
leven en hebben een boegbeeld in de vorm van een man of vrouw, dat kan spreken
en bewegen. Alleen met deze schepen kan de Rain Wild River worden bevaren. De
handelaars uit Bingtown hebben contracten met de bewoners van de Rain Wild, die
door hun omgeving lichamelijk veranderen en bijvoorbeeld stukjes schubben krijgen.
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In zee leven reusachtige slangen die met elkaar communiceren (onder andere door
middel van stoffen die hun huid afgeeft) en zich geleidelijk aan verzamelen aan de
mond van de Rain Wild River. Dit alles leidt tot een wederopstanding van de draken
van de Elderlings en vervolgens tot nieuwe allerhande verwikkelingen en avonturen.
Het is dezelfde wereld als die van Fitz, maar het verhaal wordt op een andere manier
verteld (het is een auctoriaal hijverhaal, ofwel: hetero-diëgetische, extra-diëgetische
verteller) en speelt zich voor een groot deel op de levende zeilschepen af, rond jonge
hoofdpersonen als Althea, Matla en Winthrow Vestrit, met wie het even goed
meeleven is als met Fitz. De nieuwe reeks gaat nu weer terug naar de regio, personages
en vertelvorm van de eerste.
De wereld van Fitz, Buckkeep, Bingtown en de eilanden van de Cursed Shore is
er slechts een in mijn hoofd, naast het Osten Ard van Tad Williams' Memory, Sorrow
& Thorn, Tolkiens Midden-Aarde, de uitgestrekte gebieden in George Martins werk
en in de Paksenarrionromans van Elisabeth Moon, Feist and Wurts' Midkemia en
Kelewan, Terry Goodkinds Old World, Stephen Donaldsons ‘the Land’, Sara
Douglass' Tencendor, Ursula LeGuins Earthsea en nog vele andere werelden (en er
is altijd ruimte voor meer, geloof ik). Elk van de werelden heeft zijn eigen charme,
elk loont de moeite je erin te verdiepen door al die dikke boeken te lezen. Elk van
die boeken
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belichaamt voor mij bij uitstek het genot dat ik beleef aan wat Dresden ‘het vreemde
vermaak dat lezen heet’ heeft genoemd.
Frank Brandsma is als docent Literatuurwetenschap verbonden aan de
Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in Middelnederlandse
letterkunde en de Arturistiek. De auteur bedankt Bart Besamusca en Paul
Wackers voor het kritisch becommentariëren van de eerste versie van deze
tekst.

Aantekeningen
Het citaat uit de slotzin is de titel van S. Dresdens boek uit 1997, uitgegeven door
Meulenhoff. Het boek bevat onder meer een hoofdstuk dat ‘Lekker lezen in Ferdinand
Huyck’ heet en waarin Dresden zijn genieten van die historische roman uitlegt.
Voor wie meer wil lezen, is mijn artikel ‘Excalibur meets Memory, Sorrow and
Thorn: over het “middeleeuwse” in Fantasy-literatuur’ in Frame X (1995), pp. 17-29
misschien een goed begin. Er zijn volop websites over de fantasyboeken en hun
auteurs, gewoonlijk volstaat het intikken van de auteursnaam in de zoekmachine. In
het Nederlands is www.elffantasy.nl een mooie start.
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Een soap uit de negentiende eeuw?
Narratieve technieken in Zola's feuilletonroman Les Mystères de
Marseille
De soap lijkt zonder twijfel tot het ‘pulpgenre’ te behoren. Hoeveel
literaire technieken er ook worden gebruikt, voordat dit genre onder
dit label uitkomt, moet er heel wat gebeuren. Maar hoe zit het met
een werk van een gerespecteerde meester als Emile Zola, dat veel
soapkenmerken in zich verenigd? Zoals Marjolein van Tooren in
onderstaand artikel laat zien, heeft de feuilleton Les Mystères de
Marseille veel pulpkenmerken, maar ligt in de pulp het meesterschap
reeds besloten.
Marjolein van Tooren
In 1866 neemt de censuur in Frankrijk af en ziet Léopold Arnaux, hoofdredacteur
van de gematigde krant Le Messager de Provence, mogelijkheden om zijn blad meer
profiel te geven. Hij wil een krachtiger toon aanslaan, duidelijker stelling nemen en
vooral het lezerspubliek vergroten (Ripoll 1969, p. 20 en Brown 1996, p. 161). In
januari en februari 1867 kondigt hij een feuilleton aan, Les Mystères de Marseille,
dat hij kwalificeert als ‘[une] dramatique et saisissante etude des mceurs marseillaises’
en als ‘un travail, fruit de longues observations et de laborieuses recherches, et qui
est appelé à produire à Marseille et dans tout le Midi une immense sensation’
(geciteerd in Ripoll 1969, p. 21). Voor dit sensatieverhaal had Arnaux een beroep
gedaan op Emile Zola, die toen nog niet erg bekend was, maar al wel een bundel
verhalen (Contes à Ninon), twee romans (La Confession de Claude en Le Voeu d'une
morte) en twee bundels essays over literatuur en beeldende kunst (Mes haines en
Mon salon) op zijn naam had staan. Ook was hij medewerker bij een aantal kranten
uit Parijs, zoals Le Figaro, L'Evénement en Le Petit Journal. De jonge schrijver, die
net had besloten zijn baan bij uitgeverij Hachette op te zeggen en van zijn pen te
gaan leven, was graag bereid op het verzoek van Arnaux in te gaan.
In 1884, in een voorwoord bij de heruitgave van Les Mystères de Marseille, zou
hij verklaren dat financiële redenen bij zijn beslissing de doorslag hadden gegeven,
evenals de mogelijkheid zijn bekendheid te vergroten. Daarnaast had hij de
gelegenheid willen aangrijpen om met historische documenten te werken - iets wat
hij voor zijn romancyclus Les Rougon-Macquart later ook zou doen (Ripoll 1969,
p. 20). Over de kwaliteit van zijn feuilleton laat hij geen enkele onduidelijkheid
bestaan: het zou van een ‘médiocrité irréparable’ zijn, ‘[une] oeuvre de pur métier
et de mauvais métier’ (Zola 1962, p. 228 en 225). Nu weten we dat we de
waardeoordelen die Zola over zijn eigen werk uitsprak niet altijd even serieus moeten
nemen: vaak herriep hij ze later weer en hij heeft ooit toegegeven zijn lezers graag
op het verkeerde been te zetten. Het is dus niet gezegd dat Les Mystères de Marseille
werkelijk zo'n matig werk is als Zola ons wil doen geloven. Bovendien stak hij
weliswaar de draak met de eindeloze feuilletons van schrijvers als Ponson du Terrail,
Eugène Sue en Aurélien Scholl, maar probeerde hij tevens de populariteit van het
genre te doorgronden. Daarvoor bestudeerde hij onder meer de structuur van de
feuilletons; in 1866 schreef hij over Ponson du Terrail dat het lezen van diens werk
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zou berusten op ‘un plaisir purement mécanique’ (Zola 1980, p. 162), in 1878 sprak
hij daarentegen zijn bewondering uit voor de ‘mouvement d'horlogerie bien réglé’
ervan (geciteerd in Becker, Gourdin-Servenière en Lavielle 1993, p. 227). Het is
daarom interessant na te gaan welke invulling Zola zelf aan de structurerende
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mechanismen van het feuilleton heeft gegeven, welke narratieve technieken hij inzet
om zijn lezerspubliek aan zich te binden. Om een antwoord op deze vraag te vinden,
zal ik eerst kort de inhoud van Les Mystères de Marseille bespreken en me vervolgens
concentreren op de structuur en met name op de functie van titel, begin en einde van
de in totaal 62 hoofdstukken. Het feit dat een feuilleton in afleveringen verschijnt,
stelt immers bijzondere eisen aan deze drie strategische posities: het eind van elk
hoofdstuk moet de lezer enerzijds tevredenstellen, anderzijds nieuwsgierig maken
naar het vervolg. Titel en begin van het eerstvolgende hoofdstuk moeten de
belangstelling van de lezer opnieuw wekken en hem zijn lectuur doen hernemen.
Behalve op de overgangsstrategieën van het ene naar het andere hoofdstuk, zal ik
ingaan op twee verwante onderwerpen: de functie van de beginhoofdstukken van
elk van de drie delen waaruit de roman bestaat en de overgangen tussen die delen.

Een soap avant la lettre
Wie de gebeurtenissen in Les Mystères de Marseille op een rijtje zet, zal al gauw
geneigd zijn te constateren dat het feuilleton, hoewel gebaseerd op historische
documenten, veel weg heeft van de soapseries zoals we die nu van de televisie kennen.
Hoofdpersonen zijn Blanche de Cazalis en de broers Philippe en Marius Cayol. De
aristocratische Blanche woont sinds de dood van haar ouders in het kille huis van
haar oom, waar ze, met alle naïviteit van haar zestien lentes, droomt van de grote
liefde. De broers Cayol, die tot de eenvoudige burgerij behoren, zijn in alles elkaars
tegenpolen. Philippe is knap om te zien en een vrolijke levensgenieter. Van werken
houdt hij niet; hij hoopt eens een goed huwelijk te sluiten en flaneert dan ook vaak,
elegant gekleed, door Marseille om indruk te maken op de vrouwen. Zijn jongere en
minder aantrekkelijke broer Marius is veel serieuzer: hij werkt op het kantoor van
een rederij en wil niets anders dan in redelijke welstand een rustig leventje leiden.
Het eerste deel van de roman vertelt de dramatische gevolgen van een sociaal
probleem: de liefde tussen Blanche en Philippe, die gezien het standsverschil,
onmogelijk is. Bij een geheime ontmoeting worden de geliefden betrapt en zien zij
zich genoodzaakt te vluchten. Na enkele dagen zwerven, worden ze aangehouden
op bevel van een woedende oom, M. de Cazalis, die Philippe in de gevangenis laat
gooien en Blanche opsluit in een zomerhuis op het platteland. Te laat, want Blanche
blijkt zwanger. Verontwaardigd dat zijn broer van ontvoering wordt beschuldigd Blanche was immers vrijwillig met Philippe meegegaan - stelt Marius alles in het
werk om de familienaam van alle blaam te zuiveren en zijn broer vrij te krijgen. Zijn
pogingen lopen echter op niets uit; alleen de bloemenverkoopster Fine Cougourdan
- zelf heimelijk verliefd op Philippe - biedt haar hulp aan. Ze weet haar oom, die
gevangenbewaarder is, te vermurwen: voor 15.000 francs is deze bereid om Philippe
te laten ontsnappen.
De pogingen om dit geldbedrag te bemachtigen staan centraal in het tweede deel,
waarin Marius zich in de wereld van het grote geld begeeft. Uiteindelijk is het een
schijnbaar onbeduidende gebeurtenis - Marius redt de eer en goede naam van Claire
Martelly, de zuster van zijn baas - die de oplossing brengt: M. Martelly beloont hem
met een lening van 15.000 francs, Philippe kan ontsnappen en vertrekt in ballingschap
naar Genua.
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Aan het begin van het derde deel bevalt Blanche van een zoon, Joseph. Fine en
Marius - die ondertussen zijn getrouwd - ontfermen zich over het kind en beschermen
de jongen tegen M. de Cazalis, die hem wil ontvoeren. Blanche trekt zich terug in
een klooster. Na een aantal jaren keert Philippe terug uit ballingschap en krijgt gratie.
Hij stort zich vervolgens hals over kop in de revolutie van februari 1848, wat een
hernieuwde confrontatie met M. de Cazalis betekent. Laatstgenoemde ziet in de
revolutie namelijk een prachtige aanleiding om zijn aartsvijand opnieuw het leven
zuur te maken. Aan het eind van de roman daagt hij Philippe uit voor een duel.
Dodelijk gewond wordt Philippe afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar komt hij naast
M. de Cazalis te liggen, die getroffen is door de in Marseille heersende cholera. De
pogingen van Blanche, die als verpleegster in het ziekenhuis werkt, om beide mannen
met elkaar te verzoenen, lopen stuk op de onverzettelijkheid van haar oom. Philippe
bezwijkt aan zijn verwondingen, M. de Cazalis aan de cholera en ook Blanche wordt
enkele dagen later getroffen door de epidemie. Alleen Marius, Fine en Joseph
overleven alle ellende: de roman eindigt met een epiloog waarin wordt verteld dat
ze al tien jaar een rustig en gelukkig leventje leiden.
Met deze fantasievolle combinatie van gebeurtenissen en personen uit verschillende
bronteksten heeft Zola ontegenzeggelijk voldaan aan de eis van Arnaux een dramatisch
en pakkend verhaal te schrijven. Om dit aan te tonen, moet er worden gekeken naar
de narratieve technieken die Zola inzette om van hoofdstuk tot hoofdstuk de aandacht
van zijn publiek vast te houden.
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Zola, hier 26 jaar oud

Het begin van een sociaal drama
Het eerste hoofdstuk van een narratieve tekst en a fortiori titel en begin daarvan,
vormen de drempel van de reële naar de fictieve wereld en geven aan wat de lezer
kan verwachten, in wat voor wereld hij binnentreedt. Jacques Dubois (1973, p. 491)
spreekt in dit verband van het ‘protocole de lecture’.
In Les Mystères de Marseille legt het openingshoofdstuk van het eerste deel de
basis voor het sociale probleem dat centraal staat; titel en begin presenteren het hele
verhaal in een notendop. Zo verraden de namen in de titel ‘Comme quoi Blanche de
Cazalis s'enfuit avec Philippe Cayol’ (Hoe Blanche de Cazalis wegloopt met Philippe
Cayol) de sociale klasse van de personages en voorspellen daarmee al de
onmogelijkheid van hun liefde. Het begin van het eerste hoofdstuk symboliseert het
stuklopen van Philippes veroveringspogingen: hij nadert het huis van Blanche, maar
dat is een onneembare vesting:
Vers la fin du mois de mai 184., un homme, d'une trentaine d'années,
marchait rapidement dans un sentier du quartier Saint-Joseph, près des
Aygalades. Il avait confié son cheval au méger d'une campagne voisine,
et il se dirigeait vers une grande maison carrée, solidement bâtie, sorte
de château campagnard comme on en trouve beaucoup sur les coteaux
de la Provence. (Zola 1962, p. 229; mijn cursivering)
Het was eind mei 184.. Een man van een jaar of dertig liep snel over een
pad in de wijk Saint-Joseph vlakbij Les Aygalades. Hij had zijn paard
toevertrouwd aan de pachtboer van een stuk land in de buurt en begaf
zich naar een groot, vierkant, stevig gebouwd huis: een soort
plattelandskasteel zoals men er op de hellingen van de Provence zoveel
aantreft. (Zola 1993, p. 7)
Aan het eind van het hoofdstuk bevestigt de verteller dat het lot van de geliefden is
bezegeld:
Puis, la nuit se fit, chaude et voluptueuse. Et Blanche devint l'épouse de
Philippe. Elle s'était livrée d'elle-même, elle n'avait pas eu un cri de révolte,
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elle péchait par ignorance, comme Philippe péchait par ambition et par
passion. Ah! la douce et terrible nuit! Elle devait frapper les amants de
misère et leur apporter toute une existence de souffrance et de regrets.
Ce fut ainsi que Blanche de Cazalis s'enfuit avec Philippe Cayol, par une
Claire soirée de mai.
(Zola 1962, p. 231, mijn cursivering)
Daarna kwam de nacht, warm en voluptueus. En Blanche werd de vrouw
van Philippe. Zij had zich vrijwillig aan hem gegeven, geen enkele
weerstand geboden, zij zondigde uit onwetendheid, zoals Philippe zondigde
uit eerzucht en hartstocht. O, die heerlijke, vreselijke nacht! Hij zou de
geliefden in de ellende storten en de rest van hun leven zou alleen maar
een lijdensweg worden, vol spijt. Zo liep Blanche de Cazalis op een mooie
avond in mei weg met Philippe Cayol. (Zola 1993, p. 9)
Deze negatieve uitspraak over wie de hoofdpersonen leken te zijn, en het gebrek aan
positief perspectief, creëren de behoefte aan een echte held, die de ellende te lijf gaat.
Deze wordt aangekondigd in de titel van het tweede hoofdstuk, ‘Où l'on fait
connaissance du héros, Marius Cayol’ (Waarin wij kennismaken met de held van
het verhaal, Marius Cayol).
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Meteen aan het begin wordt Marius neergezet als de tegenpool van zijn broer:
Marius Cayol, le frère de l'amant de Blanche, avait environ vingt-cinq
ans. Il était petit, maigre, d'allure chétive. Son eisage jaune clair, percé
d'yeux noirs, longs et minces, s'éclairait par moments d'un bon sourire de
dévouement et de résignation. Il marchait un peu courbé, avec des
hésitations et des timidités d'enfant. Et, lorsque la haine du mal, l'amour
du juste le redressaient, il devenait presque beau. (Zola 1962, p. 232)
Marius Cayol, de broer van de minnaar van Blanche, was ongeveer
vijfentwintig jaar. Hij was klein, mager en ziekelijk. Zijn gelig gekleurde
gelaat met zwarte spleetogen lichtte soms op door een vriendelijke glimlach
van toewijding en berusting. Hij liep een beetje voorovergebogen,
aarzelend en verlegen als een kind. Maar wanneer hij, gedreven door haat
ten aanzien van het kwaad of door liefde voor rechtvaardigheid, rechterop
ging lopen, werd hij bijna mooi. (Zola 1993, p. 10)
Deze tegenstelling zal in de rest van het hoofdstuk verder worden uitgewerkt en
Marius zal openlijk zijn rol als redder bevestigen met de woorden ‘J'ai une tâche à
accomplir, la tâche de racheter ta faute’ (Zola 1962, p. 235; ‘Ik heb een taak te
volbrengen, de taak jouw fout goed te maken’, Zola 1993, p. 12). Daarmee is de
inleiding voltooid en kan de intrige zich verder ontwikkelen.

Van de ene impasse in de andere
Het eerste deel verhaalt, als gezegd, van de verwoede pogingen van Marius om zijn
broer vrij te krijgen. Hij behoort echter tot de kleine luiden, terwijl zijn tegenstander,
M. de Cazalis, één van de invloedrijkste inwoners van Marseille is. Marius stuit dan
ook voortdurend op de rigide hiërarchie van de toenmalige samenleving. Deze
kruistocht is ontmoedigend en de vraag rijst hoe de verteller toch de aandacht van
de lezer weet vast te houden.
Elk hoofdstuk eindigt met een totaal gebrek aan positief perspectief: een nieuwe
ramp treft de personages, of de verteller beschrijft hun reactie (in gedachten, woorden
of daden) op eerdere negatieve berichten. Het verhaal wordt dus onderbroken op een
moment van diepe wanhoop. Daarmee doet de verteller een beroep op het medelijden
van de lezer én op diens verlangen (en verwachting) te horen dat de personages zich
ondanks alles uit de ellende hebben weten te redden. Het zijn immers niet voor niets
helden. Titel en begin van het volgende hoofdstuk bevestigen echter steeds het
penibele karakter van de situatie: ze benadrukken de negatieve gevoelens van de
personages, leggen de oorzaak van de nieuwe ellende bloot of geven aan dat de
pogingen om het tij te keren tot mislukken zijn gedoemd.
Zo vreest Marius aan het eind van hoofdstuk drie dat het hem niet zal lukken M.
de Cazalis milder te stemmen:
Ainsi, la dernière espérance était morte. Marius, anéanti, revint à
Marseille, sans entendre les paroles d'encouragement de l'abbé Chastanier.
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Il songeait aux fata les conséquences de la folie de Philippe; il se révoltait
contre les malheurs qui allaient frapper sa famille.
- ‘Mon enfant, lui dit le prêtre en le quittant, je ne suis qu'un pauvre
homme. Disposez de moi. Je vais prier Dieu.’ (Zola 1962, p. 241; mijn
cursivering)
Zo vervloog de laatste hoop. De uitgeputte Marius ging terug naar
Marseille, zonder de bemoedigende woorden van abbé Chastanier te
horen. Hij dacht aan de fatale gevolgen van de waanzinnige daad van
Philippe; hij kwam in opstand tegen het ongeluk dat zijn familie zou treffen.
‘Mijn kind’, zei de priester tegen hem toen hij hem verliet, ‘ik ben maar
een arme man. Ik sta tot je beschikking. Ik zal tot God bidden.’ (Zola 1993,
p. 18)
De lezer kan nog veronderstellen dat Marius de situatie te somber inziet en dat zijn
wanhoop niet gerechtvaardigd zal blijken te zijn. Maar als de enige hulp het gebed
van een onbeduidend pastoortje is... De titel van hoofdstuk vier, ‘Comment M. de
Cazalis vengea le déshonneur de sa nièce’ (Hoe meneer de Cazalis de schande van
zijn nicht wreekte) is al veelzeggend: hij bevestigt dat de oom van Blanche vasthoudt
aan zijn ideeën over rang en stand en kondigt een wraakactie aan. De opening van
het hoofdstuk geeft meer details: binnen de kortste keren is heel Marseille op de
hoogte van de affaire en spreekt iedereen er schande van:
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Les amants s'étaient enfuis un mercredi. Le vendredi suivant, tout Marseille
connaissait l'aventure; les commères, sur les portes, ornaient le récit de
commentaires dramatiques la noblesse s'indignait, la bourgeoisie faisait
des gorges chaudes. (Zola 1962, p. 241)
De geliefden waren op een woensdag gevlucht. De vrijdag daarop was
heel Marseille op de hoogte van het avontuur,- de buurvrouwen stonden
voor hun huis te kletsen en dikten het verhaal nog een beetje aan; de adel
was verontwaardigd, de bourgeoisie maakte zich er vrolijk over. (Zola
1993, p. 19)
Dit soort ‘transitions-impasse’ (impasse-overgangen) vinden we vrijwel zonder
uitzondering in heel het eerste deel. De verteller brengt de hoofdpersonen telkens in
penibele situaties waaruit ze een uitweg moeten vinden en confronteert hen daarbij
met steeds nieuwe sociale barrières. Zo geeft hij een vrijwel volledig en kritisch
beeld van de vroeg negentiende-eeuwse samenleving. Hij laat zien dat de sociale
klassen strikt zijn gescheiden, dat de adel en de gegoede burgerij hun macht enkel
en alleen danken aan intriges en bedrog, dat je ook in de kerk alleen ver komt met
sluwheid en geld en dat de kleine luiden machteloos blijven. Hoewel Le Messager
de Provence zich richtte op alle lagen van de bevolking, zal Zola vooral hebben
gerekend op herkenning van de situatie door de kleine burgerij; identificatie van deze
groep lezers met de hoofdpersonen en dat zij ondanks de aanhoudende reeks
tegenslagen niet zouden afhaken.

Terug bij af
Aan het eind van het eerste deel wordt het probleem tijdelijk opgelost - Philippes
publieke vernedering aan de schandpaal wordt vier maanden uitgesteld -, maar dat
ontslaat Marius niet van de verplichting een permanente oplossing te vinden. Zo
wordt de lezer enerzijds tevredengesteld (na alle vergeefse pogingen heeft Marius
nu in elk geval een concreet doel, het bemachtigen van de 15.000 francs om de
gevangenbewaarder af te kopen) en anderzijds nieuwsgierig gemaakt, want de vraag
blijft of hij dit doel kan realiseren. We zijn dus in feite terug bij af en het verhaal kan
gewoon bijna opnieuw beginnen:
Et, le lendemain, la diligence ramena à Marseille Marius et Fine. Ils
allaient continuer sur un plus vaste théátre la lutte où les poussait leur
coeur, ils allaient fouiller au fond des misères humaines et voir à nu les
plaies d'une grande ville, livrée à tous les emportements de l'industrie
moderne. (Zola 1962, p. 310)
En de volgende dag bracht de diligence Marius en Fine terug naar
Marseille. Zij zouden de strijd waartoe hun hart hen dreef op grotere
schaal voortzetten; zij zouden diep graven in de menselijke ellende en de
rauwe wonden zien van een grote stad, overgeleverd aan alle uitwassen
van de moderne industrie. (Zola 1993, pp. 94-95)
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Een chefkruier als sleutelfiguur
Het tweede deel begint met de introductie van een nieuw personage: ‘Le sieur
Sauvaire, mastre portefaix’. Zoals de beroepsaanduiding (chef kruier) in deze titel
al aangeeft, behoort hij tot een hogere sociale klasse. In zijn familienaam ligt de rol
van redder (sauveur) besloten, maar de kwalificatie ‘sieur’ is ambigu: deze kan
ironisch en zelfs pejoratief zijn bedoeld. De beschrijving aan het begin van het
hoofdstuk van Sauvaires fysieke hoedanigheden suggereert dat hij behoort tot de
groep rijke, machtige en onsympathieke personages die we kennen uit het eerste
deel:
Le patron de Cadet Cougourdan, le maître portefaix Sauvaire, était un
petit homme vif, noirâtre, aux membres trapus et vigoureux. Son grand
nez crochu, ses lèvres minces, son visage allongé exprimaient cette
confiance vaniteuse, cette vantardise rusée qui Bont les traits distinctifs
de certains types du Midi. (Zola 1962, p. 311)
De baas van Cadet Cougourdan, chefkruier Sauvaire, was een kleine,
levendige man met een donker uiterlijk, een gedrongen bouw en erg sterk.
Zijn grote haakneus, zijn dunne lippen, zijn langgerekte gezicht, drukten
die zelfgenoegzame ijdelheid uit, die sluwheid, die kenmerkend zijn voor
sommige types uit de Midi. (Zola 1993, p. 99)
Al gauw blijkt echter dat we te maken hebben met een komiek personage, waar de
verteller met een zekere toegeeflijkheid over praat:
Sauvaire avait des appétits cuisants de richesse et de plaisirs: il voulait
posséder beaucoup
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d'argent pour s'amuser beaucoup, et il voulait s'amuser beaucoup pour
montrer à tous qu'il possédait beaucoup d'argent. Une vanité de parvenu
le poussait à faire un tapage du diable autour de ses joies. [...] Il joua,
mais avec prudence, trouvant que la volupté du jeu ne vaut pas les sommes
qu'on perd: il voulait s'amuser pour son argent, il cherchait des plaisirs
solides et durables. Il mangea dans les meilleurs restaurants, il eut des
femmes qu'il étala devant la foule. (Zola 1962, pp. 311-312)
Sauvaire brandde van verlangen naar rijkdom en plezier: hij wilde veel
geld hebben om zich erg te amuseren en hij wilde zich erg amuseren om
aan iedereen te laten zien dat hij veel geld bezat. Met zijn ijdelheid van
een parvenu schepte hij enorm op over zijn pleziertjes. [...] Hij speelde,
maar voorzichtig, want hij vond dat het genot van het spel niet opwoog
tegen de sommen geld die men verloor: hij wilde plezier hebben van zijn
geld, hij was op solide, duurzame pleziertjes uit. Hij at in de beste
restaurants, had vrouwen met wie hij kon pronken. (Zola 1993, pp. 99-100)
In de loop van het tweede deel wordt het belang van deze beschrijving en van haar
plaats in het openingshoofdstuk duidelijk: Sauvaire is de personificatie van de vier
factoren die de zoektocht van Marius in dit deel domineren: vrouwen, geld, spel en
humor. Marius bezoekt de salon van Armande, een ‘femme entretenue’, in de hoop
daar een vermogend man tegen te komen van wie hij de 15.000 francs kan lenen; hij
treedt in dienst bij notaris Douglas en dreigt verwikkeld te raken in diens malversaties;
hij bezoekt een casino waar hij 10.000 francs wint en ook weer verliest en hij neemt
de arrogante pater Donadéi er op een lachwekkende manier tussen. En steeds komt
hij hierbij Sauvaire tegen, die dus zowel door zijn karaktereigenschappen als door
zijn bijna alomtegenwoordigheid, een sleutelrol speelt. Het openingshoofdstuk bevat
daarmee opnieuw een ‘protocole de lecture’: met de introductie van Sauvaire worden
als het ware de hoofdlijnen van dit deel van het verhaal uitgezet.

Op jacht naar het geld
De noodzaak om Philippe vrij te kopen staat centraal in het tweede deel van de roman
en wordt hoe langer hoe dringender. Marius' activiteiten nemen dan ook koortsachtig
toe. Deze oplopende spanning zien we terug in de wijze waarop de verteller de brug
slaat van het ene naar het andere hoofdstuk. Het einde van de meeste hoofdstukken
onderbreekt de handeling op een cruciaal moment, vaak bij een verplaatsing: de
hoofdpersoon gaat naar een mogelijke helper toe; hij gaat bij deze weg, ten prooi
aan vertwijfeling of angst; er komt iemand binnen die een bedreiging vormt of wiens
komst een verrassing is. Soms ook wordt een dialoog of een gedachtestroom
onderbroken of eindigt het hoofdstuk als de hoofdpersoon aankondigt een nieuw
plan te hebben. De verteller verlaat de lezer dus na diens nieuwsgierigheid behoorlijk
te hebben geprikkeld. Het begin van het volgende hoofdstuk herneemt de handeling
meestal op het moment waarop deze werd onderbroken; de titel vervult een
‘metadiscursieve’ functie: hij onthult de afloop, geeft een samenvatting van of
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commentaar op de situatie, of benadrukt een belangrijk element uit het hoofdstuk
(een personage, gebeurtenis of voorwerp).
Aan het eind van hoofdstuk vijf bijvoorbeeld, heeft Marius een vaag vermoeden
dat hij notaris Douglas niet helemaal kan vertrouwen:
Douglas se leva pour congédier Marius. Sur le seuil, il lui serra la main
avec une familiarité brusque et cordiale. Le jeune homme se retira, un
peu étourdi par les faits rapides qui venaient de se passer. Il s'étonnait de
la facilité avec laquelle le notaire l'avait chargé de graves intérâts, et se
sentait mal à l'aise, sous le coup de la lourde responsabilité qui allait peser
sur lui. (Zola 1962, p. 332; mijn cursivering)
Douglas stond op om Marius uitgeleide te doen. Bij de deur schudde hij
hem joviaal en hartelijk de hand. De jongeman trok zich terug, enigszins
verdoofd door de snelle opeenvolging van gebeurtenissen. Hij stond
verbaasd over het gemak waarmee de notaris hem met zaken waarmee
grote belangen gepaard gingen, belast had en voelde zich niet erg op zijn
gemak onder de druk van de zware verantwoordelijkheid die op hem zou
rusten. (Zola 1993, p. 122)
Het begin van het volgende hoofdstuk vertelt hoe Marius de volgende ochtend gewoon
weer naar het kantoor gaat:
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Le lendemain, Marius se rendit chez Douglas, pour recevoir ses dernières
instructions. (Zola 1962, p. 332)
De volgende dag ging Marius naar Douglas om zijn laatste instructies te
ontvangen. (Zola 1993, p. 123)
De titel daarentegen bevestigt zijn bange vermoedens door vooruit te lopen op de
afloop van dit avontuur en aan te geven dat er inderdaad iets niet klopt: ‘Où Marius
cherche inutilement une maison et un homme’ (Waarin Marius tevergeefs op zoek
gaat naar een huis en een man).
Dit soort ‘transitions-passerelle’ (‘loopbrugovergangen’) domineert het tweede
deel van Les Mystères de Marseille. Schetste hij in het eerste deel het sociale kader,
nu concentreert de verteller zich op de vraag of Marius op tijd de 15.000 francs kan
lenen. Daarmee maakt hij van het tweede deel een spannende avonturenroman en
stemt daar de overgangsstrategie op af: de transities slaan een bruggetje tussen twee
hoofdstukken, op een manier die bijdraagt aan de suspense. Dit keer doen de
overgangen geen beroep op gevoelens van medelijden bij de lezer, identificatie met
de hoofdpersoon of sociale interesse, maar gewoon op zijn ‘narratieve
nieuwsgierigheid’, zijn verlangen te weten hoe het verder gaat.

Blanche in de schijnwerpers
Aan het eind van het tweede deel kan Marius het losgeld lenen van zijn baas en
daarmee is Philippe vrij. Maar zoals de oplossing aan het eind van het eerste deel
tijdelijk was, zo is deze oplossing maar een gedeeltelijke: Blanche is er immers ook
nog, opgesloten in het landhuis en verdrietig over haar lot. Opnieuw wordt de lezer
bij de overgang van het ene naar het andere deel zowel tevredengesteld, als
geconfronteerd met een nieuwe vraag: hoe loopt het met het andere slachtoffer af?
Deze vraag maakt de weg vrij naar het derde deel van de roman:
Et, le lendemain matin, Philippe, accoudé sur le pont du petit navire qui
le conduisait à Gênes, regarda longuement la côte de Saint-Henri. Làbas,
au-dessus des flots bleus, il apercevait une tache grise, la maison où la
pauvre Blanche pleurait toutes les larmes de son coeur. (Zola 1962, p.
398)
En de volgende morgen keek Philippe, leunend over de brug van het kleine
schip dat hem naar Genua zou brengen, naar de kust van Saint-Henri.
Daarginds boven de blauwe golven zag hij een grijze vlek, het huis waar
de arme Blanche aan één stuk door schreide. (Zola 1993, p. 198)

Opmaat tot de beslissende confrontatie
De titel van het openingshoofdstuk van dit derde deel - ‘Le complot’ - geeft aan dat
de vijandelijkheden nog niet over zijn; het begin introduceert Blanche:
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Environ deux mois après l'évasion de Philippe, par une calme soirée de
février, Blanche se promenait lentement. (Zola 1962 p. 399)
Op een kalme avond in februari, ongeveer twee maanden na de ontsnapping
van Philippe, liep Blanche langzaam te wandelen. (Zola 1993, p. 201)
Deze combinatie suggereert dat zij een complot aan het smeden is en deze
veronderstelling wordt in het vervolg van het hoofdstuk bevestigd: Blanche vreest
dat haar oom het kind bij haar zal wegnemen en ze wil dat verhinderen. Ten derde
male vervult het openingshoofdstuk een belangrijke rol in het ‘protocole de lecture’.
Het schetst namelijk de twee kampen die tegenover elkaar zullen komen te staan:
enerzijds M. de Cazalis, anderzijds de broers Cayol en Blanche, die inmiddels
definitief is ‘overgelopen’. De strijd tussen beide partijen structureert het derde deel,
waarvan de hoofdstukken afwisselend zijn gewijd aan de activiteiten van M. de
Cazalis en aan die van Philippe, Marius en Blanche. Zo ontstaan er twee parallelle
verhaaldraden die zich op drie momenten met elkaar verstrengelen, namelijk wanneer
er confrontaties plaatsvinden.

Schakelen tussen twee kampen
Gezien de twee verhaaldraden is er in het derde deel geen sprake meer van een lineair
verhaalverloop, zoals in de beide andere delen. Om de draden toch bij elkaar te
houden, zet de verteller een derde type overgangsstrategie in. Aan het einde van elk
hoofdstuk vinden we een spanningsverhogend element of een raadsel: een personage
wordt achtervolgd, begeeft zich in een gevaarlijke situatie of begint een actie waarvan
het doel onduidelijk is. Net als in het tweede deel wordt de handeling dus onderbroken
als het
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spannend begint te worden, maar het vervolg komt niet meteen, want titel en begin
van het volgende hoofdstuk schakelen over naar het andere kamp. De titel geeft een
overzicht van de situatie aldaar of kondigt de afloop van de gebeurtenissen aan; het
begin schetst de situatie van de hoofdpersoon of vermeldt wat er recentelijk is
voorgevallen. Zo wordt Philippe aan het eind van hoofdstuk zes achtervolgd door
een onbekende schaduw:
Il y avait une année déjà qu'il était à Marseille, lorsqu'un soir, en arrivant
chez le jardinier Ayasse, il crut voir derrière lui un homme grand et sec,
qui le suivait depuis le port. Les rires de bienvenue du petit Joseph lui
firent oublier cet incident. S'il avait tourné la tête, le lendemain, il aurait
vu que l'homme grand et sec l'accompagnait et l'espionnait de nouveau.
(Zola 1962, p. 420)
Hij was al een jaar in Marseille toen hij, op een avond dat hij bij de
tuinman Ayasse aankwam, een grote, stijve man achter zich meende te
zien die hem vanaf de haven volgde. Het gelach waarmee de kleine Joseph
hem begroette, deed hem dat incident vergeten. Had hij de volgende dag
omgekeken, dan zou hij gezien hebben dat de grote, stijve man hem weer
volgde en bespioneerde. (Zola 1993, p. 226)
De lezer brandt uiteraard van nieuwsgierigheid naar de identiteit van deze spion,
maar zijn geduld wordt op de proef gesteld: de opening van het volgende hoofdstuk,
met de omineuze titel ‘Où M. de Cazalis veut embrasser son petit-neveu’ (Waarin
meneer de Cazalis zijn achterneef wil omhelzen), geeft op het eerste gezicht volstrekt
irrelevante informatie over de politieke carrière van M. de Cazalis:
Pendant les trois années qui s'étaient écoulées depuis la naissance du fils
de Blanche et de Philippe, des changements importants avaient eu lieu
dans l'existence de M. de Cazalis. Il n'avait pas été réélu député aux
derrières élections, et il s'était fixé à Marseille. Son échec, dû à
l'impopularité que ses démêlés avec les Cayol lui donnaient parmi le
peuple, ne paraissait l'attrister que médiocrement. A la vérité, il aimait
mieux veiller à ses affaires qu'à celles du pays il avait assez de soucis chez
lui, assez de besogne pour parer les coups qui le menaçaient sans se
charger d'un mandat qui le clouait à Paris pendant plusieurs mois de
l'année. (Zola 1962, p. 421)
In de drie jaar sinds de geboorte van de zoon van Blanche en Philippe,
was het leven van meneer de Cazalis ingrijpend veranderd. Bij de laatste
verkiezingen was hij niet herkozen en hij had zich in Marseille gevestigd.
Hij scheen zijn mislukking die te wijten was aan de impopulariteit die zijn
bemoeienissen met de Cayols hem bij het volk bezorgd hadden maar
nauwelijks te betreuren. De waarheid was dat hij liever over zijn eigen
zaken dan over die van het land waakte; hij had thuis al genoeg zorgen
om de aanvallen die hem bedreigden af te slaan, laat staan dat hij zich
nog eens met een opdracht belastte die hem verscheidene maanden per
jaar aan Parijs bond. (Zola 1993, p. 227)
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In heel het derde deel vinden we dit soort ‘transitions-suspension’
(‘uitstelovergangen’) waarbij de verteller steeds één verhaaldraad tijdelijk laat vallen,
om de andere weer op te pakken. Daarmee doet hij recht aan

Zola op de fiets, in 1897
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beide kampen in het verbeten conflict Cazalis-Cayol en imiteert hij de chaotische
sfeer van de revolutie van 1848, waarin van alles tegelijk gebeurt. Deze overgangen
zijn in feite een perfectionering van het spel met de nieuwsgierigheid van de lezer:
die wordt door de ‘transitions-suspension’ immers langer op de proef gesteld dan
door de ‘transitions-passerelle’ uit het tweede deel. Frappant is dat in de drie clusters
van hoofdstukken waarin de verhaaldraden zich verstrengelen en de confrontaties
plaatsvinden, de verteller de ‘transitions-suspension’ inruilt voor
‘transitions-passerelle’, alsof hij het geduld en de nieuwsgierigheid van zijn lezer
niet te zeer op de proef wil stellen.
Aan het slot van het verhaal zijn de ‘schuldigen’ - Philippe, Blanche en M. de
Cazalis - dood en is er geen open einde meer nodig. De ‘onschuldigen’ - Marius,
Fine en Joseph - leven nog lang en gelukkig en grappenmaker Sauvaire krijgt het
laatste woord: aan de inmiddels negentienjarige Joseph vertelt hij hoe hij samen met
Marius de onsympathieke pater Donadéi ertussen heeft genomen door hem met een
prostituee op te zadelen.

Tussen pulp en meesterwerk
Op grond van deze bevindingen kunnen we concluderen dat Zola in zijn feuilleton
bewust is bezig geweest met narratieve technieken. We hebben gezien dat de
beginhoofdstukken steeds een ‘protocole de lecture’ bevatten en onopvallend de
essentie van het verdere verhaal presenteren. Verder zijn de overgangen tussen de
delen bewust gecreëerde, maar niet geforceerd aandoende - want logisch uit het
verhaal voortvloeiende - open einden. Ze bevredigen de nieuwsgierigheid van de
lezer maar gedeeltelijk en nodigen hem dus uit het vervolg te lezen. Ten slotte stemt
Zola het type overgangsstrategie af op wat hij in elk van de drie delen wil
benadrukken: verlammende sociale structuren met de ‘transitions-impasse’ uit het
eerste deel, koortsachtige actie om het losgeld te bemachtigen met de
‘transitions-passerelle’ in het tweede deel en de chaotische sfeer van de revolutie en
de strijd tussen twee kampen met de ‘transitionssuspension’ van het derde deel. Deze
laatste techniek lijkt nog het meest op wat we tegenwoordig een cliffhanger noemen,
omdat zij de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelt door het vervolg van de handeling
of de oplossing van het raadsel niet meteen te vertellen.
Uit nog drie andere kenmerken blijkt dat Zola zijn feuilleton met precisie en
raffinement in elkaar heeft gezet. Allereerst de afwisseling tussen momenten van
spanning en ontspanning: in het eerste deel zijn er halverwege ontwikkelingen die
tot optimisme stemmen over de afloop, de verwikkelingen in het tweede deel worden
onderbroken door een romantisch intermezzo tussen Fine en Marius en in het derde
deel wisselt de verteller, zoals we hebben gezien, van overgangsstrategie om de
spanning niet te groot te maken. Verder is er geen enkel personage waarvan de lezer
niet het uiteindelijke lot verneemt. Zelfs de meest onbeduidende personages keren
terug, al was het maar om in het ziekenhuis aan de cholera te sterven. En ten slotte
toont Zola zich een meester in de ‘motivation compositionnelle’ zoals Tomachevski
(1965, p. 282) die definieert: als er aan het begin van een verhaal een spijker in de
muur wordt geslagen, kun je er zeker van zijn dat de held zich daaraan zal ophangen.

Vooys. Jaargang 20

Een mooi voorbeeld is de romance tussen Fine en Marius, die al besloten ligt in de
allereerste beschrijving van de held: ‘lorsque la haine du mal, l'amour du juste le
redressaient, il devenait presque beau’ (Zola 1962, p. 232; ‘wanneer hij, gedreven
door haat ten aanzien van het kwaad of door liefde voor rechtvaardigheid rechterop
ging lopen werd hij bijna mooi’, Zola 1993, p. 10). Deze karaktertrek zal later Fines
verliefdheid veroorzaken:
Et c'est dans l'accomplissement de cette oeuvre généreuse que Marius
devint beau. La comparaison forcée que Fine établit entre Philippe et
Marius fit de ce dernier un être à part, le prince amoureux rêvé par les
jeunes filles. Dès ce moment, le visage de Marius se transfigura pour elle:
elle le vit beau de toute la beauté de sa nature loyale et tendre. On l'aurait
profondément étonnée en lui disant que son amant était laid. (Zola 1962,
p. 350)
En door die edelmoedigheid werd Marius mooi. Toen Fine Philippe en
Marius met elkaar vergeleek, werd deze laatste een bijzonder wezen, de
verliefde prins waar jonge meisjes van dromen. Vanaf dat moment
veranderde het gezicht van Marius in haar ogen: de schoonheid van zijn
eerlijke, lieve karakter maakte hem mooi. Zij zou uiterst verbaasd geweest
zijn als men haar gezegd had dat haar amant lelijk was. (Zola 1993, p.
143)
Al met al heeft Zola in Les Mystères de Marseille naar hartelust geëxperimenteerd
met de mechanismen van het feuilleton: door het toepassen van verschillende
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technieken om de lezer in spanning te houden, heeft hij zich een narratieve
competentie verworven die hem ongetwijfeld van pas is gekomen bij de publicatie
(eerst als feuilleton) van de twintig delen van zijn Rougon-Macquart-cyclus. Als
Zola Les Mystères de Marseille ‘maar gewoon vakwerk’ noemt, is dat dan ook eerder
een positief dan een negatief oordeel: het schrijven van het feuilleton heeft hem in
de gelegenheid gesteld, zich de fijne kneepjes van het vak van romancier eigen te
maken. In de ‘pulproman’ ligt het meesterschap besloten.
Marjolein van Tooren (1961) is universitair docent Franse Letterkunde
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1998 promoveerde zij op een
onderzoek naar de functies van titel, begin en einde in de korte verhalen
van Emile Zola. In haar onderzoek houdt z j zich nu bezig met de vroege
romans van Zola en met de Franse migrantenliteratuur.
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Dood en geboorte van een lied
Het vergeten literaire werk van Freek van Leeuwen
Zoals eerder is opgemerkt in Vooys, is in de hedendaagse literatuur
het engagement ver te zoeken. Daarbij komt ook nog dat in de
hedendaagse literatuurkritiek elke (eerste aanzet tot) engagement
direct wordt afgebrand. ‘Engagement wordt wel sympathiek gevonden,
maar niet in de literatuur’. Kornee van der Haven belicht in dit artikel
een dichter die niet vies was van engagement. Freek van Leeuwen,
dichter, calvinist en communist, wordt door dit betoog vanuit de marge
in het voetlicht gezet.
Kornee van der Haven
Heeft literatuur nog iets te zeggen of is de maatschappelijke betrokkenheid in de
literatuur anno 2002 voorgoed verdwenen? Naar aanleiding van de gebeurtenissen
op 11 september is onlangs de discussie over het engagement in de literatuur weer
eens flink opgelaaid. Toch lijkt het laatste, de voorgoed verdwenen betrokkenheid,
meer en meer het geval te zijn. Dit heeft ook zijn weerslag op de visie op auteurs die
vooral als politiek dichter of politiek romanschrijver actief zijn geweest. De
arbeidersliteratuur is in Nederland bijvoorbeeld geheel vergeten, in tegenstelling tot
landen als Frankrijk en Duitsland waar traditioneel meer belangstelling bestaat voor
geëngageerde kunst. In Nederland worden proletarische gedichten en romans vooral
gezien als ‘pamfletten’, die wellicht sociaal-historisch interessant zijn, maar literair
nauwelijks van belang. Veel arbeidersschrijvers zijn hierdoor in de vergetelheid
geraakt, vaak ten onrechte. Een goed voorbeeld is Freek van Leeuwen (1905-1968),
een dichter die zich altijd ergens bevond tussen calvinisme en communisme, romantiek
en experiment. Een dichter die, ongeacht de tijdgeest, altijd is opgekomen voor de
onderdrukten in de samenleving en is blijven vasthouden aan zijn idealen.

Filosofisch vacuüm
Zo heel af en toe verschijnt er ook nu nog wel literatuur die probeert met haar hoofd
boven het maaiveld van overwegend autobiografische en quasi-filosofische boeken
uit te steken door ook eens naar de wereld om zich heen te kijken. De literatuurcritici
zijn echter meedogenloos. Engagement wordt wel sympathiek gevonden, maar niet
in de literatuur. Hoe voorzichtig schrijvers hun maatschappijkritiek ook formuleren,
het commentaar is steevast dat de auteur zich in zijn werk zou hebben overschreeuwd.
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zouden pas als onderwerp kunnen
dienen nadat zij zich tot geschiedenis hebben verdicht. Het non-engagement van de
‘generatie Nix’, maar ook de gedachte dat kunst zich slechts in een soort filosofisch
vacuum zou mogen begeven, volledig afgewend van de boze buitenwereld, zijn geen
vruchtbare voedingsbodems voor geëngageerde kunst. Bovendien wordt de literatuur
die zich alsnog bezig houdt met zulke zaken in het maatschappelijk debat volledig
genegeerd. Toch vroegen velen zich onlangs af, naar aanleiding van de gebeurtenissen
op 11 september, of het wel juist is dat schrijvers blijven zwijgen en weigeren in hun
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werk een stelling in te nemen. Voorlopig heeft deze discussie nog weinig opgeleverd
en hebben journaille en wetenschap, wat de meningsvorming betreft, hun monopolie
weten te behouden. Geëngageerde literatuur wordt niet getolereerd. Zelfs de
socialistische gedichten van een bekende dichter als Gorter kunnen steeds minder
waardering vinden. Zo schrijft Willem Wilmink in 1997 in een voorwoord bij Gorters
Mei (1889) dat hij in Gorters socialistische gedichten
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überhaupt geen poëzie meer kan zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dichters
uit het Nederlands socialistisch verleden, die zich voornamelijk op de sociale
ongerechtigheid gericht hebben, nu grotendeels zijn vergeten. Een van die dichters
is Freek van Leeuwen.
Van Leeuwen maakte onderdeel uit van de groep socialistische schrijvers die actief
was in de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze groep was grotendeels gegroepeerd
rond het literair tijdschrift Links Richten, waarop nog zal worden ingegaan. Het zou
een van de weinige experimenten in Nederland zijn waarbij ‘arbeiders’ zich zelf
zouden wagen aan de totstandkoming van een revolutionaire arbeidersliteratuur. De
groep stond in de traditie van de Proletkult die vooral in Duitsland en Rusland populair
was; het creëren van een proletarische revolutionaire literatuur voor en door arbeiders.
De groep zal naast de ontwikkelingen in Rusland zeker zijn beïnvloed door de
opkomst van een revolutionaire arbeidersliteratuur in Duitsland waar de Proletkult
onder Erwin Piscator een enorme opgang beleefde en werd vertegenwoordigd door
de groep schrijvers rond het blad Die Linkskurve.1 De gedichten van het Nederlandse
collectief kenmerken zich naast hun ‘gewilde’ engagement en revolutionariteit ook
door een zekere oorspronkelijkheid. Het taalgebruik is dat van de straat. De geuite
onvrede klinkt oprecht. Het titelgedicht van Freek van Leeuwen uit zijn eerste bundel
Uitverkoop (1933) is hiervoor illustratief. Zinnen als: ‘M'n moeder verkocht vaak
d'r hemd van d'r gat / Als ze Vrijdags geen centen voor brood meer had,’ zijn
natuurlijk zeer triviaal. Maar juist doordat Van Leeuwen de problematiek van de
straat verbindt aan het gevoel ‘verkocht te worden’, maakt het gedicht meer dan een
tijdsdocument. Immers, de beschreven wereld waar alles draait om ‘koopen en
verkoopen’ is niet alleen de wereld van de jaren dertig. Het gevoel kan tijdloos en
universeel worden genoemd. Het gevoel in het leven te moeten presteren, omdat
anders gemakkelijk voor ‘één rijksdaalder’ je lichaam en ziel kan worden verkocht,
is van alle tijden. We zullen zien dat ook in de jaren zestig Van leeuwen daarom nog

De beroemde geëngageerde dichter; Herman Gorter

zal blijven schrijven over het leven van de mens, dat steeds meer beheerst wordt door
materiële krachten die ‘liefde en geluk’ gemaakt hebben tot ‘incourante fondsen’.
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Nietsontziend kapitalisme
In zijn levensherinneringen beschrijft Van Leeuwen, hoe in de ‘roaring twenties’,
aanvankelijk ook binnen de socialistische poëzie, een grote levendigheid heerste,
een groot geloof in de toekomst. Aan het eind van de jaren twintig gaat het in
Nederland steeds slechter, de werkeloosheid stijgt en zal in de jaren dertig een hoogte
van ruim 400.000 werkelozen bereiken; Nederland is in een crisis beland. In de
literatuur staat een nieuwe groep dichters op die een veel hardere soort realistische
literatuur ging schrijven. Een literatuur die op een zeer directe manier de vreselijke
levensomstandigheden van vele arbeiders op dat moment beschreef. Ook Freek van
Leeuwen kende de slecht betaalde fabrieksarbeid en ten slotte ook de uitzichtloosheid
van een werkloos bestaan. Eenvoudig en rauw-realistisch beschrijft hij een tijd van
nietsontziend kapitalisme: ‘En allen staan we, kooplui op de mart, / Engros, detail,
in liefde of benzine, / In kunstzij of een menschenhart, / Om geld, èf een hap
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vreten te verdienen. / We dringen op: één bloedbeluste bend, / Vertrappen alles wat
niet mee kan kommen...’ (Van Leeuwen 1932, p. 41). Over deze gedichten uit zijn
beginjaren zegt een aantal mensen dat Van Leeuwen zich zou hebben overschreeuwd.2
De hardheid van de gedichten zou ten koste zijn gegaan van emotionele en poëtische
aspecten. Evengoed zou gesteld kunnen worden dat er rond deze tijd voor een groot
aantal mensen genoeg reden tot schreeuwen was en het de plicht van een geëngageerd
dichter was ook dit schreeuwen in zijn gedichten te verwerken. Bovendien zorgt de
directheid van deze gedichten ervoor dat Van Leeuwen soms heel snel en zonder
omhaal tot de kern van de zaak komt.

Ultralinks richten
Een belangrijke periode voor Freek van Leeuwen was de tijd waarin hij zijn
medewerking aan het communistische literaire tijdschrift Links Richten verleende.
In het tweede nummer van Links Richten van 1 november 1932 schrijft Freek van
Leeuwen een artikel over revolutionaire poëzie. Hierin pleit hij ervoor om het
kunstenaarschap af te leggen en kunst nog slechts als wapen in de klassenstrijd te
zien: ‘[...] gedichten zullen manifesten zijn - proza proclamaties...’ (Reprint Links
Richten 1973, p. 66). Rond 1932 was binnen Het internationaal Verbond van
Proletarische Schrijvers, waarvan ook Links Richten lid was, deze zienswijze alweer
achterhaald en werd gewerkt aan de ontwikkeling van een socialistische (als
tegenhanger van een revolutionaire) literatuur. Een groot aantal mensen was van
mening dat een grote literaire deskundigheid is vereist om ook werkelijk grote
socialistische literatuur te kunnen schrijven. Logischerwijze wees men daarom
literatuur af die alleen als proclamatie en manifest was bedoeld en die zich niet laat
leiden door een bepaalde esthetiek. Jef Last, een van de invloedrijkste leden van
Links Richten, die in 1932 in Moskou verbleef, betitelt Van Leeuwens standpunt in
een brief aan de redactie van Links Richten als een achterhaald ultralinks standpunt
(Reprint Links Richten 1973, p. 298). Hier blijkt duidelijk hoe Van Leeuwen zich
niets aantrekt van de dogmatiek van anderen en gewoon zijn eigen mening op tafel
legt. Voor Van Leeuwen is het belang van de eenvoudige arbeider het belangrijkste:
‘[...] de massa hééft geen behoefte aan gedichten. De massa heeft überhaupt geen
behoefte aan kunst. Met hand en tand heeft zij zich te verdedigen tegen honger en
fascisme. [...] En daarbij kan zij zich niet door een stel roode poëten voor de voeten
laten lopen.’ (Reprint Links Richten 1973, p. 66). ‘De revolutionaire kunst en de
socialistische kunst mag je niet door elkaar halen’, schreef Leo Trotski nog in 1923
in zijn Literatuur en Revolutie (Trotski p. 227). Jef Last lijkt dit bij zijn reactie op
Van Leeuwens artikel wel te doen, hij beoordeelt deze namelijk met de maatstaven
van een socialistische maatschappij, waarin de strijd al is gestreden. De functie van
revolutionaire kunst is een andere dan die van een socialistische. De revolutionaire
kunst moet nog meestrijden in de klassenstrijd, de socialistische kunst meent deze
al achter zich te hebben en richt zich daarom vooral op de verdere opbouw (en
verheerlijking) van de socialistische staat.
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Door een daad provoceren
Op 27 februari 1933 steekt de - net als Van Leeuwen uit Leiden afkomstige communist Marinus van der Lubbe de Rijksdag in Berlijn in brand. Op Van leeuwen
maakt dit grote indruk, vooral ook omdat hij Van der Lubbe redelijk goed heeft
gekend. Mede daarom wordt hij ondervraagd door een van de opstellers van het
zogenaamde ‘Bruinboek’. Dit boek moest aantonen dat Van der Lubbe bij de brand
heeft samengewerkt met de SA (Sturmabteilung). Een van de redenen om dit te
denken, was het vermoeden dat Van der Lubbe als schandjongen contact zou hebben
gehad met de SA-groep, die voor een groot deel uit homo's bestond (met name de
groep rond stafchef Röhm). Door de samenwerking met de Nazi's te bewijzen, zouden
de communisten niet meer als schuldigen voor de brand in de Rijksdag kunnen
worden aangewezen. Bij de ondervragingen ontkende Van Leeuwen (zelf
homoseksueel) iets concreets te weten over de homoseksualiteit van Van der Lubbe.
Van Leeuwen vergelijkt in een van zijn gedichten Van der Lubbe met Judas (Van
Leeuwen 1934, p. 50)3, die de aarzelende communistische en sociaal-democratische
partijen door een daad heeft willen provoceren, om de macht te nemen. Een daad
die, zoals iedereen weet, catastrofaal heeft uitgepakt. Als tegenhanger van het
‘Bruinboek’ werd later het ‘Roodboek’ opgesteld, vooral om de integriteit van Van
der Lubbe te bewijzen. Een van de schrijvers was lid van Links Richten. Druk vanuit
de Communistische Partij Holland zorgde ervoor dat binnen Links Richten veel
verdeeldheid ontstond over de rol van Van der Lubbe in deze zaak. Dit zou een van
de redenen zijn waarom het blad na een jaar al weer werd opgeheven.

Dood en geboorte van een lied
Het lied van den zwerver (1936) wordt vaak gezien als Van Leeuwens afscheid van
de revolutionaire poëzie.
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Meer en meer zal daarna in zijn gedichten een christelijke thematiek opduiken. Ook
neemt hij afscheid van de rauw-realistische stijl waarin hij zijn eerste verzen schreef.
Binnen het communisme heeft Van Leeuwen zich altijd vrijwel afzijdig gehouden
van enige dogmatiek (hij is bijvoorbeeld nooit lid geworden van de Communistische
Partij Holland zoals anderen binnen Links Richten) en heeft hij zich veel meer
bekommerd om ‘klein’ persoonlijk leed onder de arbeiders. Daarom heeft het officiële
dogmatische christendom Van Leeuwen nooit aangesproken. Bertus Meyer,
romanschrijver en een goede vriend van Van Leeuwen, schrijft hierover dat het
verlangen van de uit een calvinistisch nest afkomstige Freek van Leeuwen vooral
uitging naar een ‘niet door partijpolitiek vertroebelde broeder- en zustergemeenschap’
(Meyer p. 33). Van Leeuwen zou hierbij vooral de communes, waarin de eerste
christenen leefden, voor ogen hebben gehad. Toch eindigt Het lied van den zwerver
niet met bijvoorbeeld het kruis van Christus maar met een ‘felrode Morgenvlag’ als
teken van hoop. De redenen voor Van Leeuwens afscheid van het communisme zien
we in 1945 in zijn bundel Dood en geboorte van een lied nog duidelijker beschreven.
Hij schetst in deze bundel heel treffend de ontwikkeling van het socialisme en de
ondergang/verruwing onder de Stalinisten: ‘Uit revoluties en uit wereldbranden /
Groeid' een verruwd en hopeloos geslacht’ (Van Leeuwen 1945, p. 12). Jef Last
schreef in 1933 nog dat druk en intriges vanuit de partij mede de ondergang van
Links Richten hebben veroorzaakt (Reprint Links Richten 1973, p. 299). Het kan best
zijn dat dit ook voor Van Leeuwen een reden voor zijn afscheid is geweest. In ieder
geval schaart hij in deze bundel partijzucht, klein belang en broedertwist bij de
oorzaken voor de dood van het lied. Van Leeuwen voelt zich meer en meer de
‘zingende dwaas’, zoals Henriëtte Roland Holst hem ooit heeft genoemd.4 In het
naoorlogse Nederland van de wederopbouw blijken zijn gedichten over God en
socialisme nauwelijks nog weerklank te vinden: ‘'t Lied dat ik zong is zonder klank
gebleven,’ schrijft Van Leeuwen (Van Leeuwen 1947 p. 14), en: ‘[...] God is als een
sage, Een mythe, die in schemerende dagen Van lang vervlogen tijden zich verloor’
(ibidem, p. 17). Hij realiseert zich wel degelijk dat in de naoorlogse maatschappij
de goden zijn afgedaan als mythen. Toch blijft Van Leeuwen tegen alle cynisme in
geloven in de kracht van het woord: ‘Eens zal het Woord niet langer duister zijn.
Dan splitst het zich oneindig de atomen. En wordt tot kracht, die wereld-oude droomen
/ Vormgeven zal en zal tot wekker zijn’ (ibidem, p. 24).

Wereld-oude droom
Eind jaren veertig en in de jaren vijftig blijkt het bijna onmogelijk om nog iets van
Van Leeuwen te publiceren. De nieuwe tijdgeest in de kunst, die zich van een
voorgeschreven esthetiek afkeerde, had geen aandacht meer voor de toch
‘romantische’ gedichten van Van Leeuwen. Een levende kunst zou volgens de
experimentelen geen onderscheid kennen tussen mooi en lelijk, omdat deze kunst
geen esthetische normen zou stellen. Door het onderbewustzijn zich vrij te laten uiten
in de kunst, wilden zij een voor ieder verstaanbare kunst maken; een volkskunst. In
die zin verzetten de experimentele dichters zich ook tegen de maatschappelijke elite
met haar burgerlijke normen, die ook op de kunst haar werking heeft gehad. Toch
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werkte het politieke bewustzijn van deze groep (vooral later in de jaren vijftig) maar
op marginale wijze door in hun werk. Volgens een van hen, Jan G. Elburg, zou niet
het politiek engagement maar een meer modieus ‘eigentijds levensgevoel’ (Elburg
1987, p. 81) het bindende element tussen de dichters uit de jaren vijftig zijn geweest.
De rebellie tegen een vastgestelde esthetiek heeft Van leeuwen nooit echt gekend.
Wanneer Van Leeuwen in 1960 een onverwacht ‘experimenteel’ dichtwerk schrijft,
Atlantische legenden, mag dat wel opvallend zijn, toch is het niet het experiment dat
om aandacht vraagt, maar veel meer zijn boodschap, of beter: zijn (‘wereld-oude’)
droom. Van Leeuwens dromen komen net als bij de experimentelen niet direct voort
uit politieke of esthetische dogma's, maar uit het onderbewustzijn, uit een ‘vaag
voelen’ zoals hij dat in een van zijn gedichten beschrijft. Zijn dromen zijn echter
zelden klein en alledaags, maar eerder ‘groots’ en betreffen meestal de menselijke
samenleving in de vorm van een socialistische maatschappij of een komend Godsrijk.
Zij staan dus loodrecht op de nieuwe naoorlogse ‘grote’ dromen van vrije markt,
techniek en wetenschap en zeker ook tegenover het ‘droomloze’ nihilisme.
In zijn Atlantische legenden speelt Van Leeuwen met de terminologie van de
moderne westerse samenleving van de jaren vijftig/zestig. Met het achter elkaar
plaatsen van deze vaak nogal duistere woorden (in strofes als: ‘Cilicane, Menomonen,
Abortonen, Chiricus’ (Van Leeuwen 1960, p. 7) creëert Van Leeuwen een soort
mythische sfeer, dit terwijl de naoorlogse samenleving helemaal geen boodschap
meer denkt te hebben aan welke mythe dan ook. Het zijn vaak woorden, die wijzen
op de ‘vooruitgang’ in bijvoorbeeld ruimtevaart, techniek en economie. Van Leeuwen
laat dit modernisme botsen met bijbels
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taalgebruik, maar ook met Griekse en Romeinse godennamen. Bijbelse en klassieke
legenden wijzen zo op het eveneens mythische karakter van de ‘Atlantische legende’,
het aangesmeerde verhaal over een westers paradijs op aarde. Van Leeuwen blijft
echter zoeken naar de ‘waarheid’ en stelt zijn vragen. De Atlantische legende is een
absoluut kortzichtige en oppervlakkige legende en heeft dus geen antwoord op vragen
als: ‘waarom werken wij?’, ‘waarom zoeken wij?’, ‘waarom voeden wij?’, en ‘waarom
vragen wij nog?’. Thema's uit Van Leeuwens eigen leven komen terug in Atlantische
Legenden: de vraag of de waarheid nog door de Waarheid (communisme of
christendom) wordt gedekt, maar ook de conclusie dat toch ‘de Vrijheid in rood
gekleed gaat’. Van Leeuwen concludeert: ‘[d]e waarheden van vandaag zijn reeds
achterhaald.’ (Van Leeuwen 1960, p. 19) Maar toch is Van Leeuwen ondanks alles
blijven geloven in veranderingen en bekritiseert hij degenen die bijna kritiekloos hun
idealisme opgeven en haar inruilen voor het geloof in de ‘westerse zekerheden’.

Aanklacht tegen de literatuur
Deze kritiek zou vandaag de dag nog net zo actueel kunnen zijn als in 1960. Nog
steeds lijkt de mens moderne utopieën als die van vrije markt, (informatie)technologie
of veiligheid nodig te hebben om te kunnen overleven. Utopieën die volgens Van
Leeuwen voor een groot deel zijn gericht op eigenbelang en kortetermijndenken en
die heeft hij willen doorprikken. Hieruit blijkt dat geëngageerde literatuur in het
geheel niet tijdgebonden hoeft te zijn. Ook politieke thema's, oorlog, onderdrukking
en armoede blijken tijdloos en telkens weer actueel. De kritiek op een westerse
samenleving die droomt van reizen naar de maan, maar daarnaast investeert in wapens
om zichzelf te vernietigen en mensen elders op de aarde zonder enige schaamte laat
verhongeren, moet gelezen worden in het kader van de jaren zestig en de Koude
Oorlog. De Koude Oorlog is niet meer, maar andere oorlogen (‘De oorlog tegen het
terrorisme’) zijn ervoor in de plaats gekomen. Het beeld van de mens die enkel kijkt
naar het welbegrepen eigenbelang is helaas ook universeler dan men zou hopen.
Politieke poëzie biedt ons de mogelijkheid te analyseren hoe bepaalde ontwikkelingen
werden ervaren en door de ‘onafhankelijke’ kunstenaar werden geïnterpreteerd.
Waarom lezen we anders nog de gedichten van Vondel over de tachtigjarige oorlog
of van Paul van Ostaijen over de Eerste Wereldoorlog? Het biedt ons een veel
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persoonlijker en misschien wel eerlijker beeld van de geschiedenis dan zoals dat
door de ‘objectieve’ historicus in historische overzichtswerken geschiedt. Daarnaast
is de beschrijving van het
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politieke spectrum aan het begin van de jaren zestig door een ex-communist uit de
jaren dertig ook historisch en sociologisch interessant.
Maar het werk van Van Leeuwen is vooral van belang als aanklacht tegen de
literatuur die zich niet meer engageert. Werkelijke poëzie moet in de ogen van Van
Leeuwen ook een maatschappelijk doel hebben. Van Leeuwen zag echter ook dat
hij hierin begin jaren zestig geheel alleen stond. Maar ook al ‘staken de dichters’,
zaak is het, volgens Van Leeuwen, te blijven geloven in een nieuwe geboorte van
het lied, want: ‘Meen niet dat gedichten machteloos zijn. Op de carmagnole en de
Marseillaise zijn barricades gebouwd’ (Van Leeuwen 1960, p. 17). De laatste jaren
is Van Leeuwen zich gaan bezighouden met beeldende kunst, schilderen en tekenen,
waar-voor hij enige waardering kreeg. In 1968 overleed hij. Bij zijn overlijden schrijft
Martin Mooij - een goede bekende van Freek in zijn laatste levensjaren - over zijn
grotendeels ongepubliceerde poëzie:
Het zou van belang zijn wanneer hiervan nog eens iets zou kunnen
verschijnen, ook al omdat de zekerheden zoals wij die na de oorlog gekend
hebben, danig verstoord raken. [...] Het gaat immers nog om andere
zekerheden dan die van Wallstreet alleen. Freek van Leeuwen heeft dit
altijd begrepen ook al twijfelde hij vaak aan het effect van zijn woorden.
(Mooij 1981)
Verbazingwekkend is daarom dat Van Leeuwen ondanks de marginale aandacht voor
zijn poëzie en tegen al het naoorlogse cynisme in, ook in zijn laatste werk is blijven
getuigen van de kracht die poëzie in de maatschappij kan hebben. In wezen heeft
Van Leeuwen gedurende zijn leven altijd vastgehouden aan zijn geloof in een
‘revolutionaire’ poëzie. Een literair genre dat vandaag de dag in de
literatuurwetenschap tot ‘verboden vrucht’ is geworden, zo lijkt het. In elk geval is
er naar de Nederlandse arbeidersliteratuur uit de jaren dertig nog geen uitvoerig
onderzoek verricht. Het zou eens tijd worden het belang van geëngageerde literatuur
ook voor de ontwikkeling van de literatuur in Nederland te onderkennen en het werk
van auteurs als Freek van Leeuwen in kaart te brengen.
Kornee van der Haven studeerde Literatuurwetenschap en is recentelijk
afgestudeerd op het onderwerp Duits Verlichtingsdrama. Tegenwoordig
studeert hij Duits. Daarnaast is hij redacteur van het Kafka katern.
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Eindnoten:
1 cf. W. Fänders: Proletarisch-revolutionäre Literatur der Weimarer Republik. Stuttgart 1977.
2 Zoals Jef Last in De Groene Amsterdammer van 27-2-1965 of Wim Simons in een voorwoord
bij de bloemlezing Rood en Wit uit 1955 uit het werk van Van Leeuwen: ‘Het moet de lezers
van de eerste verzen van Van Leeuwen opvallen, dat de toon hier minder zuiver is dan in zijn
latere werk, men ontkomt wel eens niet aan de indruk dat de protesthouding van de dichter iets
geforceerds krijgt, de spanning wordt zo krampachtig gehandhaafd, dat het werkelijk emotionele
van dit poëtische aspect geheel en al verloren dreigt te gaan.’
3 In het gedicht ‘De Provocateur’
4 Henriëtte Roland Holst in het voorwoord bij Van Leeuwens bundel Door het Donker: ‘Mogen
deze verzen al niet uitmunten door meesterlijke techniek, - een gestalte komt er uit naar voren:
die van den “zingenden dwaas”, den nederigen broeder van het extatisch genie.’
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II pulp
De jonge kannibalen van Italië
Zouden citaten van de jongste literaire Italiaanse stroming ooit
verplichte kost worden op de middelbare school? Een klas vol
vijftienjarigen die uit volle borst ‘Ik heb mijn ouders vermoord omdat
ze een belachelijk badschuim gebruikten’ uit hun hoofd opdreunen.
Veel van de huidige canonieke teksten en genres moesten zich van het
‘pulplabel’ losweken, maar de nieuwe groep noemt zichzelf il pulp;
een geuzennaam dus. Andrea Hajek wil in dit artikel deze jonge groep
‘kannibalen’ introduceren en enkele karakteristieke kenmerken onder
de loep nemen.
Andrea Hajek
Onlangs was ik voor de eerste keer in Bonardi, de enige Italiaanse boekhandel in
Nederland, om een welverdiende boekenbon van twaalfeneenhalve euro uit te geven.
Helaas krijg je daar niet zo veel voor tegenwoordig, zeker niet wanneer het om
geïmporteerde boeken gaat, maar ik wist me uiteindelijk tevreden te stellen met twee
kleine boekjes, beiden uit de stal van een jonge generatie Italiaanse schrijvers. Het
eerste boek was Seta (‘Zijde’) van Alessan dro Baricco - een van mijn favoriete
auteurs - en het tweede was Woobinda van Aldo Nove, en dit was een puur impulsieve
actie: de felle en gekke kaft van dit boekje sprak me wel aan, en ik besloot het te
kopen. Achteraf bleken deze twee boeken meer met elkaar te maken te hebben dan
ik destijds vermoedde: Baricco en Nove zijn namelijk twee giovani cannibali (jonge
kannibalen)1; een jonge groep schrijvers die zich in de jaren negentig van de vorige
eeuw ontpopt als de nieuwste Italiaanse literaire hype: il pulp.
Deze schrijvers, vinden hun inspiratie onder andere in de groeiende cultuurindustrie
(films als Pulp Fiction), in de media (televisie, tekenfilms) en op het internet. In deze
zin is ‘pulp’ een typisch postmodern fenomeen: de grens tussen elitaire en populaire
cultuur, tussen highbrow en lowbrow, wordt overschreden. Is dit het begin van een
nieuwe periode in de Italiaanse literatuur? Dat valt voorlopig nog niet te bezien, maar
feit is dat deze schrijvers bezig zijn door te breken, veel worden gelezen en naast de
vele negatieve reacties ook al wat steun krijgen van enkele literaire critici.
In 1996 verscheen de verzamelbundel Gioventù Cannibale bij uitgeverij Einaudi,
die uiteindelijk een bestseller werd. Enkele van de auteurs die in deze bundel zijn
opgenomen, zijn Aldo Nove, Isabella Santacroce, Niccolò Ammaniti, Silvia Ballestra
en Tiziano Scarpa. Hun boeken zijn makkelijk te herkennen aan de schreeuwerige
kaften die vaak met kitscherige, popartachtige afbeeldingen zijn versierd. Hun thema's
zijn onder meer geweld, seks en het ontbreken van morele waarden. Hun taal is de
taal van de jeugd, hun stijl afwijkend van de literaire traditie. Is dit de zoveelste
avant-gardebeweging die de kop op steekt, of is er sprake van een nieuwe, op zichzelf
staande, literaire stroming?
In dit artikel zal ik deze Italiaanse pulp eerst omschrijven aan de hand van een
artikel van Costantino Maeder, wat inhoudt dat ik eerst de inhoudelijke en daarna
de formele kenmerken zal bespreken. Vervolgens zal ik een analyse geven van een
van de eerste pulpboeken die in Italië is uitgebracht, Woobinda, e altre storie senza
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lieto fine van Aldo Nove. In dit boek zijn veel van de genoemde kenmerken te vinden
die ik aan de hand van voorbeelden zal proberen te verduidelijken. Ten slotte zal ik
proberen een antwoord te geven op de vraag of deze kannibalen nu een
avant-gardebeweging zijn of dat we getuige zijn van het ontstaan van een nieuwe
literaire stroming.
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Herkenbaar hip
Het doel van deze giovani cannibali is niet om hoogstaande, mooie literatuur te
maken; de taal die deze schrijvers gebruiken is geen literaire, maar alledaagse taal,
de taal van jongeren. Wat onder andere is te merken aan de ‘dialectale’ en nieuwe
uitdrukkingen, maar ook aan het gebruik van vreemde talen, met name Engels2. Een
duidelijk voorbeeld hiervan is Destroy van Isabella Santacroce. Daarnaast blijkt ook
uit de referenties naar popmuziek, het televisie- en drugsmilieu dat deze literatuur
niet tot doel heeft haar jonge lezers van zich te vervreemden, maar de teksten juist
voor hen herkenbaar te maken.
Dat er verwezen wordt is op zich niets nieuws, waarnaar wordt verwezen, is wel
nieuw. Waar ‘klassieke’ postmoderne auteurs (ook wel ‘vegetariërs’ genoemd in
tegenstelling tot de ‘kannibalen’) als Antonio Tabucchi en Umberto Eco aan literaire
teksten refereren, verwijzen de pulpschrijvers naar popsterren en televisieprogramma's.
Hun personages zijn hierdoor bijna stripfiguren geworden. We hebben dus met een
andere vorm van intertekstualiteit te maken, eentje die goed bij de veranderende
tijden past.
Andere formele kenmerken zijn de grafische trucs: het schrijven van bepaalde
woorden met een hoofdletter of het op z'n Italiaans schrijven van buitenlandse namen,
zoals Liz Teilor of Roger Mure (Moore). Soms worden hele stukken tekst in hun
geheel herhaald, een truc die ook iemand als Alessandro Baricco aanwendt (Land
van glas, Baricco 1996). Baricco is geen ‘volbloed’ pulpschrijver, maar in zijn werk
vinden we wel enkele typische kenmerken van pulp terug, zoals het gebruik van
vreemde talen, herhalingen van een passage (maar geïntegreerd in de tekst: het is
geen pure ‘copy-en-pastetruc’). In het onderscheid dat wordt gemaakt tussen cannibali
buoni (goede) en cannibali cattivi (stoute) is hij dan ook onder te brengen bij de
goede groep. Ten slotte ontbreekt het in de pulpverhalen vaak aan een narratieve
structuur: het zijn eerder episodes, zonder causale relaties en met een picareske
opbouw.
Samengevat zijn de voornaamste formele kenmerken van Italiaanse pulp in het
woordgebruik de ‘dialectale’ uitdrukkingen, de neologismen en het gebruik van
vreemde talen. Op tekstniveau zijn de belangrijkste kenmerken het gebruik van
grafische trucs, het invoegen van (al dan niet letterlijke) herhalingen, een episodische
verhaalstructuur en het citeren uit nietliterair materiaal zoals popmuziek,
televisieprogramma's en het drugsmilieu.
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Omslag van Noves Woobinda

De eindeloze ijdelheid
Het postmodernistische zit niet enkel in de intertekstualiteit - zoals beschreven in
het voorgaande gedeelte - of in de grensoverschrijding tussen highbrow en lowbrow,
maar tevens in de opvatting dat alles twee kanten heeft en dat alles dus is geoorloofd
(anything goes): moord op je ouders, seks met dode prostituees en ga zo maar door.
Hiermee hangt samen dat er geen stelling wordt genomen: in plaats van argumentaties
worden slechts opsommingen gegeven, feiten worden naast elkaar geplaatst.
Seksualiteit is een consumptiegoed geworden, gewetensproblemen zijn niet aan de
orde. Gevoelens worden niet uitgesproken, als ze al worden gevoeld. Ook sociale
gevoelens ontbreken, evenals de mogelijkheid langdurige contacten te onderhouden.
Dit thema zal veelvuldig terugkomen in het werk van Aldo Nove. Het postmoderne
thema van consumptie komt verder goed naar voren in de titel en de voorkant van
een roman van Tiziano Scarpa, Amore®: hierop zie je een LEGO-stelletje afgebeeld
in een kitscherig romantisch LEGO-landschap.
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Een ander inhoudelijk kenmerk, dat echter niet zo vernieuwend is, is de pessimistische
sfeer die uit de boeken spreekt: het leven is onvoorspelbaar en zinloos. De aard van
de verhalen evenals de gevoelloze manier waarop ze worden verteld, brengt deze
zinloosheid tot uitdrukking.
Soms hangt er een (pseudo-)internationale sfeer: de verhalen spelen zich af in
nowhere land, en het is onmogelijk om een bepaalde stad of regio te herkennen. Ook
de namen van personages zijn vaak internationaal. Deze kenmerken zijn ook sterk
aanwezig in Castelli di rabbia (1999) van Alessandro Baricco: de stad heet Quinnipak,
enkele van de personages heten Jun Rail, Mormy, mevrouw Abegg en Pekisch. De
referentiekaders zijn dus internationaal en daarmee is er sprake van een globalisering
van de ervaring, hetgeen eigenlijk ook al blijkt uit het taalgebruik, waar ik in de
voorgaande paragraaf op heb gewezen. Ten slotte worden mensen vaak als dingen
beschreven, tot enkele karaktertrekken gereduceerd, dat wil zeggen dat alleen hun
uiterlijk wordt beschreven: innerlijke gevoelens zijn niet aan de orde.

Omslag van Barnum 2 van Alessandro Baricco

Als de voornaamste inhoudelijke kenmerken op een rijtje worden gezet, zijn dat
de zinloosheid van het leven (alles is geoorloofd, er wordt geen stelling genomen en
seksualiteit is een consumptiegoed geworden), de (pseudo-)internationale sfeer, geen
- sociale - gevoelens of langdurige relaties en het feit dat mensen als dingen worden
beschouwd.

Belachelijk badschuim
Aldo Nove (pseudoniem van Antonello Satta Centanin, geboren in 1968) is een van
de bekendste giovani cannibali. Zijn debuut, Woobinda, behoort dan ook tot de eerste
golf van pulpliteratuur, waarmee hij tamelijk representatief is voor deze stroming.
De volledige titel luidt Woobinda, e altre storie senza lieto fine (‘Woobinda, en
andere verhalen zonder goede afloop’, mijn vertaling). Op mijn knaloranje editie is
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een popartachtig dubbelportret van een jongen met een bril afgebeeld, boven wiens
hoofd het woord ‘Vidal’ is gekliederd. Dit woord heeft betrekking op het allereerste
van de veertig korte verhaaltjes, ‘Il bagnoschiuma’ (‘Het badschuim’), dat als volgt
begint: ‘Ik heb mijn ouders vermoord omdat ze een belachelijk badschuim gebruikten,
Pure & Vegetal’ (Nove 1996, p. 11, mijn vertaling). In dit verhaaltje verklaart de
verteller hoe zijn ouders hem op een avond uitlachten nadat hij ze had meegedeeld
dat hij ze zou ombrengen wanneer ze geen ander badschuim zouden gaan gebruiken.
Hij vermoordde ze, sneed hun hoofden af en plaatste deze in de gootsteen om ze uit
te spoelen met ‘hun eigen klote badschuim’. Dit verhaal geeft de teneur van het hele
werk goed weer.
Het boek is opgedeeld in acht delen, bestaande uit vijf korte verhaaltjes, die ieder
een andere verteller hebben. Deze vertellers zijn uiteenlopende figuren:
homoseksuelen, heteroseksuelen, seksverslaafde echtparen, masturberende tieners,
moordenaars, enzovoort. De enige overeenkomst is dat ze zich aan het begin allemaal
even voorstellen: naam, leeftijd en sterrenbeeld. Het is net alsof je naar de video's
kijkt die ze bij ‘datingbureaus’ maken, waarop mensen iets over zichzelf vertellen
en vervolgens zeggen wat voor partner ze zoeken; met dezelfde neutraliteit delen de
personages uit Woobinda ons mee hoe zij soms de meest walgelijke dingen hebben
uitgespookt.
Je zou de thema's van de verhalen kunnen terugbrengen tot drie hoofdthema's:
seks, geweld en televisie. Er is al opgemerkt dat seksualiteit een consumptiegoed is
geworden in pulpliteratuur. Dat is ook in Woobinda zeker het geval: in ‘Jasmine’
huurt de verteller een prostituee in (Jasmine) om zijn broer,
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wiens vriendin hem zojuist heeft verlaten, met Pasen te verrassen door Jasmine naakt
uit een chocolade-ei te laten springen. Jasmine stikt echter onderweg naar de broer
(‘Op zaterdagmiddag is er altijd veel verkeer in Milaan’), maar dat wil niet zeggen
dat ze de broers niet meer kan bevredigen:
Jasmine is net varkensvlees, dat gooi je ook niet zo maar weg. Ik deed
haar mond open en stopte mijn pik erin. Het feit dat ze haar tong had
ingeslikt maakte het allemaal nog interessanter. Had ik toch niet voor niks
vijf miljoen lire uitgegeven. (Ibidem, p. 115, mijn vertaling)
Geweld is ook alom tegenwoordig. Neem bijvoorbeeld ‘Gesù Cristo’, waarmee je
je bijna in een aflevering van de FBI Files waant: een jongeman heeft zijn broer
vermoord, in stukken gezaagd en in de diepvries verstopt, maar omdat zijn bevroren
broer is vastgevroren, moet hij deze ontdooien om hem definitief uit de weg te ruimen.
Helaas elektrocuteert hij zichzelf en als hij ontwaakt in het ziekenhuis is hij omringd
door politie-agenten.
Ten slotte worden er ook verhaaltjes verteld over tvhelden, zoals bijvoorbeeld
over een al dan niet fictieve Zwitserse knaap, genaamd Woobinda, afkomstig uit een
programma waarin hij schijnbaar door de savanne rende (totdat Berlusconi de
tv-zenders opkocht). Dit thema wordt ook wel gecombineerd met de andere twee,
seks en geweld. Een voorbeeld hiervan is ‘Pensieri’, waar Nove zich laat inspireren
door de idiote spelprogramma's die de Italiaanse RAI zo rijk is en waarin halfnaakte,
stralende, blonde dames door de studio rennen, terwijl ze zich in hun billen laten
knijpen door de presentator. De verteller in dit verhaaltje geilt op een van die dames,
Mary:
Wanneer ik me wil aftrekken wacht ik altijd met klaarkomen tot ze Mary
of desnoods Roberta in beeld brengen, en het is me wel eens overkomen
dat ze, terwijl ik kwakte, één van die nepagenten in beeld brachten, nou,
dat was waardeloos. (Ibidem, p. 32, mijn vertaling)
Laten we nu eens de verschillende kenmerken van pulpliteratuur langslopen, om te
beginnen de formele kenmerken: qua vorm is Woobinda mijns inziens niet zo
revolutionair. Veel nieuwe uitdrukkingen, afgezien van ‘macchina spaccabaci’
(zoenmachine?), komen er niet voor en veel Engelse woorden ben ik evenmin
tegengekomen. Wel munt Aldo Nove uit in vulgair taalgebruik, tenzij dit het soort
taal is dat men in Milaan gebruikt. Ook maakt hij niet veel gebruik van herhaling en
grafische trucs. Wat wel sterk opvalt aan Woobinda, is het ontbreken van een rode
draad: het boek is zeer episodisch, niet alleen omdat er veertig verschillende
personages aan het woord komen, maar ook omdat de laatste zin van een verhaaltje
vaak zomaar afbreekt, zonder enige reden. Het heeft ook geen zin om te gaan puzzelen
of bladeren naar een patroon: ditmaal is het wel een ‘copy-en-pasteactie’, dat wil
zeggen een willekeurige afbraak van de zin, alsof we met een dadaïstisch spelletje
hebben te maken. Wat betreft intertekstualiteit: de popmuziek wordt niet veel
geciteerd, het is in dit boek vooral de televisiewereld die domineert.
Na de zoektocht naar inhoudelijke pulpkenmerken, komt naar voren dat in dit boek
alles mag. Dat is wel gebleken uit het verhaaltje over de oudermoord en het verhaal
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over de prostituee Jasmine. Het is echter niet alleen de inhoud die moet shockeren,
maar ook de manier waarop de verhalen worden verteld: de gevoelloosheid en de
neutraliteit maken het zo absurd. Een ander kenmerk was seksualiteit als
consumptiegoed. Dit komt goed tot uitdrukking in ‘Vibravoll’, waarin een vrouw
een nieuwe seksuele ervaring opdoet wanneer haar echtgenoot haar met zijn mobiele
telefoon opbelt, terwijl zij haar telefoon (met trilfunctie) tussen haar benen houdt.
In feite wordt in geen enkele van de relaties die in Woobinda worden beschreven,
gerept van enige gevoelens: het gaat puur om de seks; met elkaar, met hetzelfde
geslacht, alleen, met de afstandsbediening, het doet er allemaal niet toe.
Vandaar dat Woobinda het mijns inziens vooral van de absurditeit, de humor en
de inventiviteit moet hebben. De absurditeit komt bijvoorbeeld goed tot uitdrukking
in een verhaaltje als ‘Vidal’, waarin de ouders worden vermoord vanwege het
verkeerde merk badschuim. Vervolgens de humor: aangezien het vaak moeilijk is
om deze verhalen serieus te nemen, kun je eigenlijk alleen nog proberen om de humor
ervan in te zien (en soms zijn ze ook echt grappig); ten slotte blinkt Nove uit in
inventiviteit, zeker op het gebied van zelfbevrediging en andere aspecten van
seksualiteit: wie zou er bijvoorbeeld ooit op komen om een plakje van de
lievelingskaas van zijn kat op zijn private parts te leggen, zoals in ‘Amore’?
Ondanks de humor, waar de meeste verhalen het in mijn lezing van moeten hebben,
is de pessimistische sfeer - die zo kenmerkend is voor de pulpschrijvers - toch
aanwezig. Vooral de emotieloze en kille relaties
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die tussen Noves personages bestaan - en die in de meeste gevallen enkel op seksuele
bevrediging steunen, indien er al sprake is van twee mensen - zijn typisch voor dit
boek. Het ontbreken van een rode draad doet de roman verder weinig goed: je hebt
het gevoel alsof je wat losse verhaaltjes hebt zitten lezen, zonder dat je er iets wijzer
van bent geworden. Blijkbaar ligt het nu eenmaal in onze aard een coherentie te
zoeken in wat we lezen: dit werpt echter geen vruchten af bij iemand als Aldo Nove.

Trash of toch de moeite waard?
Is dit de zoveelste avant-gardebeweging die de kop op steekt, of is er echt sprake
van een nieuwe, op zichzelf staande, literaire stroming? Deze vraag heb ik in de
inleiding gesteld, en ik zal daar nu een antwoord op proberen te geven. Volgens de
auteur van het artikel / cannibali
(http://www.ecn.org/banlieues/number1/cannibali.html) wel, aangezien hij van
mening is dat deze cannibali ‘de meest recente opwelling van de culturele avant-garde’
(mijn vertaling) zijn. Het is echter onmogelijk om aan de hand van een enkele roman
een uitspraak te doen over een hele groep schrijvers, maar met behulp van de
kenmerken die Costantino Maeder ons heeft aangereikt, kunnen we een heel eind
komen. Wat is precies de definitie van avant-garde? Het Lexicon van literaire termen
geeft de volgende definitie:
‘Generatie of groep kunstenaars die, gezien vanuit een bepaald ogenblik
in de geschiedenis van de kunst, zich afzetten tegen de geldende traditie
en de bestaande vormencanons, en die experimenteren met nieuwe vormen,
technieken en stijlen. [...] De avantgardekunstenaar stelt zich op in de
speerpunt van de vernieuwing, progressief, antagonistisch en dus vaak
marginaal, waarbij deformatie, hermetisme en onbegrijpelijkheid
principieel toegepast worden.’ (Van Gorp 1998, p. 46)
Of ze echt nieuwe vormen van literatuur creëren, durf ik niet met zekerheid te zeggen,
maar het is wel duidelijk dat de pulpschrijvers experimenteren met technieken, zoals
het gebruik van grafische trucs, herhalingen van hele passages en het verzinnen van
niet-bestaande woorden. Hun soms shockerende en amorele verhalen maken hen
automatisch tot antagonisten van de moraal, en er zijn dan ook de gebruikelijke
polemieken in Italië geweest omtrent dit soort literatuur. Ook maakt het zomaar
afbreken van zinnen de verhalen uit Woobinda er niet begrijpelijker op. Verder doen
deze schrijvers vernieuwende dingen op het gebied van intertekstualiteit: in plaats
van literaire teksten is de massamedia de grote inspiratiebron. Ik wil er dan ook op
wijzen dat dit soort literatuur niet minder elitair en hermetisch hoeft te zijn dan
bijvoorbeeld The Waste Land van T.S. Eliott. Laatstgenoemd werk zit namelijk vol
bijbelse, mythologische en andere verwijzingen, die je alleen begrijpt als je deze
bronnen kent, en als je de bijbel of de Goddelijke Komedie zou gaan lezen, of de
Rainbowpocket van mythologische figuren zou kopen, kom je met een beetje verstand
en academische scholing een flink eind. Dit geldt mijns inziens ook voor pulp: om
te begrijpen wat Aldo Nove bedoelt als hij het bijvoorbeeld over de televisieserie
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Woobinda heeft (indien dit programma echt bestaat) vergt namelijk ook een zekere
voorkennis.
Ten slotte een vraag die ik mij gedurende de lectuur van Woobinda vaak heb
gesteld: is dit nou pure onzin? Zit er dan echt geen diepere laag in? Een auteur van
een artikel op internet denkt het volgende:
Bij het lezen van de verhalen van Aldo Nove is het moeilijk je te onttrekken
aan de neiging om hem onder te brengen in de popart-literatuur, met
daaraan toegevoegd een postmoderne condition humaine, die duidelijk
wordt in een liefdesverhouding met objecten. Deze lijken zo op het eerste
gezicht bijna onmiddellijk te worden weergegeven, vloeibaar en
geïmproviseerd zoals het objet trouvé of l'écriture automatique. In
werkelijkheid is datgene wat spontaan, naïef, kortstondig of erger nog
[...], afgeleid, onbeschaafd, popularistisch lijkt, in feite echter de vrucht
van een zeer nauwkeurig, maniakaal lyrisch gemeten aandacht voor de
mechanismen van het schrijvena.
(http://www2.comune.bologna.it/bologna/boll900/segnal11.html, mijn
vertaling)
Er zou dus wel degelijk een diepere laag in zitten volgens deze recensent, en in feite
is het ogenschijnlijke grove materiaal ‘het symbool van een existentiële pijn (en
droom) die verwijst naar een algehele kritiek van het kapitalisme’ (ibidem, mijn
vertaling). Dat de personages in Noves werk een existentieel probleem hebben, trek
ik niet in twijfel, maar naar mijn inzicht weet Nove daar verder niets van te maken.
Zijn werk is gestructureerd als een ‘zapping televisivo’ zodat je
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na afloop inderdaad het gevoel hebt alsof je een beetje hebt zitten zappen, zonder
iets echt leuks te zijn tegengekomen.
Ik heb het uiteraard over een enkele roman, en om een serieuzer antwoord te geven
op de hoofdvraag, of de Italiaanse pulp puur een avant-gardebeweging is of een
volwaardige stroming, moet er naar veel meer werken worden gekeken. Ik hoop
echter een beeld te hebben gegeven van deze Generazione MTV, die beetje bij beetje
een eigen plek in de literaire wereld aan het verwerven is. Persoonlijk blijf ik echter
de voorkeur geven aan een ‘goede kannibaal’ als Alessandro Baricco, die bewijst
dat je ook modern en ‘cool’ kunt zijn, zonder tegelijk afstotelijk en shockerend te
zijn.
Andrea Hajek studeert Italiaans, Frans en Literatuurwetenschap aan de
universiteit van Utrecht. Dit collegejaar zal zij de studies Frans en
Literatuurwetenschap afronden. De auteur wil Monica Jansen bedanken
voor haar hulp bij het schrijven van dit artikel.
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Eindnoten:
1 Naar een populair tijdschrift uit 1977, Cannibale (opgericht door de - Italië - legendarische
striptekenaar Andrea Pazienza, die tevens boekomslgen maakte maakte voor pulpschrijvers).
2 Een taal die onder de Italiaanse jeugd sterker leeft dan bij de oudere generatie.
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Een tram als beeld
Reacties op een sonnet van J.A. dèr Mouw
Poëzie vormt nog altijd een struikelblok voor veel beginnende lezers,
maar ook ervaren lezers hebben nogal eens moeite met een correcte
lezing. Nauwkeurig lezen blijkt dikwijls ondergeschikt aan het vinden
van kleurrijke, maar desondanks foutieve interpretaties. Jeannette
Hollaar toont in haar bijdrage aan, dat een te grote leeservaring in
sommige gevallen als een handicap kan werken en geeft middels een
nauwkeurige tekstanalyse een verbeterde interpretatie van een sonnet
van J.A. dèr Mouw.
Jeannette M. Hollaar
Al weer enige tijd geleden kwam mij deze uitspraak onder ogen: goede lezers zijn
even zeldzaam als goede schrijvers. Dit mag enigszins overdreven zijn, een kern van
waarheid bevat de uitspraak wel. Dat wijzen althans mijn eigen ervaringen uit, zowel
bij het lesgeven aan aankomende neerlandici als bij het lezen van gepubliceerde
tekstinterpretaties. Nauwkeurig lezen blijkt telkens weer moeilijk te zijn. Al eerder
signaleerde ik voorbeelden van slordig lezen (Hollaar 1985, 1986a, 1986b, 1986c)
en stelde ik alternatieven voor. Hetzelfde beoog ik met dit artikel. Het betreft deze
keer een sonnet van J.A. dèr Mouw (1863-1919), dat als volgt luidt:
Vol winteravondscheemring ligt de laan,
een buis, de wand hier, ginds grijswit als krijt;
de tram, een blok van gelig schijnsel, rijdt
tussen twee lichtrechthoeken af en aan;
soms knapt, verwaaiend links, rechts van de baan,
een boeket van meteoren los en smijt
blauwgroene sterren door de donkerheid,
waarin plotsling zilvrige sprookjes staan.
Zo glijdt de herinn'ring 't verleden door,
een lichtplek, schuivend steeds langs 't zelfde spoor
langs schimmen van verdriet, nevelig groot;
soms toont een feeërie van tov'rig blauw
hoe somber ligt het onderwerelds grauw
op 't vroeger leven, levend in de dood.
(Dèr Mouw 1986)

Dit gedicht biedt veel lezers moeilijkheden, zoals bleek uit de bespreking ervan met
studenten en uit het commentaar erop in het Volledig dichtwerk (1986). De oorzaak
van die moeilijkheden is het best te omschrijven met behulp van het begrip ‘script’,
zoals dat is gedefinieerd door J.J. Oversteegen (1986, p. 43): ‘een script is de som
van de verschijnselen en concepten die wij op grond van onze kennis van de wereld
aan een bepaalde (taal)ervaring kunnen verbinden’. Als voorbeeld noemt hij dan:
‘aan het woord (of de ervaring) “tram” is te koppelen: “rails”, “vaste koers”, “kaartje”,
“automaat”, “bestuurder”, “controle”, etc.’. Inder-daad vinden we in ons gedicht de
rails (‘baan’ r. 5) en de vaste koers (‘schuivend steeds langs hetzelfde spoor’ r. 10).
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Oversteegen vervolgt met: ‘Het voorkomen van deze woorden/concepten ligt
binnen ons verwachtingsveld, wanneer bijvoorbeeld een taaluiting met het woord
“tram” erin onder onze ogen komt. Ontmoeten wij in die situatie het woord “eten”,
dan is dit voor de meesten van ons nieuwe niet-verwachte informatie’.
Hoewel in het gedicht van Dèr Mouw geen zo veraf liggend begrip als ‘eten’
voorkomt, worden er toch aspecten van de tram genoemd die bij veel lezers blijkbaar
niet tot hun ‘script’ behoren. Ik doel op de ‘lichtrechthoeken’ in de eerste strofe en
op het ‘boeket van meteoren’ en de‘blauwgroene sterren’ in de tweede strofe. Toch
gaat het om verschijnselen die iedereen
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kan waarnemen. De ‘lichtrechthoeken’ hangen kennelijk samen met het feit dat de
tram ‘een blok van gelig schijnsel’ is: er brandt licht in de tram en dit is de enige
lichtbron die in het gedicht wordt genoemd. Voor het overige is de laan ‘vol
winteravondscheemring’. Het is dus onwenselijk andere, niet genoemde lichtbronnen
te introduceren, zoals, naar bleek, sommige lezers zijn geneigd te doen. Het is immers
zo nevelig, dat de laan een buis lijkt met grijswitte wanden. De verlichte tram rijdt
door een tunnel van mist. Een waarneming die iedereen nu kan doen, is dat door de
(rechthoekige) ramen van een verlichte tram, licht valt op het plaveisel aan
weerskanten van de tram. Deze voert de lichtrechthoeken met zich mee en rijdt
daartussen dus inderdaad ‘af en aan’.
Hoewel minder vaak, blijken ook het ‘boeket van meteoren’ en de ‘blauwgroene
sterren’ niet tot ieders ‘tramscript’ te behoren: soms ziet men er de beschrijving van
een vuurwerk in, wat gegeven tijd en plaats wel vreemd is. Bovendien ontbreekt dan
elk verband met de tram, terwijl dat toch is te verwachten, aangezien er slechts een
puntkomma achter de eerste strofe staat. Beter is het dan ook aan te nemen dat het
nog steeds over de tram gaat, te meer daar de lichtflitsen ‘links, rechts van de baan’
verwaaien. Wat Dèr Mouw hier op het oog heeft, is ongetwijfeld de vonkenregen,
die vooral bij vochtig weer van de bovenleiding van de tram kan afspatten.
Het in het octaaf beschreven gebeuren wordt gezien vanuit een bepaald perspectief,
al komt er geen waarnemer in beeld. Maar de laan lijkt een buis: we kijken dus in
de lengterichting. Zowel ‘hier’ als ‘ginds’, dus vlakbij en verderop, is de wand
grijswit. Het ‘links, rechts van de baan’ wijst er eveneens op dat de waarnemer in
het verlengde van de tramrails staat. Nu geeft een van de verzorgers van het Volledig
dichtwerk, te weten H. van den Bergh, echter als commentaar bij de eerste strofe (p.
708): ‘De af- en

Johan Andreas dèr Mouw

aanrijdende trams [...] lijken voor de passagiers aan weerszijden van de spiegelende
tram een verlicht blok mee te voeren’. Dit lijkt mij een onhoudbare interpretatie, en
wel om de volgende redenen: ten eerste het perspectief. In de beide openingsregels
(die de commentator overslaat) ziet iemand de laan vanuit een vast punt: er is een
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‘hier’ en een ‘ginds’. Van trams is dan nog geen sprake. In de beide volgende regels
zou nu dat perspectief plotseling verspringen naar de (in het gedicht niet genoemde)
passagiers, en nog wel telkens verschillende, want zij rijden af en aan. Bovendien
zouden zij naar beide kanten kijken. In het tweede kwatrijn verspringt het perspectief
dan weer
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naar iemand buiten de tram, want de vonkenregen kun je vanuit de tram niet zien.
Deze inconsistentie in het perspectief lijkt mij nu buitengewoon onwaarschijnlijk.
Net zo goed als de laan en de vonkenregen, worden de trams vanuit één punt gezien
en dat punt ligt buiten de tram.
Ten tweede de terminologie. De commentator identificeert de lichtrechthoeken
met ‘een verlicht blok’. Maar een blok is een driedimensionaal lichaam en rechthoeken
zijn tweedimensionale vlakken. De wiskundig geschoolde Dèr Mouw gebruikt deze
termen zeker niet door elkaar. Een derde argument vermeld ik even verderop.
Het commentaar bij het tweede kwatrijn begint met: ‘Soms sproeien vonken van
de rails...’. Maar de vergelijking met meteoren en sterren doet toch eerder denken
aan een verschijnsel in de lucht en dus aan het vonken van de bovenleiding. Deze
pleegt ook heftiger te vonken dan de rails.
Uit een briefwisseling met Van den Bergh bleek mij, dat hij er aan twijfelde, of
er in Dèr Mouws tijd al bovenleidingen bestonden. Dit inspireerde mij tot een nader
onderzoek naar plaats en tijd van het ontstaan van het gedicht. Op het resultaat hiervan
kom ik nog terug.
In het sextet vinden allerlei elementen uit het octaaf een parallel. In de eerste
terzine blijkt de tram een beeld te zijn voor de herinnering - een woord dat bij Dèr
Mouw vaak de actieve betekenis heeft van ‘het zich opnieuw te binnen brengen’.
Terugblikkend vanuit het heden ziet de ook nu weer niet genoemde waarnemer in
de nevelen van het verleden ‘schimmen van verdriet’ oplichten, overal waar de
herinnering passeert. Zo lichtte ook de omgeving van de tram op waar deze passeerde.
En zoals de tram langs een vaste baan rijdt, zo glijdt ook de herinnering ‘steeds langs
hetzelfde spoor’.
De vonkenregen uit het tweede kwatrijn krijgt zijn parallel in de eerste regel van
de tweede terzine: als uitzondering op al het herinnerde verdriet licht plots een
sprookjesachtig mooie herinnering extra helder op. Waarschijnlijk doelt Dèr Mouw
hier op voorvallen uit zijn jeugd. Uit andere gedichten blijkt, dat hij zich zijn jeugd
herinnert als een periode van harmonie en ongebroken geluk.
Na die eerste regel volgt een onverwachte terugkeer naar de sfeer van de
openingsregels: de ‘feeërie van tov'rig blauw’ doet des te duidelijker de omringende
doodsheid uitkomen. Bij ‘onderwerelds’ denkt de classicus Dèr Mouw ongetwijfeld
aan de onderwereld zoals de oude Grieken zich die voorstelden, namelijk als een
duister schimmenrijk, waar de doden verbleven. Vandaar dat de gedaanteachtige
mistflarden uit het octaaf hier ‘schimmen van verdriet’ worden genoemd. Alles wat
voorbij is in een mensenleven is gestorven, ook al kunnen we het voorbije in
gedachten doen herleven. Zo eindigt het gedicht in dezelfde mineurstemming als
waarin het begon.
De parallellen tussen octaaf en sextet leveren nog een derde argument tegen het
idee dat er in de eerste strofe sprake is van een spiegeling, gezien door de passagiers.
De tram is een beeld voor de herinnering. Maar die naar het verleden terugglijdende
herinnering weerspiegelt niet zichzelf; ze is, net als de tram, een bron van licht, die
de omgeving doet oplichten.
Het commentaar in het Volledig dichtwerk lijkt te zijn beïnvloed door een ander
gedicht van Dèr Mouw, waarnaar het ook verwijst, en wel dat op pagina 390. Dat
gaat inderdaad over een ‘ik’ die in de tram zit. Ook deze ziet echter geen spiegelingen,
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maar onder andere lantaarnlicht, dat van buitenaf door de beslagen ramen van de
tram schijnt.
Nu is er een gedicht van Vasalis, getiteld ‘Afsluitdijk’, dat vaak wordt vergeleken
met de tramgedichten van Dèr Mouw. Bij Vasalis gaat het over een busrit bij avond.
Inderdaad ziet daar de ‘ik’ zichzelf en de andere passagiers weerspiegeld in de ruit.
Echter slechts aan één kant, en wel aan de kant waar ‘ik’ zit. In een brief bevestigde
Van den Bergh mijn vermoeden dat hij door dat gedicht op de spiegelingsgedachte
gekomen is.
Voor een antwoord op de vraag of er in Dèr Mouws tijd al elektrische trams met
bovenleiding reden, was enig literatuuronderzoek nodig. Voor gegevens omtrent
plaats en tijd van ontstaan van het gedicht raadpleegde ik de dissertatie van A.M.
Cram-Magré (1962) over leven en werk van Dèr Mouw. Daaraan ontleen ik de
volgende feiten, aangevuld met eigen bevindingen.
Toen Dèr Mouw zijn tramgedicht schreef, woonde hij al enige tijd in Den Haag.
Zijn jeugd had hij doorgebracht in Zwolle en Deventer. Na zijn studietijd in Leiden
(1883-1887) werd hij docent aan het gymnasium te Doetinchem, maar die werkkring
bevredigde hem niet. Na een ernstig conflict met zijn rector, dat hem bijna tot
zelfmoord dreef, nam hij ontslag. In 1904 verhuisde hij met zijn vrouw en aangenomen
dochtertje naar Rijswijk en in 1907 naar Den Haag. Hij huurde er een huis aan de
Laan van Meerdervoort 333, een adres dat zich even voorbij het Valkenbosplein
bevindt, destijds een nieuwe buurt. Het plein ligt tussen twee delen van de Laan van
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Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage

Meerdervoort. Aanvankelijk keek de familie aan de achterzijde nog uit over de
weilanden met aan de horizon de duinenrand. Vrij spoedig verrees daar echter een
nieuwe wijk, die het mooie uitzicht wegnam. Dit was voor Dèr Mouw aanleiding
zijn studeerkamer op de eerste verdieping te verplaatsen van de achter- naar de
voorkamer, vanwaar hij dus uitkeek op de Laan van Meerdervoort. In die kamer zal
hij het tramgedicht hebben geschreven, in welk jaar precies is niet na te gaan. Maar
aangezien Dèr Mouw pas omstreeks zijn vijftigste de gepubliceerde gedichten begon
te schrijven, zal het niet voor 1913 zijn geweest.
Op de vraag wat voor trams er toen in Den Haag reden, is een antwoord te vinden
in een belangwekkend boek van de hand van Johan Blok, getiteld Haagse trams. Het
Haagse trammaterieel van 1864 tot heden. (1993). Daarin staan gegevens die enig
licht werpen op het besproken sonnet.
Het blijkt dat de eerste elektrische tram met bovenleiding (na een kort experiment
met accutrams) in augustus 1904 begint te rijden op het traject Kurhaus-Plein. In de
jaren daarna komen er meer lijnen bij en in maart 1907 maakt de paardentram zijn
laatste rit. In 1906 wordt er een tramlijn aangelegd vanaf de Javabrug (nabij het
centrum) door de Javastraat en, in het verlengde daarvan, over de Laan van
Meerdervoort, met als eindpunt het Valkenbosplein. Als Dèr Mouw in 1907 zijn
intrek neemt aan de Laan van Meerdervoort 333, kan hij dus vlakbij zijn huis het
nieuwe verschijnsel waarnemen: de laan in het gedicht is dus wel de Laan van
Meerdervoort. Wanneer hij naar buiten komt en naar het eindpunt van de tram loopt,
kijkt hij inderdaad in de richting van de rails en 's avonds zal hij dus aan weerszijden
daarvan de lichtrechthoeken en de vonkenregen hebben gezien.
De vraag rijst dan ook, waarom er in het gedicht geen ‘ik’ voorkomt die de
beschreven scène waarneemt. In de meeste andere gedichten van Dèr Mouw treffen
we zo'n ‘ik’ wel aan. Als verklaring voor dit verschil opper ik: het zou
onwaarschijnlijk zijn dat iemand op een koude, mistige winteravond zo lang buiten
staat te kijken, dat hij verscheidene trams af en aan ziet rijden. Naar ik vermoed,
schreef Dèr Mouw het gedicht in zijn studeerkamer en putte hij uit zijn herinnering
bij het schilderen van de aankomende en vertrekkende trams. Dat feit had hij nodig
vanwege de parallellie met het sextet: ook de herinnering glijdt heen en weer in het
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verleden. Het blijft dus in het vage wie de waarnemer is, omdat Dèr Mouw geen al
te concrete situatie van een ‘ik’ wilde oproepen.
Tot slot nog dit: het was voor mij een verrassing, dat de ‘lichtrechthoeken’ voor
zowel beginnelingen als
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voor een geoefende lezer als Van den Bergh, zo'n struikelblok vormden. Ze behoorden
voor mij zozeer tot mijn ‘tramscript’, dat ik al bij eerste lezing de lichtplekken naast
de tram voor mij zag. Dit als gevolg van het feit dat ik, in jonger jaren, als ik 's avonds
in een Haagse tram zat, altijd keek naar het ‘meeglijdende’ licht en naar de
bewegingen ervan, wanneer de tram objecten naast de rails passeerde. Blijkbaar
kennen velen die ervaring niet en leidt dat tot de uiteenlopende gissingen naar de
herkomst van de lichtplekken. De studenten dachten aan verlichte vensters van huizen
of aan tramhaltes en dus aan elementen die in de tekst geen aanknopingspunt vinden
- iets wat bij weinig ervaren interpreten vaker voorkomt. Een ander voorstel, namelijk
dat het om de verlichte nummerborden voor- en achteraan de tram gaat, is evenmin
aanvaardbaar, ook al wordt hier tenminste een verband met de tram gelegd. Maar
het is onmogelijk een standpunt te kiezen vanwaar die beide borden tegelijk zichtbaar
zijn. Bovendien maken zij de tram niet tot een verlicht blok. Het merkwaardige is in
dit geval dat een grote leeservaring eveneens een handicap bleek: Van den Berghs
associatie met twee andere gedichten bracht ook hem op een dwaalspoor.
De reactie op de door mij voorgestelde interpretatie van studenten enerzijds en
Van den Bergh anderzijds was verschillend: de eersten waren vrijwel niet te overtuigen
van het onwaarschijnlijke van hun gissingen, de laatste erkende terstond dat mijn
voorstel beter was. Dit brengt mij opnieuw tot de ook elders al bereikte conclusie
(Hollaar 1986a, p. 412), dat, gegeven een zekere deskundigheid, een voortgezette
discussie over interpretaties tot consensus kan leiden. Aangezien dat in de meeste
wetenschappen het enig haalbare is, is er geen reden interpreteren te beschouwen als
een onwetenschappelijke bezigheid.
Jeannette M. Hollaar heeft Nederlands gestudeerd in Leiden met Italiaans
als bijvak. Na les te hebben gegeven aan middelbare scholen in Amsterdam
en Utrecht en aan de Pedagogische Academie in Deventer, is zij vanaf
1981 met vervroegd pensioen en beoefend sindsdien de neerlandistiek als
liefhebberij.
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Universitair Universum
Per 1 januari 2002 is Frits van Oostrom benoemd tot eerste zogenoemde
Universiteitshoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Volgens het
college van bestuur ‘staat een Universiteitshoogleraar garant voor
innovatief onderzoek en onderwijs, en kan deze hieraan in volledige
vrijheid werken’. In deze jaargang van Vooys zal Van Oostrom rapporteren
over ervaringen tijdens zijn eerste jaar in deze nieuwe functie.
Zoals het een kosmos betaamt, kent het universitaire universum drie
dimensies: ruimte, tijd en persoon. Deze keer beschouwen wij

De Tijd
Frits van Oostrom
Het hoogtepunt van elke universitaire bijeenkomst wordt tegenwoordig tot het laatst
bewaard: het vaststellen van de volgende. Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten
als bij het broeden op de agenda. Dan heeft x college, dan is op y op reis en dan moet
z naar zijn bijbaantje. Soms sturen secretariaten van tevoren datumbriefjes rond,
waarop men zijn beschikbaarheid in de eerstkomende weken kan aangeven. In negen
van de tien gevallen krijgt men na twee weken een nieuw datumbriefje binnen, met
opties verder in de tijd. Op korte termijn bleek het gezelschap niet bij elkaar te krijgen.
Sommigen hadden het trouwens zelfs te druk om überhaupt het datumbriefje in te
vullen.
Wij leven in een individualistische tijd, en wij weten het. Maar vraag al die unieke
individuen hoe het met ze gaat, en je krijgt hetzelfde antwoord: ‘Goed. Druk!’ Over
dat pavloviaanse ‘goed’ misschien een andere keer; nu wat dat ‘druk’ betreft. Eigenlijk
is het een vreemde situatie, want rationeel pleit alles ervoor dat we het nooit minder
druk zouden moeten hebben gehad dan juist in deze tijd. Al onze gemakken maken
immers dat dingen die vroeger lang duurden, nu in een handomdraai zijn geregeld.
Het geldt letterlijk van de wieg tot het graf: vergelijk de pampers met de katoenen
luiers, en de mis met drie heren met het drive-incrematorium waar men desgewenst
niet eens het zakken van de kist hoeft af te wachten. En daartussen, in het volle leven:
de snelle communicatie, het supersonisch reizen, het kunstlicht dat de productieve
dag verlengt, en het verschil tussen op jacht en naar de Albert Heijn gaan.
Ook in de uithoek van het universitaire universum is er enorme tijdswinst geboekt.
Moest men vroeger alles tot bloedens toe overschrijven, nu flitst het
fotokopieerapparaat. Om een boek te lenen van de alma mater moest men nog niet
zo lang geleden naar de universiteitsbibliotheek gaan, in een kaartcatalogus op zoek
naar de juiste titel, om deze met de signatuur over te schrijven op een kaartje dat men
in een bakje deponeerde dat eens in de zoveel tijd door een magazijnmeester werd
geleegd, waarna die aan zijn tocht in de bibliothecaire onderwereld begon - aan het
eind van het dagdeel stond het boek dan klaar om te worden afgehaald. Nu kan men
thuis on line in de catalogus, en met een klik of twee, het boek bestellen, dat in no
time uit de krochten omhoog komt. Indien je het boek zelf nog moet zien trouwens,
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en de gezochte tekst niet meteen kon downloaden, die nieuwe vorm van schrijven.
En dan al het schrijfwerk zelf! Nog maar een generatie terug moest men voor elke
correctieronde het hele stuk compleet overtypen. We zouden dus in feite meer tijd
dan ooit over moeten hebben, ook aan de universiteit.
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Maar geef de mensen nieuwe instrumenten en ze benutten die niet voor een
versimpeling des levens, maar voor het vergroten van hun actieradius. De betere
communicatiemiddelen droegen niet zozeer bij tot het geintensiveerd verkeer met
enkelen, maar tot het oppervlakkige met velen. Inmiddels houden we elkaar gevangen
in een mallemolen, waarin men trots is als men de halve dag achter de email zit druk met relaties en besognes, en dus een levend mens - en in de pauze van een
college een reeks sms-jes moet beantwoorden.
Dat zou nog niet zo erg zijn, ware er niet het kwaliteitsverlies. Door pure haast en
ongeduld wordt aan de universiteit ongelooflijk veel verknoeid, zowel door studenten,
docenten als ondersteunend personeel. En dan het kwaliteitsverlies qua inhoud: het
dominante levensgevoel is dat men zoveel tijd besteedt aan randverschijnselen, dat
men aan wezenlijke dingen niet toekomt. Urgentie gaat bijna voortdurend voor
belang. Wie aan de universiteit heeft nog met regelmaat een volle en geconcentreerde
dag voor intellectuele activiteiten? Om zoiets te bevechten, moet je haast
universiteitshoogleraar zien te worden. ‘Tekst en tijd zijn broer en zus’, hoorde ik
laatst iemand zeggen. De man was dan ook bijna tachtig, en een kardinaal. (Niet dat
in die wereld de tijd heeft stilgestaan overigens; uit eigen observatie weet ik dat de
monniken van Egmond veel tv kijken, en dat de bisschop der Egyptische Kopten
ingeval van zandstorm de audiënties per mobieltje afwikkelt).
Er is uit de twaalfde eeuw een tekening bewaard, die de twee hoofdvormen van
leven tegenover elkaar stelt: de vita activa, verbeeld door een ridder te paard, en de
vita comtemplativa, door een monnik boven een boek. Het lijkt toch niet voor twijfel
vatbaar dat, op hedendaagse verhoudingen geprojecteerd, de universiteit - docenten
en studenten - bij het laatstgenoemde plaatje hoort. De maatschappelijke beeldvorming
ziet ons nog altijd zo: als een gemeenschap van lieden die de tijd hebben. Maar wij
willen dynamisch zijn en draven als ADHD'ers rond. Het boek gaat zo snel mogelijk
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dicht, het paard is de computer, de valk in de hand is ons mobieltje. Iedereen druk,
druk, druk, maar heel vaak druk met niks; het grote risico, zeg maar gerust de kwaal,
van deze tijd.
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Een wereld van verdubbeling
Over het werk van F.B. Hotz
Wie is er bekend met het werk van F.B. Hotz, de winnaar van de P.C.
Hooft-prijs? Enkel de meest verstokte neerlandicus kent deze schrijver
van voornamelijk veel korte verhalen. Jan-Willem Anker pleit in dit
artikel voor meer waardering voor deze auteur. Anker pakt een facet,
de droom als mise-en-abyme, uit het oeuvre van Hotz en neemt dat
uitvoerig onder de loep. Aan de hand van deze dromen probeert Anker
de auteur ook de literatuurgeschiedenis binnen te leiden en Hotz daarin
een plaats te geven. Een plaats in de geschiedenis waarop hij recht
heeft?
Jan-Willem Anker
Zo zuinig als de schrijver F.B. Hotz (1922-2000) was met uitspraken over zijn werk,
zo zuinig zijn onderzoekers geweest met hun aandacht voor deze schrijver. Hotz kon
zich na zijn eerste publicaties midden jaren '70 - toen was hij de vijftig reeds
gepasseerd - verheugen op lovende kritieken van de toonaangevende critici. Ondanks
dat is het tot op heden met werkelijke interesse karig gesteld. Daar hebben uitspraken
van Aad Nuis, die van een nieuwe Elsschot sprak, en van Gerrit Komrij die meende
dat ‘zijn verhalen authentiek aandoen, juist door details waar niemand aan denkt’,
weinig tot niets aan veranderd. (Blokker, 1982, p. 13)
Ook de P.C. Hooft-prijs, aan Hotz uitgereikt vlak voor zijn dood, heeft er slechts
voor gezorgd dat zijn verzameld werk, getiteld Het Werk, is uitverkocht. Wel is men
bezig de uitgave van de briefwisseling tussen Hotz en zijn oom H.W. Kunst te
realiseren. Dat Hotz niet van publiciteit hield, is geen geheim; hij trad zelden in de
openbaarheid en liet het gros van zijn correspondentie vernietigen. De inhoud van
die briefwisseling met zijn oom zal om deze reden waarschijnlijk het enige document
vormen waarin iets van zijn persoonlijkheid bewaard blijft.
Twee boeken zijn er verschenen over deze wonderlijke en mysterieuze auteur van
vele korte verhalen, een novelle en een roman. Ten eerste is er een boek met
verzamelde kritieken, onder redactie van Jan Blokker, maar dit werk vormt niet meer
dan een handjevol aanzetten, die de meeste recensies toch altijd zijn. Bovendien is
het inmiddels twintig jaar oud, geschreven toen Hotz in feite nog maar net was
begonnen en het is hier en daar hopeloos verouderd. Dit geldt gedeeltelijk ook voor
het tweede boek dat over Hotz bestaat. Het is van de hand van critica Aleid Truijens
en het zag een jaar eerder, in 1981, het licht. Het bevat analyses van verhalen uit de
eerste twee bundels Dood weermiddel (1984) en Ernstvuurwerk (1986). Hoewel
Truijens zich in haar inleiding vrij nederig presenteert en beweert dat ze zich niet
opstelt ‘als een objectief analyserende instantie’ (Aleid Truijens 1981, p. 8), heeft
haar boek wel degelijk enige wetenschappelijke pretenties. Deels is ze in staat deze
waar te maken; ze merkt een interessante thematische vierdeling in Hotz' werk op
en behandelt bij elke verhaalsoort die ze onderscheidt twee verhalen die ze nauwgezet
analyseert. Ten slotte komt ze tot twee overkoepelende thema's, waarmee Hotz tot
op de dag van vandaag wordt geassocieerd: het schuldboetemotief en de
bedrieglijkheid van de rede, uitgewerkt aan de hand van de tegenstelling man-vrouw.
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Hotz presenteerde vrouwen veelal als verstandige wezens die de verlangens van de
spelende, kinderlijke mannen in de weg staan.
Hiertegenover staat dat haar analyses soms rommelig zijn en hier en daar ontaarden
in een paar
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twijfelachtige mededelingen tussen een zee van citaten. Bovendien maakt Truijens
gebruik van een structuralistisch begrippenapparaat dat ze zonder enige reflectie
aanpast aan haar eigen ideeën, wat een warrige indruk maakt. Zo houdt ze er een
ietwat vreemde voorstelling van de abstracte auteur op na, wanneer ze in een analyse
van Dood weermiddel stelt: ‘De lezer heeft, zonder dat hij dat merkt, direct contact
met de geimpliceerde auteur, die lijkt te willen zeggen: “Die verteller is ook maar
een bedenksel van mij, eigenlijk vertel ík het verhaal.”’ (Ibidem, p. 30)
Het punt is juist dat de abstracte auteur per definitie een abstractie is en niets anders
dan het structurerende principe, gehanteerd door degene die het verhaal in feite
schrijft. (Smulders, 2001, p. 47) De abstracte auteur is kortom een onmogelijk te
concretiseren instantie, die niet als persoon kan optreden.

Van dagrestdroom tot mise-en-abyme
Een welhaast braakliggend terrein dus, dat proza van F.B. Hotz, waar nog zoveel
aan te ontdekken valt dat het bijna een misdaad is om je er niet aan te wagen. Waarom
niet zo'n ‘objectief analyserende instantie’ proberen te zijn; een paar verhalen van
Hotz goed onder de loep nemen en daarna eens kijken of we met de resultaten kort
iets relevants kunnen zeggen over Hotz' plaats in de literatuurgeschiedenis? Hiertoe
zal ik iets zeggen over Hotz' in het oog springende gebruik van de droom, waarna
ik in dit verband de twee verhalen ‘Thomas en de scheppende evolutie’ en ‘Een
uitgestelde oplossing’ nauwgezet zal analyseren. De plaats van een auteur in de
literatuurgeschiedenis beschrijven, vormt binnen het bestek van een artikel misschien
een hachelijke onderneming, maar het is nodig een poging te wagen. De reden
hiervoor is inmiddels voor te stellen: tot nu toe heeft niemand ooit de moeite genomen
Hotz te plaatsen in het literaire klimaat van zijn tijd.
Nog dit, waar over dromen wordt gesproken, duikt al snel de naam van Freud op.
Dat gebeurt ook hier, maar de lezer hoeft niet te vrezen dat ik naarstig op zoek ga
naar Oedipuscomplexen en dwangmatige verhoudingen tot een moederfiguur. De
traditionele psychoanalyse dient slechts als hulpmiddel bij de verklaring van bepaalde
motieven.
Hotz' vertellingen kenmerken zich door een hoge mate van kunstmatigheid (in de
goede zin van het woord). Dat komt onder andere naar voren in de manier waarop
hij de droom gebruikt, namelijk eerder als structurerend element in de tekst dan bij
wijze van karakteruitdieping. Hotz had een grote voorkeur om zijn personages te
laten dromen en in het bijzonder om zijn personages daarmee te kwellen.
Koortsdromen en nachtmerries zijn dan ook terugkerende fenomenen in zijn verhalen.
Maar er is nog iets anders aan de hand. De droom fungeert vaak als een
mise-en-abyme. Hieronder versta ik ongeveer hetzelfde als wat er in het Lexicon van
literaire termen onder wordt verstaan: ‘Term [...j ter aanduiding van een gedeeltelijk
gelijkend verhaal-in-het-verhaal: de geschiedenis van de ingebedde tekst gelijkt op
de omsluitende primaire geschiedenis’ (Van Gorp 1998, p. 284). Deze definitie laat
ruimte voor de manier waarop de gelijkenis tussen de ene en de andere tekst tot stand
wordt gebracht. In mijn betoog hoeven de dromen dus niet per se letterlijk overlap
te vertonen met de ‘werkelijkheid’ waarnaar ze verwijzen, maar kunnen ook
metaforische verbeeldingen ervan vormen. De ingebedde tekst spiegelt in dit geval
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op een abstracter niveau de concrete gebeurtenissen, maar spiegelt niettemin. Ik stel
me voor dat in de droom de essentie van het verhaal naar voren komt. Later kom ik
hierop terug wanneer ik de verhalen ‘Thomas en de scheppende evolutie’ en ‘Een
uitgestelde oplossing’ behandel. Maar nu eerst enkele gevallen waarin dit niet gebeurt.

Voorspelling
In de 23 verhalen van Hotz waarin een droom voorkomt, functioneert deze niet altijd
op dezelfde manier. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verhaal ‘Tekens’ (Dood
weermiddel), omdat hier de droom van de ikfiguur een louter voorspellende functie
heeft. Zo staat er: ‘Zelf werd ik op een vroege morgen wakker uit een zweterige
droom over gestadig oprukkende colonnes langs het raam van mijn kabinet’ (Hotz
1984, p. 184). Het personage voelt zich in ‘Tekens’ voortdurend bedreigd; de
ondergang is nabij en zal de vorm krijgen van een verschrikkelijke, alles verwoestende
(Tweede Wereld-)oorlog. Nog geen twee alinea's verder is de colonne reeds
gearriveerd: ‘De colonne werd zichtbaar en bleek nog forser dan in mijn droom’
(ibidem). Deze vormt in dit geval een duidelijke voorafschaduwing van de toekomstige
gebeurtenissen in het leven van de jonge en angstige hoofdpersoon. Maar als de
oorlog daadwerkelijk is uitgebroken valt het allemaal wel mee: ‘Zo vaak had ik
verwonding in oorlog huiverend doordacht dat de werkelijkheid nu het zo ver was
onevenredig verbleekte’ (ibidem, p. 211). Er kan hier geen sprake zijn van een
mise-en-abyme, zo bewijst de inhoudelijke discrepantie tussen de twee citaten. De
droom kent simpelweg niet de nuances

Vooys. Jaargang 20

196
van het grote geheel. Zo ontbreekt de tijdelijke gelatenheid van het hoofdpersonage
als de oorlog is begonnen en ook het element van groei naar volwassenheid, dat een
rol speelt in dit verhaal. Overigens sluit ik het bestaan van bepaalde mengvormen
niet uit, ze spelen alleen geen rol in mijn betoog. Ik ga ervan uit dat er altijd een
bepaald thema oplicht.

Volslagen weerloos
In ‘Zand en grind’ (Ernstvuurwerk) vreest de schuinsmarcheerder Thomas nadat hij
twee minderjarige meisjes heeft verleid, op het matje te worden geroepen door zijn
oudere collega G. Nadat hij G. heeft beroofd van zijn papieren (met behulp van de
jongste van de twee meisjes, Marie), heeft Thomas een vijand gemaakt. Als hij weer
in Nederland is, beleeft hij een onplezierige nacht:
Die nacht had hij een koortsdroom. Hij droomde dat hij dorst had en een
grote fruithandel in de binnenstad inliep. Het was er stampvol en er
brandde weer feestelijk volop licht. Maar toen Thomas de glazen
winkeldeur door was viel al dat licht uit. In het pikdonker bewoog niemand
en tussen de meer geweten dan geziene zwijgende lichamen meende hij
G. te bespeuren. (Hotz 1986, p. 138)
Hoewel hier een zeker verlangen wordt geventileerd, is het de angst die de overhand
heeft. Dit angstige karakter krijgt gestalte doordat het donker en stil is en niets
beweegt. De hoofdpersoon is volslagen weerloos en hij voelt op een of andere manier
de loerende schim van G. Juist op het moment dat een verlangen in vervulling lijkt
te gaan - Thomas wil zijn dorst lessen met wat sappig fruit - merkt hij een dreiging
van G., die hem in de werkelijkheid eveneens kan bestraffen voor het vervullen van
een (seksueel) verlangen.

Ademstokkende schaamteloosheid
Mooie voorbeelden van een wensdroom, waarin het dromende personage uiting geeft
aan een bepaald verlangen, zijn te vinden in het historische verhaal ‘De thuiskomst’
(Duistere jaren). In dit verband volgen we de sullige Lodewijk die aan zijn proefschrift
werkt over een dertiende-eeuws traktaat en die zich door zijn promotor laat overhalen
om voor het onderzoek naar België af te reizen. Eenmaal aangekomen wordt
Lodewijk, een echte kamergeleerde en erg wereldschuw, overvallen door een aanval
van de Duitsers. De Eerste Wereldoorlog is begonnen. Zijn onwetendheid neemt
soms lachwekkende vormen aan. Als hij mensen massaal ziet vertrekken (vluchten),
interpreteert hij dit als Reisefieber.
Tijdens zijn tocht verlangt Lodewijk naar een liaison met een vrouw die hij in de
trein heeft gezien en die hij de middeleeuws aandoende naam Mechtild geeft. De
eerste gaat als volgt: ‘Maar in die droom zag hij ook de pseudo Mechtild uit de trein.
Ze stapte opnieuw uit en ontblootte nu in ademstokkende schaamteloosheid haar

Vooys. Jaargang 20

hele rechterbeen, zodat een knieholte zichtbaar werd die eigenlijk een knieholte was’
(Hotz 1983, p. 16).
Aan zijn in het dagelijks leven gefnuikte fantasieën geeft Lodewijk tot driemaal
toe 's nachts uiting. De volgende vindt plaats net voordat Lodewijk ontdekt dat de
Duitsers België binnenvallen: ‘Er was een droom: met Mechtild in een kamer werkte
hij aan een aardige kleine studie. Ze maalde koffie en glimlachte’ (Ibidem, pp. 27,
28). Nu is er geen sprake meer van een liaison, Lodewijk ziet hier een huiselijk en
ietwat kneuterig tafereel voor zich, waarin Mechtild hem als liefdevolle vrouw
minzaam van koffie voorziet.
Als hij voor de derde keer van Mechtild droomt, wier werkelijke voornaam
(Henriëtte) hij inmiddels te weten is gekomen, staat er vermeld: ‘Die nacht verscheen
Henriëtte nog eenmaal in zijn droom. Lief, schaamteloos, woedend en
huiveringwekkend. Het was een onrustige nacht.’ (Ibidem, p. 33) Ook hier weer een
geval van een droom waarin niet de gehele thematiek van het verhaal vervat ligt,
maar slechts een aspect wordt uitvergroot. Onder druk van alle gebeurtenissen die
op Lodewijk een verpletterende indruk maken, verraadt hij Henriëtte; hij laat haar
gewond achter in het ziekenhuis van Leuven dat kort daarop wordt gebombardeerd
door de Duitsers. Hierover komt niets terug in Lodewijks dromen.
De wensdromen zoals ik die net heb besproken, zijn trouwens niet a-priori van
seksuele aard. Deze inhoudelijke overeenkomsten zijn typisch voor het verhaal ‘De
thuiskomst’ maar mogen niet worden beschouwd als representatieve voorbeelden
van alle wensdromen in het oeuvre van Hotz. Zo vraagt Thomas in ‘Thomas en de
cycloop’ (Eb en vloed) in een droom zijn zoon om vergeving, omdat hij per ongeluk
de Duitsers van zijn bestaan op de hoogte heeft gesteld. In ‘Eb en vloed’, het
titelverhaal van de juist genoemde bundel, handelt de droom wel over een door
sekseverschillen geladen conflict, maar is deze niet erotisch te noemen. Het gaat in
dit verhaal om een kleine jongen die droomt dat de moeder van een meisje dat weinig
aandacht aan hem
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besteedt, thee voor hem zet en vrien eiijk kijkt.

Gekoppelde kabelballons
Enigszins een buitenbeentje in dit betoog vormt de dagrestdroom, waarvan ik er
slechts één heb gevonden. Wat versta ik eronder? Een droom die niets anders is dan
een logische en concrete weergave van de gebeurtenissen in het verhaal. Hiervan is
sprake in het verhaal ‘Het oponthoud’:
Die nacht, weer thuis in Leiden, had ik een vreemde droom. Het was ook
in m'n droom nacht en een geluidloze stroom aan elkaar gekoppelde
kabelballons van allerlei vorm en grootte trok razendsnel over ons huis.
Ze lichtten van binnenuit op als lampions. De stroom ging eindeloos door.
Misschien was het de atoom-keten van de scheikundeleraar. (Hotz 1987,
p. 77)
Twee concrete gebeurtenissen uit het leven van de hoofdpersoon worden hierin
samengevoegd. Allereerst constateert de terugkijkende verteller dat het stormde en
er een losgeslagen kabelballon voorbijdreef. Verder in het verhaal spreekt de
scheikundeleraar van de ikfiguur over atoomsplitsing en de desastreuze gevolgen
daarvan voor de wereld.
Hoewel beide gebeurtenissen appelleren aan de oorlog - een kabelballon werd ook
voor militaire doeleinden gebruikt en atoomsplitsing verwijst naar de atoombom -,
is er geen sprake van angst, een wens of een voorspelling. Het hoofdpersonage staat
immers het gehele verhaal buiten de oorlog en de droom wordt gekarakteriseerd als
vreemd, niet als angstig. De mogelijkheid van een wens of een voorspellende droom
is eveneens uitgesloten. De atoomketen zou eventueel vooruit kunnen wijzen naar
het gebruik van de atoombom, maar hierover is in het verhaal niets te vinden. Ook
is er geen sprake van een mise-en-abyme; ten eerste omdat de gebeurtenissen
rechtstreeks terugkomen en niet op metaforische wijze. Ten tweede is het onmogelijk
om vanuit de droom iets over het sluitmotief van deze vertelling te zeggen. Er wordt
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immers niets verbeeld dat te maken kan hebben met de houding van de ikfiguur ten
opzichte van de oorlog, zijn school en zijn leven in het algemeen. Deze droom valt
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daardoor slechts te beschouwen als een herkenbare verwerking van de dagelijkse
werkelijkheid.

De bedrieglijkheid van de rede
Indien de droom in ‘Thomas en de scheppende evolutie’ (Proefspel) dienst doet als
mise-en-abyme, moet het mogelijk zijn van hieruit het hele verhaal te interpreteren.
Zoals gezegd, ik beschouw de droom als een samenballing van wat ik de belangrijkste
abstracte motieven van het verhaal acht; in dit geval de intuïtie en de angst voor de
dood. Alle handelingen in het verhaal zijn hierop terug te voeren en staan nauw met
elkaar in verband.
Op het niveau van de handeling mogen we constateren dat Thomas de greep op
zijn leven verliest. Hij drinkt zich een ongeluk en is ten slotte een zenuwinzinking
nabij. Het verleden tracht hij zonder succes te vergeten door een combinatie van
genoemd drankgebruik en de theorieën van Henri Bergson, in wiens L'Evolution
Créatrice het volgen van de intuïtie een belangrijke voorwaarde voor het leven is.
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Hotz in 1998

We herkennen hier Truijens' bedrieglijkheid van de rede. De oorzaak voor de
gemoedstoestanden van Thomas blijkt een dreigende ontmoeting met een vrouw,
die veel uiterlijke overeenkomsten vertoont met de puber Marie, met wie hij enkele
jaren eerder een affaire had.1 Hij vreest hiervoor alsnog te worden gearresteerd.
Het gevolg is dat Thomas zichzelf en zijn omgeving steeds aan het veranderen is.
De wereld bevindt zich immers volgens Bergson in een statu nascendi. (Hotz, 1989
p. 186) Dit komt tot uiting in Thomas' nette kleding, zijn exorbitante kunstcollectie
die de nieuwe kunstopvattingen moet weerspiegelen, de meubels die dezelfde rol
vervullen en zijn wens om een nieuwe, supermoderne Franse auto aan te schaffen.
De zinloosheid hiervan wordt in de droom verbeeld. Thomas bevindt zich in de op
hol geslagen Franse auto die hem uiteindelijk naar de ondergang dreigt te leiden als
hij tot stilstand komt op een spoorwegovergang. Juist op dat moment komt de trein
eraan geraasd.
Dat Thomas de grip op zijn leven verliest wordt gesymboliseerd door de op hol
geslagen Renault 45 cv en Thomas' onvermogen om weer de macht over het stuur
te krijgen. In zijn leven is Thomas een ongeleid projectiel, in de ban van krachten
waarop hij totaal geen vat heeft, in de droom zit hij in zo'n ongeleid projectiel dat
hem onherroepelijk naar de afgrond leidt. Dit krijgt gestalte door de geweldige
dynamiek van het voortsuizen van de auto, de vergelijking van de auto met een
krankzinnig schip en het klieven, de onvriendelijk borende lampen en een vijandelijke
muur. De auto biedt aan het eind geen oplossing voor Thomas' problemen, aangezien
het ding als het erop aankomt niet wil starten. Dit vormt een directe spiegeling van
de scène waarin Thomas een proefritje maakt in de bolide en de motor uitvalt.
De doodsangst wordt in feite zeer letterlijk verbeeld door de naderende trein die
Thomas in alle waarschijnlijkheid zal verpletteren. De trein heeft zo'n immense kracht
dat er op het laatste moment louter plaats is voor berusting. Daarnaast gutst er bloed
of zweet dat hem half verblindt; deze verminking valt in dit licht eveneens te zien
als teken van aftakeling en verval. Als bewijsvoering voor Thomas' angst voor de
dood zijn vele tekstplaatsen in het verhaal aan te wijzen waarin Thomas' afkeer van
alles dat met ouderdom en ziekte heeft te maken tot uiting komt. Een mooi voorbeeld
is: ‘Laat in bed betreurde hij z'n leeftijd. Men werd kritischer. Men liep niet te gauw
warm.’ (Ibidem, p. 198) Wellicht nog beter is de alinea voor de droom: ‘Als je ouder
wordt geniet je minder. Thuis had hij zulke gedachten nooit gehad en hij schrok: een
voorbode van aflopend leven kon dit toch nog niet zijn? Was z'n tijd hier beneden
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zo goed als voorbij?’ (Ibidem, p. 198) Zo bezien lijkt de droom een direct gevolg te
zijn van Thomas' spanningen en zijn vrees voor de dood.
We kunnen de droom ook nog op een andere manier bekijken, die aansluit bij de
gedachte dat deze een weergave van Thomas' angsten voor verval is, namelijk indien
we de auto en de trein beschouwen als fallussymbolen. Beide machines zijn metaforen
voor dezelfde kracht die Thomas' leven bedreigt. We interpreteren Thomas' voorkeur
voor vrouwen die veel jonger zijn dan hij (ook zijn huidige vriendin Carla is twaalf
jaar jonger dan hij is) als een begrijpelijke reactie van een man die probeert jong te
blijven door er een vele jaren jongere vriendin op na te houden. Hierdoor zou hij het
verlies van zijn libido, dat nu eenmaal een van de consequenties van het ouder worden
is, kunnen tegengaan.
Als je de scheurpartij in de droom verbindt met seksualiteit, dan zou je de weigering
van de auto om te starten, kunnen zien als een metafoor voor impotentie. Let hierbij
ook op de penetrerende beweging van de auto die is beschreven met werkwoorden
als ‘suizen’, ‘klieven’ en ‘boren’. Ook wijst het verlies van het gezichtsvermogen in
de traditionele Freudiaanse leer op de angst voor castratie. Freud formuleert dit als
volgt: ‘Das Studium der Träume, der Phantasien und Mythen hat uns dann gelernt,
daß die Angst urn die Augen, die Angst zu erblinden, häufig genug ein
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Ersatz für die Kastrationsangst ist. Auch die Selbstblendung des mythischen
Verbrechers Ödipus ist nur eine Ermäßigung für die Strafe der Kastration...’ (Freud
1919, p. 254)
Een belangrijk punt dat ik nog niet heb behandeld, is het feit dat de auto in de
droom komt stil te staan ‘op een overweg’ en precies op die plek dreigt te worden
vernietigd. De betekenis hiervan zit in de formulering. Thomas bevindt zich immers
in een overgangsfase, om met Bordewijk te spreken, in een climacterium, dat hem
geestelijk op de rand van de afgrond brengt. Dit is te zien aan zijn leeftijd - hij is 47
jaar oud - en aan zijn behoefte om continu bezig te zijn en te reizen, evenals aan zijn
onvermogen om ook maar een moment stil te zitten zonder nerveus te raken. Het
volgende citaat illustreert dit goed: ‘Zo zat Thomas op een van z'n eerste vrije
juli-avonden sinds Carla's vertrek in z'n makkelijke stoel bij de schouw en las. Maar
hij was onrustig. Hij wilde, liever dan lezen, in de telefoongids het nummer van de
plaatselijke Renaultdealer zoeken.’ (Hotz 1989, p. 185) In de droom wordt dit prachtig
verbeeld door de auto die niet zomaar bij een overgang, maar precies erop vernield
gaat worden.
Als argument tegen mijn hele betoog zou je kunnen aanvoeren dat Thomas'
escapades in vergelijking tot de droom uiteindelijk niet al te veel schade aanrichten.
Immers, de jonge vrouw blijkt niet Marie te wezen, niemand wil Thomas chanteren
en er komt geen politie aan de deur om hem mee te nemen. Eind goed, al goed. De
droom is in dit geval, wat de auto en de Etoile du Nord betreft, dagrest vermengd
met een paar angsten. Toch houdt dit geen stand, want uiteindelijk sterft Thomas
niet in de droom, aangezien er nergens beschreven staat dat de trein daadwerkelijk
Thomas' auto ramt en Thomas het leven laat. Hij raakt zelfs niet gewond. Zowel in
zijn droom als in zijn werkelijke leven, ontsnapt hij op even toevallige als wonderlijke
wijze aan de ondergang. Met deze constatering lijkt me de spiegeling nagenoeg
compleet. Op concreet niveau dreigt de flierefluiter Thomas voor een seksueel vergrijp
uit het verleden te worden gestraft, althans zo beleeft hij dit, maar zijn angsten hierover
blijken uiteindelijk loos alarm. Voor de droom geldt hetzelfde; Thomas' driften lijken
hem naar de ondergang te voeren, maar hij ontsnapt op het nippertje. Dit laatste
vormt een mooie brug naar het volgende verhaal, waarin gevoelens van doem en
ondergang op een soortgelijke manier zijn uitgewerkt.

Een collectief gevoel van onheil
‘Een uitgestelde oplossing’ draait om het conflict tussen twee echtgenoten die elkaar
sinds lange tijd niet goed meer kunnen verdragen. De personages zijn geplaatst in
het Berlijn van 1910, een woelige tijd op het gebied van zowel technologische als
kunstzinnige vernieuwingen. In het verhaal wordt dit zichtbaar door het motief van
de zeppelin en de houding van de mannelijke ikverteller Bernard tegenover nieuwe
kunst. Ook hangt er een apocalyptische stemming, die vooral kan worden verklaard
door de komst van de komeet van Halley. Deze stemming doet zich gelden op grote
en op kleine schaal, waartussen een complexe wisselwerking bestaat; allereerst op
wereldniveau, gekenmerkt door het technologische wonder van de zeppelin en de
komst van de komeet van Halley. Vooral de laatste draagt bij tot een collectief gevoel
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van onheil, de zeppelin heeft dit effect slechts op de hoofdpersoon. De volgende
citaten illustreren dit als Bernard de zeppelin ziet: ‘Ik schrok een beetje want het had
iets bezwerends en waarschuwends...’ (Hotz 1984, p. 218) en daarna: ‘Zouden die
dingen nu echt nodig zijn?’ (Ibidem, p. 219)
Dit heeft zijn weerslag op de huiselijke sfeer van de ruziënde echtelieden, waardoor
het conflict, dat al twee jaar duurt, (ibidem, p. 222) tot een climax dreigt te komen.
Bernards droom lijkt hierdoor een profetisch gehalte te bezitten. In deze droom
bevindt hij zich alleen in zijn huis en boven hem ontploft een gevaarte dat hem en
het huis erbij vernietigt. Inhoudelijk zijn er overeenkomsten aan te wijzen met de
werkelijkheid van het personage, dat wil zeggen een komeetachtig geval vliegt langs.
Daarnaast suggereert Bernard dat zijn droom heeft plaatsgevonden op het moment
dat de komeet van Halley langs de aarde scheerde. In Bernards belevingswereld
beïnvloeden mens en omgeving elkaar.
Bernards droom weerspiegelt op dramatische wijze het conflict tussen hem en zijn
weerbarstige echtgenote en het einde dat hieraan komt. Met de vernietiging van het
huis, waarbinnen de huwelijksperikelen zich afspelen, is immers alles voorbij. De
ikfiguur probeert nog wel iets te doen als hij roept: ‘Vergeef ons!’ (Ibidem, p. 221).
Dit suggereert dat Bernard last heeft van enige wroeging. Maar het feit dat alles direct
geschiedt nadat hij het heeft gedacht, wijst erop dat hij enigszins de hand heeft in
het verloop van de gebeurtenissen. Zijn houding ten opzichte van zijn huwelijk is
dus dubbelzinnig. Dit komt overeen met de concrete gebeurtenissen, want Bernard
kibbelt met zijn vrouw en de een snauwt de ander af. Maar als zij
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bang is voor dreigend onheil, troost hij haar wel. Ook roept hij haar in zijn droom,
maar te zacht. Bovendien zijn zij en haar hele kamer opgelost, wat erop wijst dat
alleen Bernard boete lijkt te moeten doen voor het mislukte huwelijk. Qua inhoud is
deze droom, wellicht nog meer dan die van Thomas, doorspekt met Freudiaanse
motieven, met als frappante overeenkomst dat als de ikfiguur tussendoor half
ontwaakt, zweet hem in de ogen steekt. Ik wil niet zover gaan om weer te spreken
van een duidelijk zichtbare castratieangst in dit verhaal, wel speelt seksualiteit er een
grote rol in, of preciezer gezegd, het seksuele leven van Bernard.
Hiermee ben ik aangekomen bij de fallische betekenis van de zeppelin die verticaal
gaat staan in de droom, breekt en explodeert waarop vervolgens ‘de staart met de
dubbele draagvlakken nog donderend over ons huis [stortte]’ (ibidem, p. 221). Er
lijkt sprake te zijn van een zekere verdichting, want de zeppelin heeft sommige
eigenschappen overgenomen van een komeet. Ik wijs hier op ‘een enorme staart van
gasnevel en sterrenregen’ (ibidem) die het gevaarte achterlaat, de buitensporige
explosie die alleen een komeet kan voortbrengen, het wankelen van de aarde en het
afhellen ervan dat zichtbaar wordt. De seksuele betekenis van de zeppelin kan niet
genoeg worden onderstreept. Eerder op de dag denkt Bernard bij het zien van de
zeppelin namelijk het volgende: ‘Een weerzinwekkend beklemmende sigaar van zo'n
140 meter lengte, zoals ik eens gelezen had. Dat vind ík nou pervers, dacht ik...’
(Ibidem, p. 218) Mede hierdoor wordt duidelijk dat in Bernards droom zijn seksuele
frustraties zijn huwelijk vernietigen, aangezien de fallus knakt en uiteenvalt.
Bovendien snijdt de maan zijn vingers, die je ook als fallussymbolen kan beschouwen,
er voor een deel af.
In Bernards leven heeft de dreiging van zijn seksuele driften een negatieve invloed
op zijn verhouding met zijn vrouw. Hij voelt zich aangetrokken tot de jonge
dienstmeid, wat zijn vrouw in zijn ogen aanvoelt. Als zij hem treft, nadat hij de
zeppelin heeft bekeken met de meid, denkt hij: ‘Bij alle Emanzipationsgedanke had
ze een kop alsof ze ons halfgekleed uit een hooiberg moest halen’ (Ibidem, p. 219).
Dit zorgt voor spanningen, maar hier blijft het bij, want Bernard gaat er niet toe over
daadwerkelijk avances te maken. Dit is dan ook het grootste verschil tussen de
gebeurtenissen en de droom die voor een groot deel een spiegel vormt. In de
werkelijkheid verandert er na het passeren van de komeet helemaal niets aan het
conflict, behalve dat er een kortstondige verzoening heeft plaatsgevonden. In de
droom wordt het probleem opgelost, maar blijkbaar kan dit alleen worden bereikt
met de dood. Bernard controleert niet voor niets zijn hartslag als hij wakker wordt.
Hiermee zijn we bij de titel aanbeland. De oplossing is een komeetinslag maar die
blijft uit. Het uitstel hiervan is ironisch, omdat de volgende komst van Halley 76 jaar
op zich laat wachten en dan is iedereen dood (behalve wellicht de dienstmeid, maar
die is dan een oude bes). Er is kortom geen oplossing; Bernard en zijn vrouw zijn
gedoemd om tot hun dood ruziënd en in eenzaamheid door het leven te gaan.

Het gebeuren samengebald
Over de functie van de droom in literaire verhalen is in Nederland nog niet veel
geschreven. In het artikel van J.M.J. Sicking ‘Literaire dromen in historisch

Vooys. Jaargang 20

perspectief’ maakt de auteur slechts een thematische indeling. Daarnaast is Simon
Vestdijk de auteur die het dichtst bij onze tijd staat in dit artikel. Sicking onderscheidt
Freudiaanse en voorspellende dromen, zoals ik dat heb gedaan bij enkele verhalen
van Hotz, maar hij merkt nergens het fenomeen van de droom als mise-en-abyme
op. Hotz echter, was er duidelijk niet vies van om zijn verhalen op deze manier een
dubbele bodem mee te geven, want wat ik over de twee hierboven behandelde verhalen
heb aangetoond, geldt eveneens voor ‘September’ (Duistere jaren), ‘Liebestraum’
(Eb en vloed) en ‘Op een eiland’ (Proefspel). Van ‘Thomas en de scheppende evolutie’
is mijn analyse wat beter gelukt dan van ‘Een uitgestelde oplossing’, aangezien door
een verschil in afloop de droom zijn functie als mise-en-abyme slechts voor een deel
heeft kunnen vervullen. Zo'n ramp is dit niet; droom en verhaal hoeven elkaar niet
volledig te overlappen om van spiegeling te kunnen spreken. Zoals ik eerder heb
gezegd, dienen de motieven en de invulling ervan in droom en gebeuren overeen te
komen. Ook is duidelijk dat Bernards droom hoe dan ook een onmisbaar
structuuraspect van ‘Een uitgestelde oplossing’ vormt, waarin het gebeuren is
samengebald.
Wat zeggen mijn bevindingen, tot slot, over Hotz' plaats in de
literatuurgeschiedenis? De manier waarop Hotz dromen gebruikte, heeft niets te
maken met hoe dat in het surrealisme gebeurde. Waar Breton bijvoorbeeld het verhaal
in dienst van de droom stelde, deed Hotz precies het omgekeerde. Zijn verhalen
tonen, zoals gezegd, een zekere kunstmatigheid, zorgvuldig en bedachtzaam als ze
in elkaar zijn gezet, waardoor Hotz enige verwantschap krijgt met een
Revisor-schrijver als Frans Kellendonk. Ook dient hier het

Vooys. Jaargang 20

201
intellectuele karakter van Hotz' proza te worden vermeld, zijn oeuvre is een vergaarbak
van filosofische theorieën en de bijbehorende namen. Hotz' voorkeur voor het
schrijven van korte verhalen verbindt hem daarnaast met tijdgenoten als Maarten
Biesheuvel en Jan Arends. Eveneens past hij goed in het profiel van het tijdschrift
Raster, dat het kunstwerk als artefact beschouwde. Hier houden de vergelijkingen
echter meteen weer op; de late debutant Hotz was immers alles behalve
avant-gardistisch zoals je vele Rasters-chrijvers kunt typeren, maar juist een liefhebber
van traditionele thema's, die zijn verhalen graag in het interbellum of in de negentiende
eeuw situeerde. Hij koesterde daarnaast een grote bewondering voor Van Oudshoorn,
maar een navolger zou je hem niet kunnen noemen. Dit is dan ook de paradox van
Hotz; enerzijds is hij een kind van zijn tijd, anderzijds valt hij nergens in te delen.
Een weinig bevredigende conclusie misschien, maar tijdens een verkenningstocht
hoeft men geen wonderen te verwachten. Een diepgaandere studie omtrent dit
onderwerp is dan ook gewenst.
Hotz hield, zoals gezegd, niet van aandacht en zijn werk heeft misschien dezelfde
neiging zich verborgen te houden, een obstakel voor onderzoek zou dit niet mogen
zijn. Het Werk is er en het wacht op ons.
Jan-Willem Anker is student aan de universiteit van Utrecht. Hij studeert
Literatuurwetenschap met als specialisatie Moderne Nederlandse
letterkunde. Dit artikel kwam tot stand na een college over F.B. Hotz.
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Eindnoten:
1 Het verhaal ‘Thomas en de scheppende evolutie’ vormt met ‘Zand en grind’ en ‘Thomas en de
cycloop’ een drieluik. In ‘Zand en grind’ (Ernstvuurwerk) wordt er verhaald over deze affaire.
De nieuwsgierige lezer verwijs ik hiernaar.
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Hoe mooi conflicten kunnen zijn
De Verhalen van Maurice D'Haese
Hoewel het werk van Louis Paul Boon en Hugo Claus nog veelvuldig
wordt gelezen, is het oeuvre van Maurice D'Haese min of meer in de
vergetelheid geraakt. Dit ondanks dat zijn werk bij verschijning toch
positief is ontvangen. Onlangs bracht uitgeverij Houtekiet de Verhalen
van D'Haese opnieuw uit onder de noemer ‘literair existentialisme’.
Martijn Mollemans gaat in onderstaand artikel na of deze typering
het kleine, maar waardevolle oeuvre recht doet.
Martijn Mollemans
Maurice D'Haese (1919-1981) debuteerde in het Vlaamse literaire tijdschrift Tijd en
Mens, waar hij naast Jan Walravens, Louis Paul Boon en Hugo Claus tot zijn vrienden
mocht rekenen. In tegenstelling tot die laatsten is D'Haese echter een vergeten
schrijver. Vermoedelijk komt dat vooral door een kwantitatief probleem: Maurice
D'Haese schreef een uiterst beperkt oeuvre. In 1952 publiceerde hij zijn debuutroman
De heilige Gramschap, vijf jaar later gevolgd door een tweede roman De witte muur.
Beide werken werden gunstig onthaald door de critici in Vlaanderen en Nederland.
Voor zijn eerste roman kreeg hij zelfs de prestigieuze Arkprijs van het Vrije Woord.
Vervolgens werden tien korte verhalen in 1961 gepubliceerd; gebundeld onder de
titel Verhalen. Het bleek zijn literaire zwanenzang te zijn. Nu, meer dan veertig jaar
later, haalt uitgeverij Houtekiet D'Haese uit de vergetelheid. Zijn Verhalen werden
opnieuw uitgegeven in de voortreffelijke reeks Vlaamse Bibliotheek.

Gauloises of Gitanes
Samen met Walravens wordt D'Haese op de achterflap van deze nieuwe uitgave
voorgesteld als de voornaamste vertegenwoordiger van het literair existentialisme
in Vlaanderen. In zijn boek Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire
existentialisme (1996) situeert Hans van Stralen deze literaire stroming tussen 1935
en 1960. Het literair existentialisme is in de eerste plaats een Duits-Franse
aangelegenheid die zich ontwikkelt in het kielzog van zijn wijsgerige tegenhanger:
het filosofisch existentialisme. Het literaire existentialisme focust zich op de
vermenging van literatuur en ethiek, het engagement, en heeft vaak de Tweede
Wereldoorlog - direct of indirect - als thema. Van Stralen rekent Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Albert Camus, André Malraux, Alberto Moravia, Rainer Maria
Rilke, Ernesto Sabáto en Anna Blaman tot de voornaamste vertegenwoordigers van
het literair existentialisme, waarbij dient te worden opgemerkt dat vooral Sartre,
Camus en De Beauvoir filosoof-schrijvers zijn, wat betekent dat ze kunnen worden
gelieerd aan zowel het literair als aan het filosofisch existentialisme. Niettegenstaande
een duidelijke verwantschap tussen beide vormen van existentialisme, moeten we
onthouden dat het literair existentialisme een specifiek literaire stroming is en
bijgevolg meer dan louter een afspiegeling van zijn wijsgerige variant.
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D'Haeses literatuur zou net zoals Walravens' boeken vooral sartriaans zijn
geïnspireerd. Zo'n veralgemening doet oneer aan de leer van de filosoof en aan de
literaire verdiensten van de schrijver. Om te beginnen: wat is precies sartriaans? Is
het een verwijzing naar de existentieleer zoals Sartre die beschreven had in L'Être
et le Néant en L'existentialisme est un humanisme (1946). Of gaat het eerder om de
ethisch geladen engagementspoëtica zoals Sartre die uiteenzette in Qu'est-ce que la
littérature? (1948)
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We moeten ook voor ogen houden dat na de Tweede Wereldoorlog Sartres
existentialisme steeds meer een eigen leven is gaan leiden. Zijn oorspronkelijke
filosofie onderging zo'n begripsvervaging dat zijn leer stilaan werd omgetoverd tot
een modieuze subcultuur. Parijs werd de hoofdstad van de ‘existentialisten’, hippe
mensen met een zwarte rolkraagtrui die - Gauloises of Gitanes rokend - in rommelige
kelders naar jazz luisterden. Veelzeggend in deze context, is Walravens opmerking:
Wie wanhopige mensen uitbeeldt, wie noteert hoe een voorbijganger wat
spuwsel van zijn vest vaagt, wie aantoont (...) dat het schone en heilige
verzet misschien tot niets heeft geleid, omdat het geen nieuw geloof om
nadien verder te leven heeft kunnen brengen, wordt als sartrist of
existentialist gecatalogiseerd. Anbeek 1986, p. 103
In dit artikel zal ik proberen na te gaan in welke mate D'Haese inderdaad een literaire
existentialist is en - meer concreet - hoe precies zijn verhalen associaties oproepen
met de opvattingen van Sartre.

Het zalvende formele spel
In Qu'est-ce que la littérature verdedigt Sartre de letterkunde van het concrete
universele. De setting, de sfeer of het thema is tegelijkertijd concreet en universeel.
Als auteur ben je geworteld in het hier en nu, maar je blik moet gericht zijn op de
oneindigheid. De Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, kan enerzijds concreet
aanwezig zijn in een boek, hij bepaalt het gedrag van de personages die zich angstig
voelen en honger lijden, anderzijds roept de Tweede Wereldoorlog ook een universeel,
tijdloos onbehagen op. Hij staat symbool voor het zinloze lijden, de grote ontbering
of de ultieme waanzin.
Vaak valt het concrete universele samen met een grenssituatie. Deze wordt als
bedreigend ervaren; de bekende existentiële emoties als schaamte, angst, walging
en een bewustzijn van onze sterfelijkheid treden nu op de voorgrond. Deze nefaste
invloeden dwingen het personage tot zelfreflectie en geestelijke heroriëntatie. Deze
heroriëntatie wordt in existentialistisch jargon vaak omschreven als engagement.
Hans van Stralen onderscheidt drie vormen van engagement (Van Stralen 1996, pp.
57-69). Een eerste vorm is een totale berusting in de negatieve situatie. De menselijke
bewegingsvrijheid wordt vrij laag ingeschat en het betreft hier eerder een literatuur
van het echec die eigenlijk nauwelijks onder de noemer van het literaire
existentialisme kan worden geplaatst. De aanvaarding van de situatie die gepaard
gaat met nieuwe inzichten, is een tweede vorm van engagement. Vooral de literatuur
van Camus valt onder deze categorie. Ten slotte is er het engagement van Sartre en
de Beauvoir dat is geworteld in een diep vertrouwen in de menselijke vrijheid,
gekoppeld aan een verantwoordelijkheidsbesef voor onze maatschappij. Het vrije
individu moet in deze context streven naar een vruchtbare synthese. Geen negatie
zonder constructie, zegt Sartre. Literatuur mag dus nooit vervallen in een
systematische negatie. Wanneer je - zoals bijvoorbeeld de surrealisten - het neen
verheerlijkt en de revolutie tot einddoel stelt, is een breuk tussen schrijver en publiek
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onvermijdelijk. Sartre ziet de revolutie niet als een eindpunt, maar als een
noodzakelijke overgangsfase naar een klasseloze maatschappij.
Concreet betekent dit dat literatuur voor Sartre moet snijden en irriteren; het
zalvende formele spel dat louter wil behagen, is waardeloos. Proza wordt dus
functionalistisch, een schrijver moet actief meewerken aan de verbetering van de
maatschappelijke verhoudingen.
Wie D'Haeses verhalen naast Sartres poëtica legt, ziet dat bijna elk personage zich
in een grenssituatie

Sartre, zelf een Gauloise rokend
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bevindt. Opmerkelijk is echter dat D'Haeses personages niet of nauwelijks de fase
van zelfbevrijding bereiken; een synthese is dus niet waarneembaar. Jos Joosten
schrijft in het afsluitend essay bij de nieuwe Houtekiet-editie: ‘Juist dat constructieve
element ontbreekt bij D'Haese, al vanaf het totale nihilisme in De heilige gramschap
tot aan zijn laatste verhalen’ (D'Haese 2002, p.179). In termen van Hans van Stralen
zou men dus kunnen stellen dat er sprake is van de eerste vorm van engagement, die
eigenlijk eerder een vorm van non-engagement is.
Zo heb je Pavel, het hoofdpersonage uit ‘De vader’. Hij besluit de kachel te laten
branden in de kamer waar zijn doodzieke vader ligt te rusten. Heel gelaten laat hij
zijn vader - al dan niet met voorbedachten rade - stikken: ‘Hij kon bijna niet meer
ademen in de kamer. Alleen bij het raam was nog wat lucht’ (ibidem, p. 111). Net
voordien had Antoni, zijn werkgever, gedreigd om Pavel te ontslaan. Misschien wil
Pavel zijn werk niet verliezen, en ontlast hij zich daarom van een van zijn voornaamste
menselijke taken, de laatste zorg voor zijn vader.
In het verhaal ‘De terechtwijzing’ zijn we getuige van een onderdirecteur die zijn
kantoorchef de opdracht geeft om de bediende Fraaiman te berispen vanwege
‘praktijken die verontwaardiging moeten opwekken’. Later blijkt dat Fraaiman graag
een duistere kroeg bezoekt en ‘onkiese’ verhalen publiceert. Allerminst een
doodzonde, maar wanneer de kantoorchef hem op zijn ‘fouten’ wijst, ontwijkt
Fraaiman de kwestie zonder zich daadwerkelijk te verdedigen. De in wezen
onbenullige terechtwijzing contrasteert fel met de vechtpartij die tegelijkertijd
plaatsvindt in het aangrenzend kantoor. Deze vechtende bedienden worden nochtans
niet terechtgewezen. Zowel Pavel als Fraaiman missen het vermogen om hun
grenssituatie om te buigen en aldus hun existentiële situatie te verbeteren.
In het openingsverhaal ‘Modder’ wordt een aantal arbeiders geterroriseerd door
ploegbaas Knots. De spanning tussen de arbeiders en Knots is om te snijden. Alleen
Slobbe, een oude, rimpelige machinist, ondergaat gewillig de razernij van de
agressieve ploegbaas: ‘'s Avonds hadden ze wel eens tegen Slobbe gezegd van zich
door die verrekte hond zo niet te laten aanblaffen, maar hij had niet geantwoord, hij
had alleen maar met zijn rimpelige oudenmensenhanden zijn pijp aangestoken en
was op zijn strozak gaan zitten pinken tegen het licht’ (ibidem, p. 15). Wanneer de
werklui samen de zware heimachine moeten verplaatsen, gebeurt het schijnbaar
onvermijdelijke. Door aan een touw te trekken, laat Slobbe een zwaar blok vallen
op Knots (what's in a name?), die als een paal in de modder wegzinkt. Het is echter
een impotente vorm van opstand: ‘Dan begon Slobbe hikkend en dwaas te lachen.
Zijn pijp viel uit zijn tandeloze mond en zijn rode ogen pinkten voortdurend tegen
het vlijmscherpe licht van de voormiddag.’ (Ibidem, p. 18) Eens te meer blijven de
personages letterlijk en figuurlijk vastzitten in een negatieve cirkel, hier
gesymboliseerd door de modder. D'Haeses personages ademen een rusteloze
passiviteit uit; of ze nu iets ondernemen of niet, ze blijven vaak ongewild
aanmodderen.
Het langste verhaal uit de bundel heet ‘De vervreemding’. De bediende Lucas
ontmoet een jongeman die hem een opdracht geeft: ‘U moet enkel nu en dan iets
ontdekken. U moet het ontdekken voor de anderen, al wat zij niet kunnen zien of
niet kunnen vatten moet u voor hen ontdekken en het ontwarren. U moet voor alles
een uitleg zoeken.’ (Ibidem, p. 53) Lucas gaat akkoord en zijn instemming betekent
het startschot van een reeks absurde gebeurtenissen waarbij tijd, ruimte en handeling
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vervagen tot een surreële, associatieve antiwereld. Lucas' monotone sleurleven gaat
over in een kafkaiaans avontuur. Helaas ontdekt Lucas niets, passief laat hij zich
meeslepen zonder zich te verwonderen. Hij is een fatalist die niet als vrij mens kan
existeren; zijn levenswandel is onderhevig aan temporele en spatiale fluctuaties, die
hij niet in de hand heeft. Ook in dit verhaal blijft een synthese dus achterwege.

Je bent wat je doet
Toch vertoont ‘De vervreemding’ ongetwijfeld sartriaanse trekjes. Niet zozeer als
engagementsliteratuur, maar wel als literaire variant van L'existentialisme est un
humanisme. In dit werk behandelt Sartre de voornaamste stellingen uit zijn ontologie
L'Être et le Néant. Hij legt uit dat we onze eigen essentie moeten scheppen. De mens
definieert zich pas door zich in de wereld te werpen, door er te lijden en te strijden.
Een mens wordt veroordeeld tot vrijheid, wat betekent dat hij belast is met eindeloze
verantwoordelijkheden die hem in staat stellen zichzelf steeds opnieuw te definiëren.
De jongeman in ‘De vervreemding’ is gedeeltelijk het klankbord van Sartres
opvattingen: ‘Niemand kan trouwens anders handelen dan zoals hij het doet, omdat
elke handeling de som is van de verschillende elementen waaruit zijn bestaan is
opgebouwd’ (ibidem, p. 63). Je bent watje doet. De jongeman ontkent echter de
vrijheid van de mens. Zijn
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redenering bevat een determinisme dat Sartre in zijn vrijheidsleer handig omzeilde.
Lucas, de tegenspeler van de jongeman, houdt er een andere opinie op na: ‘Wel
kwam er een vage gedachte in hem op dat deze zienswijze sterk te betwisten viel,
dat alle handelingen misschien slechts totaal willekeurig waren, maar een uiteenzetting
van zijn eigen standpunt scheen hem nu volstrekt nutteloos’ (ibidem, pp. 63-64). Los
van elk determinisme prijst Lucas de willekeur. Ook deze houding is niet zuiver
sartriaans: ze is eerder nihilistisch en mist de constructieve noot die eigen is aan
Sartres leer. De kruisbestuiving tussen de opvatting van de jongeman en Lucas komt
echter wel in de buurt van Sartres existentieleer.

Nous objectif
Het meest sartriaans is de bundel Verhalen in de portrettering van de Ander. De
Ander dient trouwens in deze context zeer ruim te worden opgevat. Er kan sprake
zijn van een tegenspeler, een groep of een ideologie. In L'Être et le Néant beweert
Sartre dat de kern van de menselijke verhoudingen het conflict is. Een wij-gevoel,
waarbij men streeft naar een eenwording met de Ander, beschouwt de Franse filosoof
als een vruchteloze onderneming. Toch erkent hij het
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ontstaan van een collectief, zoals het ‘ons’ (nous objectif), dat hij omschrijft als een
groep die ontstaat door de blik van een derde.
Volgens mij is het conflict met de Ander het voornaamste thema in D'Haeses
verhalen. In ‘De vader’ heb je het praktische conflict tussen Pavel en Antoni en het
morele conflict tussen Pavel en zijn vader. In ‘De terechtwijzing’ is er het conflict
tussen de preutse en laffe onderdirecteur (hij laat de kantoorchef het vuile werk
opknappen) en de bediende Fraaiman. In ‘Modder’ is er het brutale conflict tussen
de ploegbaas Knots en de andere arbeiders. ‘De vervreemding’ focust op het
intellectuele conflict tussen de jongeman en Lucas.
Maar ook in de andere verhalen staat het conflict centraal. Het thema wordt het
meest geaccentueerd in het korte verhaal ‘Het kruipdier’. In dat verhaal vraagt een
man die het kruipdier wordt genoemd of hij de nacht mag doorbrengen bij de hem
totaal onbekende Basil. Die durft niet te weigeren ondanks zijn afkeer van de vreemde.
Het conflict tussen de twee mannen is vooral een mentale strijd in Basils hoofd: ‘Of
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hij gaat van me geld eisen en me bedreigen met één of ander gevaarlijk wapen en
dan langs de tuin ontvluchten’ (ibidem, p. 24). Basil besluit de man dronken te voeren
en hem dan naar buiten te werken. Maar het kruipdier
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wordt niet dronken, in tegenstelling tot Basil die steeds meer paranoïde wordt.
Uiteindelijk legt de vreemde man de stomdronken Basil in zijn bed. Het mentale spel
van kat en muis wordt niet in daden omgezet, en de lezer blijft zitten met vragen
omtrent de bedoelingen van het kruipdier.
Ook in het surrealistische verhaal ‘De winterslaap’ draait alles rond een conflict.
Gus, Toeten en Duifje Os bereiden zich voor op een lange winterslaap. Zowel Gus
als Toeten voelt zich aangetrokken tot Duifje Os en beiden proberen de laatste avond
bij haar door te brengen. Gus neemt als eerste het initiatief en met succes. Maar door
een list (Toeten vraagt Gus te zoeken naar zijn weggelopen beer) slaagt erop dat Gus
de strijd toch gewonnen heeft, wanneer hij nadien terugkeert naar het huis van Duifje
Os:
‘Ik zal gaan’, zei Gus, ‘als je me zegt wat Toeten je verteld heeft’. ‘Ik heb
er niet eens naar geluisterd’, zei Duifje Os, (...). - ‘Goede nacht, Duifje’,
zei Gus opgelucht. (...) Ze bracht hem naar de deur, kuste hem en toen hij
op de drempel stond, zei ze: ‘Ik hoop Dat je toekomende zomer op de
helling wat minder schuchter zal zijn.’ - ‘Dat zal wel’, zei Gus. (Ibidem,
p. 50)
Maar wat was er voordien gebeurd met Toeten? Op weg naar huis hoort Gus het
knarsend schuren van een ketting. Betekent dit dat Toeten samen met zijn beer
opnieuw van plan is om Duifje Os te bezoeken? Onmogelijk te beantwoorden. Of
Duifje nu valt voor Gus, Toeten, allebei of geen van beiden doet er in wezen niet
toe. Belangrijk is dat het conflict eens te meer als eikpunt fungeert in D'Haeses
verhaal.
In ‘Het paard’ draait alles om een conflict tussen Thomas en een wild, losgeslagen
paard. De spilfiguur is Maria, een jong meisje, dat zowel bij Thomas als bij het paard
lustgevoelens en dierlijke instincten oproept. Het conflict tussen paard en man leidt
naar een hallucinante ontknoping.
Het enige verhaal dat op het eerste gezicht thematisch minder aansluit bij de andere
verhalen is ‘De jukebox’. In dit verhaal stapt een man genaamd Water-en-Vuur (zijn
naam verwijst uiteraard ook al naar het eeuwige conflict), vergezeld door zijn hond,
het café van Betti Paradijs binnen. De hond wil de calypso leren dansen, de man
verleidt een meisje. Het meisje beantwoordt wel zijn avances, maar het is niet meteen
duidelijk of ze al dan niet meegaat met de zonderling en diens viervoeter. Op weg
van het banale paradijs van Betti naar het verheven amoureuze paradijs spat de auto
van Water-en-Vuur te pletter op een bomenrij. De man of het koppel overleeft de
klap niet, alleen het hartverscheurende gejank van de hond zindert nog na. Met wat
verbeelding herken je in dit korte verhaal het eeuwenoude conflict tussen geluk en
ongeluk, hemel en hel. De reis naar het paradijs blijkt een helse tocht. De
geluksprofeet wordt een duivel; de grenzen tussen extase en pijn vervagen tot een
onafwendbare en statische leegte.

De non-actie tussen vrijheid en bepaaldheid
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Zijn Maurice D'Haeses Verhalen nu sartriaans? Ja, of beter: ten dele. Het conflict een belangrijk sartriaans concept - staat centraal in de hele bundel. Maar de
‘conflictsituatie’ is natuurlijk niet louter sartriaans. Het is een universeel concept dat
Sartre in zijn existentiefilosofie heeft uitgediept en gethematiseerd. Ik ben minder
geneigd om Verhalen als ethisch onderbouwde engagementsliteratuur te beschouwen.
Daarvoor domineert, mijns inziens, de absurde, negatieve pool te veel. Van een
bevrijding of een geestelijke verrijking is in D'Haeses literatuur geen sprake, zodat
veel eerder het echec, de non-actie centraal staat. Wel sartriaans is de discussie tussen
vrijheid en bepaaldheid, en het daarbijbehorende beeld van de mens als iemand die
voor zichzelf een identiteit moet scheppen in de strijd met de determinismen. Maar
ook hier gaat het om een visie die niet is beperkt tot het oeuvre van Sartre. D'Haese
heeft wel degelijk iets van een literair existentialist, maar het gaat veeleer om een
algemene verwantschap dan om een concrete beïnvloeding.
Martijn Mollemans (1975) studeerde onder andere
Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel
is hij onderzoeker aan deze universiteit bij de afdeling Nederlandse
literatuur. Zijn proefschrift heet Van Sisyphus naar Icarus. Sporen van
het existentialisme in het postmodernisme.

Literatuur
T. An beek, Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960. Amsterdam 1986.
Maurice D'Haese, Verhalen. Antwerpen 2002 (1961).
Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Parijs 1946.
Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature. Parijs 1948.
Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant. Parijs 1994.
Hans van Stralen, Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire
existentialisme. Leuven/Apeldoorn 1996.

Vooys. Jaargang 20

207

Shake hands and come out hating
Ontmannelijking en machteloosheid in Bloke Modisanes Blame Me
on History
‘Perhaps some day I will come to live with my colour.’ In het
Zuid-Afrika van de jaren vijftig was het voor zwarte schrijvers
moeilijk om onder de druk van de blanke overheersing uit te komen.
Toch probeerden zwarte Zuid-Afrikanen uit alle macht te zoeken naar
een eigen identiteit. In Sophiatown kende men het tijdschrift Drum,
waarin de aandacht uitging naar de zwarte, stedelijke cultuur. Een
van de hier werkzame journalisten was Bloke Modisane. Via zijn
autobiografie weten we hoe het was om te leven tussen de blanke en
zwarte cultuur. Bas van Heur laat zien dat het door deze tweedeling
onmogelijk was voor Modisane om een aanvaardbare persoonlijkheid
te creëren.
Bas van Heur
The battle is raging fiercely between - in this corner - civilisation, which
is white; and - in this corner - barbarism, which is black, or if you will,
between Christianity, which is white, and heathendom, which is black.
Shake hands and come out hating. (Modisane 1986, p. 186)
Sophiatown is een begrip wanneer men het heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse cultuur
in de jaren vijftig. Het was namelijk deze wijk in Johannesburg, waar de bewoners
zeer expliciet een stedelijke cultuur omarmden, sterk beïnvloed door Amerikaanse
voorbeelden, zoals gangsterfilms en jazz. Het feit dat het in Sophiatown voor zwarten
nog mogelijk was om eigen grond te bezitten - in tegenstelling tot het overgrote deel
van Zuid-Afrika -, zorgde voor een gevoel van autonomie en vrijheid tegenover de
blanke machthebbers, dat ergens anders niet meer mogelijk was. De omarming van
deze stedelijke cultuur moet dan ook worden gezien als een verzet tegen het beeld
van de zwarte ZuidAfrikaan als traditioneel en landelijk (wat impliciet ook achterlijk
betekende), zoals werd gepropagandeerd door het apartheidsregime. In de jaren vijftig
leidde de uitbreiding van het apartheidssysteem door een groot aantal discriminerende
wetten dan ook tot een uitbreiding van het verzet op politiek en vooral op cultureel
vlak.
Het was in dit Sophiatown dat het tijdschrift Drum opkwam en al snel een
belangrijke rol ging spelen in de weergave van de zwarte cultuur in Zuid-Afrika. Het
tijdschrift werd opgestart door liberale Engelstalige Zuid-Afrikanen, bedoeld om de
zwarte stadsbewoner in contact te laten komen met traditionele Afrikaanse kunst,
muziek en verhalen. Het roer werd al na een jaar omgegooid wegens tegenvallende
verkoopcijfers en de aandacht verschoof naar de ervaringen en dromen van de zwarte,
stedelijke bewoner. Drum informeerde over de laatste jazz, Hollywoodfilms en
gangsters, maar beantwoorde tevens vragen van lezers over de omgang met
traditionele normen en waarden in een stedelijke context. Ook besteedde het tijdschrift
veel aandacht aan fictie. Naast korte verhalen van schrijvers van de Harlem
Renaissance, waaronder Langston Hughes, werden veel verhalen gepubliceerd van
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schrijvers afkomstig uit Sophiatown. Schrijvers en journalisten als Todd Matshikiza,
Walter Nhlapo, Can Themba en Henry Nxumalo publiceerden verhalen vol glamour,
geweld en liefde. Ondanks de soms bedenkelijke kwaliteit en het escapistische
karakter van sommige van deze teksten, is het duidelijk dat de makers van Drum op
deze wijze een medium wisten te creëren dat de zwarte bewoners een dynamisch en
positief zelfbeeld aanreikte.
In deze context van Sophiatown en Drum dient Bloke Modisane te worden gezien.
Hij is in 1923 in Sophiatown geboren en hij heeft tot aan de verwoesting van
Sophiatown door de overheid in 1959 in deze wijk geleefd. In de jaren vijftig was
hij ook journalist voor Drum, waarin hij zowel korte verhalen als reportages
publiceerde. Na de verwoesting verliet hij illegaal het land, om in Londen terecht te
komen. In 1963 verscheen zijn autobiografie Blame Me on History die
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direct na publicatie werd verboden in Zuid-Afrika. In 1986 stierf Modisane in
Duitsland.
Van fundamenteel belang voor Modisanes positie binnen het geheel van Sophiatown
en Zuid-Afrika, ten tijde van de apartheid, was het onderwijs dat hij had gevolgd.
Net als andere zwarte intellectuelen had hij op een missieschool gezeten en was hij
in aanraking gekomen met de westerse ‘hoge’ cultuur. Het verlangen om hiervan
deel uit te maken, met de groeiende moeilijkheid om te mogen participeren, en
tegelijkertijd zijn leven temidden van een zwarte stedelijke samenleving, zorgden
voor een situatie waarin hij zich continu tussen twee culturen bevond. In zijn
autobiografie zien we dat het Modisane veel moeite kostte om een identiteit te
construeren dat een voldoende mate van onafhankelijkheid bezat om voor hem
aanvaardbaar te zijn. In dit artikel zal ik dan ook betogen dat de problemen die hij
hierbij kende, te herleiden zijn tot de historische situatie waarin Modisane zich
bevond. In zijn autobiografie komt continu het gevoel van frustratie en machteloosheid
naar voren. Dit was het gevolg van zijn positie tussen een blanke en een zwarte
cultuur. Ik zal beginnen met een analyse van deze situatie. Vervolgens probeer ik
aan de hand van een korte bespreking van theorieën over de autobiografie aan te
tonen dat Modisanes individuele opvatting van het ‘ik’ ten grondslag lag aan deze
onmogelijkheid om een ik te construeren dat voor hem aanvaardbaar was. Dit had
een allesomvattend gevoel van machteloosheid tot gevolg. Deze uitingen van
machteloosheid en de zoektocht naar uitwegen vormen de laatste onderdelen van dit
artikel.

Een ‘Situation’
There is a resentment - almost as deep-rooted as the prejudice itself against the educated African, not so much because he is allegedly cheeky,
but he fails to conform to the stereotype image of the black man sanctified
and cherished with jealous intensity by the white man; such a Native must
- as a desperate necessity - be humiliated into submission. The educated
African is resented equally by the blacks because he speaks English, which
is one of the symbols of white supremacy, he is resentfully called a
Situation, something not belonging to either, but tactfully situated between
white oppression and black rebellion. (Modisane 1986, p. 94)
Bloke Modisane was een Situation. Hij was een ambitieuze intellectueel die genoot
van de westerse cultuur, maar die door zijn zwarte huidskleur voor een groot deel
de mogelijkheid werd ontnomen om te participeren (de overheid beschouwde ‘hoge’
cultuur als ongeschikt voor kinderen en natives) en wiens huidskleur meestal voor
een neerbuigendheid bij het blanke publiek zorgde. Dit leidde tot een zeer
gecompliceerde en conflictueuze constructie van het ik in zijn roman. Zwart en
tegelijkertijd ambitieus, dit betekende in het Zuid-Afrika van de jaren vijftig per
definitie een binnendringen in het blanke domein. Aangezien het publieke beeld van
Zuid-Afrika blank was, en blank werd gezien als de norm van ontwikkeling, omringde
iedere zwarte Zuid-Afrikaan op zoek naar acceptatie zichzelf met symbolen en
waarden van de blanke beschaving. Het zou tot de komst van Black Consciousness
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duren voordat dit begon te veranderen en de zwarte bevolking kracht begon te putten
uit haar eigen beschaving en geschiedenis.
W.E.B. du Bois' identificatie van een dubbelbewustzijn van Afro-Amerikanen al in 1903 - lijkt evenzeer toepasbaar op Modisane, een zwarte Afrikaan in een blank
Zuid-Afrika: ‘The Negro [...] is gifted with second-sight in this American world, a
world which yields him no true self-consciousness, but only Iets him see himself
through the revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this double
consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others,
of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and
pity.’ (Du Bois 1903, p. 30) Ook Modisane vergeleek zijn wereld continu met de
normen en waarden van de blanke wereld, een wereld die hij tegelijkertijd
verafschuwde.
Wanneer Modisane probeerde om door blanken als een individuele persoon te
worden gezien, dan werd hij geconfronteerd met Afrikaners die opgeleide zwarten
haatten en met liberale Engelstalige Zuid-Afrikanen die, volgens Modisane ‘have
inherited all the hypocritical diplomacy of the British; the English South African is
never either against or for anything, the African resents the insidiousness of his
intolerance and his contemptible sense of superiority’ (Modisane 1986, p. 196). Het
resultaat van deze pogingen om geaccepteerd te worden was uiteindelijk een verlies
van zijn eigen persoonlijkheid. Omdat Modisane zichzelf zag door de ogen van de
blanke man, werd hij continu geconfronteerd met zijn eigen zwart-zijn. Dit maakte
het voor hem onmogelijk om zichzelf te zien als een individu. In een interview
gepubliceerd in
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Southern Africa in Transition (1966) sprak hij expliciet over deze problematiek:
The most frightening aspect of apartheid is that in South Africa there are
no longer human beings; there are only masks, and the masks wear two
colors: white and black. [...] For 300 years, the whites of Africa have
taken away from the black man the lines of definition differentiating one
human being from another, and they have left a round mask that has no
definition - a mask that is fust a mask of color. And it is not even positive;
it is negative in many respects. It is called non-European; it is called
nonwhite; it is a negative extension of what is white. (Modisane 1966, p.
38-39)

The very motive of creation
Wat we hier zien, is een poging van Modisane tot het construeren van een
onafhankelijk ik, wat echter werd gefrustreerd door tegenwerkingen vanuit de
maatschappelijke context. Ik heb al eerder het belang van het gevolgde onderwijs
aangegeven voor de situatie van Modisane. Tot het verlangen om deel uit te maken
van de westerse cultuur behoorde echter ook een beeld van het individu dat sterk
was gevormd door een modernistische literaire traditie. Voor de constructie van het
ik in Modisanes autobiografie heeft dit een aantal belangrijke gevolgen. De sterke
invloed van onder meer het missie-onderwijs en het contact met liberale Engelstalige
Zuid-Afrikanen hadden tot gevolg dat Modisane op zoek was naar, en vorm probeerde
te geven aan een autonome opvatting van het ik. Wat dat betreft onderschreef hij de
opvattingen over de autobiografie van theoretici als Gusdorf en Olney. Zoals Gusdorf
namelijk in zijn essay ‘Conditions and Limits of Autobiographye’ betoogt, is de
culturele voorwaarde voor een autobiografie namelijk een ‘conscious awareness of
the singularity of each individual life’ (Gusdorf 1956, p. 29). Volgens James Olney
is de schrijver van een autobiografie ‘surrounded and isolated by his own
consciousness, an awareness grown out of a unique heredity and unique experience
[...] Separate selfhood is the very motive of creation’ (Olney 1972, p. 22-23).
Een essentieel verschil tussen de opvattingen van Gusdorf en Olney over de
autobiografie en de autobiografie van Modisane is echter dat er in het laatste geval
meer sprake is van een verlangen naar onafhankelijkheid en individualiteit, dan dat
er sprake is van een bereikte situatie. Modisanes Situation tussen verschillende
culturen maakte het onmogelijk om een opvatting van het ik te hanteren die was
gebaseerd op een scheiding tussen individu en maatschappij. Het uitgangspunt van
Zoë Wicomb, in haar discussie over feminisme in Zuid-Afrika, lijkt dan ook een
vruchtbaarder uitgangspunt voor de analyse van de autobiografie van Modisane:
The search for a literary/cultural theory to suit the South African situation
must surely take as point of departure a conflictual model of society where
a variety of discourses will always render problematic the demands of one
in relation to others and where discursive formations admit of cracks and
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fissures that will not permit monolithic ideological constructs. (Wicomb
1990, p. 36)

The ballooned nightmare
De gehele autobiografie kan uiteindelijk worden gezien als een uiting van frustratie
en machteloosheid over het feit dat het onmogelijk bleek te zijn voor Modisane om
zichzelf als een individu te positioneren. Dit uit zich op twee manieren in de tekst.
Enerzijds zien we een machteloosheid die wordt veroorzaakt door het machtsoverwicht
van de blanke overheersers. Anderzijds zien we een ikfiguur voor wie het onmogelijk
blijkt te zijn zichzelf en andere zwarte ZuidAfrikanen als individuen te beschouwen.
Deze onmogelijkheid kent een centraal motief in het boek: de verwonding aan het
gezicht. Ik zal twee belangrijke gebeurtenissen behandelen waar dit motief zich
manifesteert, namelijk bij de dood van zijn vader en bij de geboorte van zijn dochter.
Zijn vader Joseph werd vermoord tijdens een ruzie door een man die hem zijn gezicht
insloeg met een baksteen. Modisane kwam terug van school en zag het volgende:
[...] the battered and grotesquely ballooned nightmare, hardly recognisable
as a human being, was my father; the swollen mass of broken flesh and
blood, which was his face, had no definition; there were no eyes nor mouth,
nose, only a motionless balt, and the only sign of life was the heaving
chest.
Recognition was impossible, I felt only revulsion and pity for the faceless
man; he could have been anybody and the horror would have been the
same, I shuddered at the brutality of the assault. I looked at the man back
at the gate,

Vooys. Jaargang 20

211
who could have had the heart to do such a thing; he looked like other
people, there was nothing visible which could set him apart from others,
and I did not feel anything towards him. (Modisane 1986, p. 26)
Modisane keek naar zijn eigen vader en herkende hem niet, zijn vader had een
willekeurige persoon kunnen zijn. Niet alleen maakte hij zijn vader inwisselbaar met
de zwarte gemeenschap, hij maakte ook zichzelf inwisselbaar met zijn vader. Op
zijn vaders begrafenis kwam Modisane tot de ontdekking dat zijn officiële naam William - stond geschreven op de kist van zijn vader: ‘[...] it seemed symbolic
somehow; I was officially dead, something I was later to exploit emotionally’
(Modisane 1986, p. 31). In beide gevallen zien we een verlies van individualiteit.
De geboorte van zijn dochter herinnerde Modisane aan de dood van zijn vader.
Het verschil was echter, dat hij nu de vader was, en hij had het gevoel dat hij niet
kon toestaan dat de maatschappij het gezicht van zijn dochter van haar persoonlijke
kenmerken zou ontdoen:
Suddenly the features of her face began to blur, there was something
undifferentiated about them, they were more red than black and the
indefinition disturbed me; I was looking at a neutral face, possibly black,
just a representative facsimile of millions of faceless masks; those who
had seen her remarked that she looked like me, implying that our features
were similar, but I have no face, I have no name, my whole existence
slithers behind a mask called Bloke. I became desperate, here was a mask
of millions of black faces, but I was determined that this was a face they
shall not de face, I will define all its particularities. (Modisane 1986, pp.
74-75)
De niet-definitie van het gezicht van zijn dochter is hier een projectie van het gezicht
van zijn vader. De opmerkingen van mensen, dat zijn dochter op hem leek,
beangstigden hem aangezien hij, na de dood van zijn vader, de voornaam Bloke
aannam, een neutrale naam met een neutraal gezicht.

De daad van geweld
Bovenstaand motief is exemplarisch voor de neiging van Modisane om in zijn
autobiografie in iedere relatie een daad van geweld te projecteren. De relatie met zijn
vader was niet zozeer op vertrouwen als wel op (agressieve) authoriteit gebaseerd:
‘My father, Joseph, was always the signal of authority, [...] the only real force I ever
feared, the authority I respected’ (Modisane 1986, p. 20). Toen zijn dochter ter wereld
kwam, meende hij dat hij de persoon moest zijn die al haar particulariteiten zou
moeten definiëren. Modisane was zich duidelijk zeer bewust van deze gewelddadige
onderstroom in relaties:
Violence is often the term of reference in our relationships; it wears many
and variable masks, our patterns of behaviour are functional,
advantageous, we wear masks of submission and servility, of arrogance
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and of aggression; and because in South Africa every white man is every
black man's boss we supplicate, we prostrate ourselves, wearing the mask
of submission and servility for the purpose of blackmailing favours from
the white masters, to skate around and out of trouble with the police. We
transform into the traditional good Native, the respectful, non-cheeky
Native who had been educated and conditioned into an acceptance of his
inferiority. (Modisane 1986, p. 55)
Modisane gaf een ambigue karakterisering van de wortels van dit geweld. Volgens
hem kwam het geweld in Sophiatown voort uit de gemeenschap zelf én werd het van
buitenaf op de gemeenschap uitgeoefend. Critici hebben opgemerkt dat Modisane
op deze manier een ethiek van geweld propagandeerde en zelfs op momenten
idealiseerde. Dit was een ethiek van geweld die uiteindelijk voortkwam uit blanke
opvattingen betreffende het onbeschaafde, haast wilde karakter van de zwarte man
(Smith van Wyck 1990, p. 105). Ook in zijn analyse van het geweld kan Modisane
dus gezien worden als een duidelijk voorbeeld van dubbelbewustzijn zoals omschreven
door Du Bois. In een positie waarin hij altijd door de ogen van de blanken naar zijn
eigen ik en zijn eigen omgeving keek, zag hij het geweld voortkomen uit het
onbeschaafde karakter van de zwarte man.
Zoals gezegd hangt de tweede manier waarop de machteloosheid uitgewerkt wordt
in de tekst samen met het machtsoverwicht van de blanke overheid. Belangrijk is
hier Modisanes positie als man. Vanaf vroege leeftijd werd hem namelijk geleerd
om zich te gedragen als een man, wat ondermeer betekende dat hem niet werd
toegestaan om emoties te tonen. De relatie met zijn vader was hier cruciaal. Toen
zijn zus
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Nancy stierf wilde Modisane huilen, maar zijn vader nam hem mee naar het huis van
een buurman, zodat niemand dit zou zien. Op deze manier redde Modisanes vader
zijn masculiniteit. Modisane respecteerde zijn vader hiervoor, maar hij werd tevens
geconfronteerd met een vader die door de machtspositie van de blanken van alle
persoonlijke macht werd ontdaan en op deze manier als het ware werd ‘ontmannelijkt’.
Deze ontmannelijking is een terugkerend thema in het boek; de schande die hij
voelde toen de blanke maatschappij zijn vader alle werkelijke macht ontnam, maar
tevens de schande die hij voelde toen de blanken hem dit aandeden en hij er niet in
slaagde zich hiertegen te verzetten:
In the name of law and order I accommodated a variety of humiliations.
‘I permitted sidewalk bullies to push me about, to poke their fingers into
my nostrils, spitting insults into my eyes, and because I had arranged
myself under the will of the law I permitted other men - armed by the letter
of the law and under the protection of the law - to castrate me. (Modisane
1986, p. 124)

Monologue in C-sharp
Vanzelfsprekend zocht Modisane naar uitwegen in deze omgeving van frustratie en
machteloosheid. Een van deze uitwegen was seks. Problematisch was echter dat
Modisane probeerde via deze seks zijn mannelijkheid terug te winnen. Zoals Dorothy
Driver opmerkt: ‘If black males [...] have been symbolically castrated by white
patriarchal government, women [...] must (instead of humiliating men further) restore
to them their masculinity’ (Driver 1990, p. 236). Het verleiden van vrouwen werd
een zoektocht naar zijn mannelijkheid; het gaf een reden tot leven. Maar Modisane
wist zeker dat hij geen werkelijke bevrediging in deze tocht zou vinden; het probleem
was echter dat hij geen alternatief zag: ‘I desired them, because there was nothing
else to replace them’ (Modisane 1986, p. 219). Door zijn weigering zich te schikken
naar het stereotype van de Good Native, zocht hij zijn ideale leven in de liefde. Zoals
in het begin van dit artikel al werd opgemerkt, betekende iedere ambitie in het
Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid automatisch een binnendringen in het blanke
domein. Het resultaat hiervan was dat Modisane wel verliefd werd op zwarte vrouwen,
hij trouwde zelfs een zwarte vrouw, maar zijn ultieme ideaal was uiteindelijk een
blanke vrouw, iets wat hij zich duidelijk realiseerde nadat zijn vrouw Fiki en hij uit
elkaar waren gegaan:
Today I am disgusted in acknowledging that in spite of the resistance,
South Africa has succeeded in having educated me into a total acceptance
of the values of its dichotomous society. I am able to admit that my
marriage decomposed because Fiki is black; the women in the sex
pilgrimage left me in a coma of screaming loneliness because they were
black. They need not have failed me or done anything, the fact that they
were black was sufficient supposition that they were not good enough;
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only the state of being white could satisfy me, and in a tedious succession
I thought myself to be - of course, always for the first time - lyrically in
love with every white woman I met. (Modisane 1986, p. 220)
Anne McClintocks opmerkingen over Frantz Fanon werken hier verhelderend:
For Fanon, the envy of the black man takes the form of a fantasy of
territorial displacement: ‘The fantasy of the native is precisely to occupy
the master's place.’ This fantasy can be called a politics of substitution.
Fanon knows, however, that the relation to the white woman is altogether
different: ‘When my restless hands caress those white breasts, they grasp
white civilization and dignity and make them mine.’ The white woman is
seized, possessed and taken hold of, not as an act of substitution, but as
an act of appropriation. (McClintock 1995, p. 362)
Ironisch genoeg leidden Modisanes pogingen om de overmacht van de blanke
overheersers te ontvluchten en zijn eigen mannelijkheid terug te winnen, tot een
reproduceren van patriarchale stereotypen door het objectiveren van blanke vrouwen.
Een andere uitweg zou politiek kunnen zijn. Modisanes groeiende
aantrekkingskracht tot de Pan Africanist Congress manifesteerde zich echter niet.
Zijn aantrekkingskracht bleef oppervlakkig en hij nam nooit werkelijk deel aan de
anti-apartheidsstrijd: ‘I was to find myself stimulated by the Africanists in the same
detached manner that I was by the Hollywood films, and there the attraction stopped.
I was not

Vooys. Jaargang 20

213
going to charge ahead and take out a membership card.’ (Modisane 1986, p. 233)
Modisanes sterke drang naar autonomie lijkt me hieraan schuldig. Dit maakte het
voor hem onmogelijk om deel te nemen aan een soort van collectieve, politieke
identiteit en leidde tot een staat van intense eenzaamheid:
Perhaps it is true that I am seeking for a cosmic existence, that in tangible
terms this search is unreal, that even my needs and desires are inconstant.
Perhaps some day I will come to learn to live with my colour, to harness
the motor of the thing which pumps and drives me on; until then I will be
generated along this lonely road which I scream noises into, and the
loneliness echoes the screams back at me. Along this road I must walk
alone; the screaming and shouting - the monologue in C sharp - is too
frightening and personal. (Modisane 1986, pp. 169-170)
Bas van Heur studeert Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van
Utrecht. Sinds oktober 2002 verblijft hij in Berlijn aan de Humboldt
Universiteit, waar hij Afrikanistiek studeert.
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recensies
James McGonical & Richard Price (samenst.), The Star You Steer By:
Basil Bunting and British Modernism. Amsterdam/Atlanta (Rodopi)
2000. 298 blz. Prijs € 68, - ISBN 9042012145

Follow the clue patiently: de stilte rond Basil Bunting
Er is iets merkwaardigs aan de hand met de poëzie van de Britse dichter Basil Bunting
(1900-1985). Werk en leven van deze kleurrijke figuur uit Northumberland leken
ooit te zijn voorbestemd om een belangrijke plaats in te nemen in de Engelstalige
literatuurgeschiedenis. Een kleine groep bewonderaars, waaronder niemand minder
dan Ezra Pound, rekende zijn poëzie tot de hoogtepunten van het modernisme. Nog
steeds noemen sommige critici zijn epische gedicht Briggflatts (1965) in één adem
met Eliots The Waste Land en Pounds Canto's. Dat is zeker geen overtrokken
vergelijking: Briggflatts is een prestatie van formaat. In 740 versregels verhaalt
Bunting onder meer van een verloren jeugdliefde, de ondergang van de Vikingkoning
Eric Bloodaxe, de beslommeringen van een dichter die zijn maatschappelijke draai
maar niet kan vinden, de kerstening van Noord-Engeland en de legendarische
verschijning van een engel aan Alexander de Grote - zodat heden en verleden, feit
en fictie, autobiografie en geschiedschrijving op fascinerende wijze met elkaar worden
vervlochten. Buntings leven was al even intrigerend: zo zat hij in de gevangenis
tijdens de Eerste Wereldoorlog, bevond hij zich in de jaren twintig in het gezelschap
van Yeats, Pound en Zukofsky, en zwierf hij door Italië, Duitsland, de Verenigde
Staten en het Midden-Oosten, waar hij afwisselend werkte als journalist, barman,
muziekcriticus, ambassadeur, Perzisch vertaler en spion voor de Britse geheime
dienst MI6. Terecht gaf Keith Alldritt zijn biografie de titel The Poet as Spy: The
Life and Wild Times of Basil Bunting (1998). Maar het opmerkelijke is nu dat Bunting,
alle literaire prestaties en biografische bijzonderheden ten spijt, nauwelijks tot de
modernistische canon is doorgedrongen en er slechts zeer sporadisch publicaties over
zijn werk verschijnen.
Deze tegenstrijdige positionering van Bunting in de Engelstalige
literatuurgeschiedenis weerspiegelt zich in de verschillende overzichtswerken. In
The Cambridge Guide to English Literature van Stapleton uit 1983 bijvoorbeeld, is
het vergeefs zoeken naar Bunting. In de Oxford Companion to Twentieth Century
Literature in English van Jenny Stringer uit 1996 daarentegen, is de dichter wel
opgenomen; er is zelfs een afzonderlijk lemma gereserveerd voor Briggflatts, widely
regarded as the last major work of poetic Modernism’. Maar na enkele regels staat
er dan: ‘The emphatically Northumbrian character of Briggflatts makes it a
manifestation par excellence of regional poetry’ - waarmee het werk toch weer wordt
gemarginaliseerd. Deze citaten zijn illustratief voor de receptie van Bunting. De
waardering voor zijn werk kwam pas laat op gang en hoewel tegenwoordig niemand
zijn belang en invloed zal ontkennen, valt de aandacht voor zijn werk in het niet
naast de grote hoeveelheid beschouwingen, studies en proefschriften over zijn
collega-dichters Yeats, Pound en Zukofsky.
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De bundel The Star You Steer By: Basil Bunting and British Modernism lijkt daarin
verandering te willen brengen. Uit de inhoudsopgave blijkt al dat samenstellers James
McGonical en Richard Price hebben gekozen voor een brede aanpak: de bundel is
opgedeeld in vier secties, waarin achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan
Buntings verhouding tot het modernisme, de interpretatie van zijn werk, Buntings
vertalingen van Hafiz en Homerus en zijn werk in ruimer maatschappelijk en
biografisch perspectief. De bundel pretendeert een totaalbeeld te schetsen van Bunting
als mens en als schrijver, zoveel is duidelijk. De vraag is uiteraard of de veertien
bijdragen in The Star You Steer By zo'n pretentie ook kunnen waarmaken. Bij nadere
beschouwing blijkt de bundel weliswaar veelzijdig, maar is daarmee nog niet
veelomvattend.
De eerste interpretatieve bijdrage, ‘Basil Bunting: British Modernism and the Time
of the Nation’ van William Wootten, is een van de beste essays. Wootten onderzoekt
de relatie tussen Buntings werk en het Brits nationalisme. De dichter was ervan
overtuigd dat de oorspronkelijke bewoners van zijn geboortestreek Northumberland
een eigen kunstvorm hadden ontwikkeld. Bunting pleitte zijn hele leven voor een
herwaardering en voortzetting van deze regionale cultuur, bijvoorbeeld door in zijn
lezingen te wijzen op de invloed van oude Keltische kunstvormen en zichzelf in
Briggflatts te presenteren als auteur van een hedendaagse versie van de Lindisfarne
Gospels, een zevende-eeuws, geïllumineerd handschrift dat door een bewoner van
Northumberland werd geschreven.
Wootten brengt de nationalistische sympathieën van Bunting in verband met de
traditie van ‘the Modernist Long Poem’ (p. 27), waartoe hij ook Briggflatts rekent.
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Het lange of verhalende gedicht, zo is zijn redenering, leent zich bij uitstek voor
nationalistische doeleinden: ‘Questions of national and group identity that may be
peripheral to the lyric poem will naturally be raised when, as is likely to happen in
a longer work, the individual concerns of the poet come into contact or conflict with
the community at large’ (pp. 2728). In het modernistische, lange gedicht worden het
heden en verleden van een bepaalde streek of groepering vaak direct naast elkaar
geplaatst, waardoor de suggestie kan ontstaan van een historische en maatschappelijke
continuïteit - met alle politieke consequenties van dien. Hoewel Wootten overtuigend
laat zien dat Bunting met Briggflatts zo'n continuïteit wilde aanbrengen in de
geschiedenis van Northumberland, gaat het hem te ver om te spreken van
‘nationalistische poëzie’. Daarvoor is de toon van het slot van het gedicht te sceptisch.
De dichter vergelijkt zich daar met een zeiler die 's nachts op zee navigeert door de
stand van de sterren te bestuderen. Hij realiseert zich dat alleen nog hun licht
waarneembaar is, licht dat er eeuwen over heeft gedaan om de aarde te bereiken; de
sterren zelf zijn waarschijnlijk al lange tijd uitgedoofd: ‘The star you steer by is gone,
/ its tremulous thread spun in the hurricane / spider floss on my cheek; [...]’. De
zeiler/dichter is er niet zeker van dat het verleden waar hij naar teruggrijpt, nog wel
van werkelijke invloed is op het heden. Net zo kan in het gedicht misschien nog een
nationalistisch getinte continuïteit worden gesuggereerd, maar in de politieke realiteit
liggen de zaken anders.
Woottens analyse van de nationalistische ondertoon in Briggflatts is zeer
verhelderend en genuanceerd, maar aan het eind van zijn bijdrage lijkt hij zichzelf
enigszins tegen te spreken. Briggflatts, concludeert hij, is geen gedicht waarin de
dichter spreekbuis wordt van een bepaalde maatschappelijke groepering, maar ‘a
poem that draws from the nationalist imagination to arrive at a vision that, rather
than subordinating the self to the culture of the group, does the opposite’ (p. 34).
Buntings visie op de geschiedenis van Northumberland is, met andere woorden,
uiteindelijk een subjectieve en ‘louter poëtische’ constructie. Echter, als Woottens
redenering juist is en de identiteit of subjectiviteit van de dichter inderdaad prevaleert
boven het belang van een specifieke groep, dan zou in dit geval toch eerder het korte,
lyrische gedicht de meest geëigende uitdrukkingsvorm zijn geweest. Die spanning
tussen het epische en het lyrische element in Briggflatts onderschat Wootten, door
te zeer de nadruk te leggen op Buntings persoonlijke en artistieke intenties.
Na Woottens essay volgt de bijdrage van Philip Hobsbaum over het gebruik van
ritme en metriek in Buntings poëzie. Hobsbaums benadering neigt naar
klanksymbolisme en daarin ligt dan ook de zwakte van zijn bijdrage: hij is ervan
overtuigd dat bepaalde klanken en ritmes a priori een specifiek effect bewerkstelligen.
Zo citeert hij een passage uit het gedicht ‘Chomei at Toyama’, dat een ingetogen
scène beschrijft, om vervolgens te stellen: ‘This quietness is produced not only by
the subdued vowels but by the manner, akin to the most advanced form of free verse,
in which one fine is pitted against another’ (p. 41). Elders schrijft hij dat in het gedicht
‘Villon’ ‘the imagery and rythm [...] exhales an air of authenticity’ (p. 44). Zulke
beweringen zijn weinig overtuigend. Ongetwijfeld zijn klankspel en ritmiek van
invloed op de impact van versregels, maar dat ze een specifiek effect sorteren, lijkt
me niet het geval. Hobsbaum verwart hier het ‘muzikale’ met het ‘musische’, om
twee al wat oudere begrippen uit Vestdijks De glanzende kiemcel (1950) aan te halen:
het klankbeeld van een versregel wordt niet alleen bepaald door zijn muzikale opbouw,
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maar ook door zijn inhoud en de verwachtingen die deze bij de lezer oproept. Die
‘subdued vowels’ en ‘pitted lines’ kunnen in een inhoudelijk andere passage een heel
ander effect bewerkstellingen. Dat Bunting voortdurend hamerde op het belang van
de muziek voor de poëzie, doet daar weinig aan af. Hobsbaums interpretaties worden
zelfs vergezocht wanneer hij Buntings metriek als zelfstandig verselement opvat en
haar vervolgens in verband wil brengen met het werk van andere dichters. Nadat hij
een andere versregel uit ‘Villon’ op metrische patronen heeft geanalyseerd, beweert
hij bijvoorbeeld: ‘There is the ghost of Pound's hexameter somewhere in the
background’ (p. 45). Waarom die hexameter juist aan Pound ‘refereert’ en niet aan
Homerus of Spencer, dichters die Bunting evenzeer bewonderde, licht Hobsbaum
verder niet toe.
Overtuigender is de beschouwing van James McGonical, die de narratieve
structuren van Briggflatts in kaart tracht te brengen. Zich baserend op een studie van
Northrop Frye veronderstelt McGonical dat in het gedicht vier narratieve episodes
zijn aan te wijzen, die zijn ontleend aan de structuur van de conventionele romance:
ten eerste het verlaten
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van een paradijselijke, hogere wereld, dan de avontuurlijke gang door een lagere
wereld, vervolgens weer het verlaten van de lagere wereld en ten slotte de overwinning
op het lagere of kwade en het opgaan in een (andere) hogere wereld. McGonical
beschrijft hoe de diverse verhaallijnen in Briggflatts, ondanks hun onderlinge
verschillen, allen in die narratieve episodes zijn op te delen. De uiteindelijke
‘overwinning’ van de verschillende personages uit het gedicht is niet altijd even
vanzelfsprekend of glorieus, geeft McGonical toe, maar zij draagt bij aan een groter
doel: ‘[T]he focus of interest shifts away from the hero and the elements of his
narrative and towards the actual process of creating them’ (p. 83). De werkelijke
overwinning is dus voorbehouden aan de dichter, die al schrijvende zijn eigen vorm
en artistieke vrijheid ten opzichte van de romanceconventies verovert: ‘Ultimate
artistic freedom would be found, in the end, by transforming or recreating the social
mythology of romance, that endless dream-world of linked tales of the past in which
he might easily lose himself, into axioms of his own individual poetic activity and
voice’ (p. 83).
McGonicals observaties zijn inzichtgevend, maar in zijn poging om de analyse
rond te krijgen, forceert hij zijn interpretatie. Zo is het slot van Briggflatts in zijn
optiek eveneens terug te leiden tot de narratieve structuur van de romance: in de
laatste regels leest hij een toetreding tot een betere, hogere wereld. Het einde van het
gedicht is echter ontegenzeggelijk ambigue: naast een optimistische interpretatie, is
er ook een lezing mogelijk die meer nadruk legt op de twijfel en verslagenheid van
de dichter. De verloren jeugdliefde blijkt dan voorgoed onachterhaalbaar, de sterren
uitgedoofd - en de dichter verzucht: ‘Starlight quivers. I had day enough. / For love
uninterrupted night’ (B. Bunting, Complete poems. Bloodaxe books 2000, p.80).
McGonical maakt zich er wat makkelijk vanaf door in deze regels een ondubbelzinnige
overwinning te lezen.
Desalniettemin is McGonicals betoog nog lovenswaardig te noemen in vergelijking
met enkele andere bijdragen, waarop heel wat meer valt af te dingen. In het essay
van David Annwn bijvoorbeeld, ‘Her pulse their pace: women poets and Basil
Bunting’ komt de invloed van Bunting op het werk van vrouwelijke dichters aan
bod. Dat resulteert in een lange en fragmentarische opsomming van talloze gedichten
waarin dichteressen al dan niet naar Bunting verwijzen en nietszeggende
samenvattende conclusies als: ‘The strenght of the Northumbrian poet's characteristic
voice and the performative power of his readings have been stressed. The complex
“northern” nature of Bunting's language and the ambiguities of his poetic identity
have been found important in positive and negative ways’ (p. 145). Op Annwns essay
zou, om kort te gaan, een regel uit Briggflatts van toepassing kunnen zijn: ‘Follow
the clue patiently and you will understand nothing’ (B. Bunting, Complete poems.
Bloodaxe books 2000, p. 75).
Curieus en in deze bundel niet op zijn plek is het essay ‘Lines of Sound Drawn
Across a Century: Basil Buntings Poetry as an Overview’, geschreven door Victoria
Forde. Forde is overtuigd ‘Sister of Charity’ en daarom prijkt steevast de afkorting
‘SC’ achter haar naam. Eigenlijk wil Forde in haar essay vooral de misstanden in de
wereld aan de kaak stellen, door haar ervaringen met liefdadigheidswerk voor
Mexicaanse landarbeiders te beschrijven. Maar daar laat ze het niet bij: door haar
relaas af te wisselen met citaten uit Buntings werk, tracht ze tegelijkertijd aan te
tonen hoezeer deze dichter zich ‘bewust’ was van allerlei maatschappelijke
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wantoestanden. Kinderarbeid, milieuvervuiling, woningnood - alle grote thema's
passeren de revue. Een willekeurig voorbeeld: ‘Far ahead of his time, [Bunting]
touches on the worldwide problem of children, victims of war, even hinting at street
children in “Search under every veil / for the pale eyes, pale / lips of a sick child, /
in each doorway[...]”’ (p. 239). Of elders: ‘In the twentieth century we have been
made aware of the interconnectedness of everything on the planet Earth. Present
ecological concerns and their effects Bunting compresses in such lines as ‘Drought,
floods, and a dearth. Two fruitless autumns. / Empty markets, swarms of beggars’
(p. 243). Forde gebruikt Buntings poëzie slechts als min of meer willekeurige kapstok
voor haar eigen boodschap. Een nobele boodschap weliswaar, maar eentje die niets
met Buntings gedichten te maken heeft. Overigens haalt Forde net zo eenvoudig
Buntings levensomstandigheden aan als bewijs voor haar stelling: ‘In his own life
Bunting can empathize with all who have faced eviction and laws hindering them
from finding housing. More than once Bunting faced a difficult move, [...]’ (p. 241).
Dat Buntings persoonlijk misère een bewijs zou zijn voor het ‘visionaire engagement’
van zijn werk, lijkt me op zijn zachtst gezegd een twijfelachtige
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redenering. Een zeer eigenaardig essay, kortom.
De bundel sluit af met een verzameling fragmenten uit brieven die Bunting schreef
aan de dichter Jonathan Williams. De toon van de brieven is zeer persoonlijk. De
lezer krijgt een ontroerend beeld van de mens achter de schrijver: humoristisch,
bescheiden, teleurgesteld over zijn miskenning maar nooit zonder relativering, en
gebukt gaand onder de armoede die hij in zijn laatste jaren ondervond. De laatste
brief, geschreven vlak voor zijn dood, schetst een wrang beeld van een vergeten
dichter, die het merendeel van zijn geliefden en vrienden heeft overleefd en hoopt
dat het geluk hem in zijn laatste dagen nog eenmaal ten deel zou mogen vallen, al
was het maar door de loterij te winnen: ‘I daresay there is now some ground for
expecting that I might reach the age of 85 in less than four weeks, bar accidents; but
why? I've been good for nothing for fifteen years and most people have forgotten
me. No doubt the Times has an acid obituary ready in its morgue, but three days after
the funeral I'll be in Limbo for a long stay. I've filled out a coupon for Littlewoods'
pools. If I win a million there might be some fun yet’ (p. 284).
De bundel The Star You Steer By bevat interessante en leesbare essays, maar zal
weinig aan de moeizame receptie van Bunting kunnen veranderen. Integendeel zelfs.
In de inleiding trachten McGonical en Price een verklaring te geven voor wat zij
eufemistisch de ‘problematische status’ van Bunting binnen de Engelse letteren
noemen. ‘[I]t is perhaps Bunting's nearer association with the difficulty of some
Modernist texts, and the elitist and imperious attitudes of some of the writers who
have come to be known as Modernists, that helps to explain the residual doubts over
his achievement’ (p. 1).
McGonical en Price zien hier een aantal factoren over het hoofd. In eerste instantie
zal vooral Buntings late ontwikkeling hebben geleid tot het ontbreken van structurele
aandacht: Briggflatts, hoe bewonderenswaardig ook, verscheen immers pas in 1965,
toen de hoogtijdagen van het modernisme al voorbij waren. Na lezing van The Star
You Steer By wordt echter duidelijk dat er in tweede instantie wellicht nog een reden
is voor de stilte rond Bunting: zijn werk wordt voortdurend door een selecte groep
fervente bewonderaars de marge in geprezen. Met uitzondering van de essays in
Carroll Terrells Basil Bunting: Man and Poet (Orono 1980) en Peter Makins erudiete
Basil Bunting: The Shaping of His Verse (Oxford 1992) kenmerkt de Buntingstudie
zich door een sterke nadruk op de autobiografische en idiosyncratische aspecten van
zijn werk, dat niet los zou kunnen worden gezien van de couleur locale en
geschiedenis van Northumberland. Zodoende worden steeds opnieuw veel
interessantere kwesties terzijde geschoven. The Star You Steer By sluit aan bij deze
tendens en bevestigt deze zelfs. Wie bijvoorbeeld denkt dat in een studie met (nota
bene) de ondertitel Basil Bunting and British Modernism de relatie tussen Bunting
en Eliot, of tussen Bunting en Pound, aan de orde zal komen, komt bedrogen uit.
Voor aandacht voor zijn engagement, zijn literaire identiteit of poëtica, aspecten die
boven het typische Noord-Engelse karakter van Buntings werk uitstijgen, is in The
Star You Steer By geen ruimte. Helaas genoeg zal Buntings poëzie daardoor inderdaad,
zoals hij zelf al verwachtte, voorlopig ‘in Limbo’ moeten ver wijlen.
Gaston Franssen
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André Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830).
Nijmegen (Vantilt) 2002. 287 blz. Prijs € 22,50 ISBN 9075697627

Een spetterende Verlichting
Het is al vaker opgemerkt; in de loop van een paar decennia lijkt de achttiende eeuw
van het stiefkindje tot het ‘scharregatje’ van de Nederlandse cultuurgeschiedenis te
zijn geworden. Wat voorheen werd beschouwd als een periode van verstarring en
verval na de vitale en creatieve zeventiende eeuw, wordt nu gezien als een tijdvak
vol dynamiek en verandering, als de eeuw waarin de ‘moderne’ Nederlander werd
geboren. In deze historische revaluatie heeft ook de letterkunde haar aandeel gehad.
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw kon de aandacht die de periode 1700-1800
in de neerlandistiek kreeg niet in de schaduw staan van die voor de beide aanpalende
eeuwen en niet zelden sloegen wetenschappers die het terrein betraden een wat
apologetische toon aan, alsof ze het meer deden uit verantwoordelijkheidsgevoel dan
uit werkelijke interesse. Tegenwoordig voelt niemand zich meer genoodzaakt om
zijn belangstelling voor de achttiende eeuw te rechtvaardigen. Sterker nog: straks
zal blijken dat een ‘dixhuitièmist’ het zelfs aandurft om met de achttiende eeuw als
norm, de negentiende de maat te nemen.
In de literatuurgeschiedschrijving heeft de herwaardering van de achttiende eeuw
mede geprofiteerd van (en trouwens ook bijgedragen tot) een verschuiving in de
belangstellingsgebieden. Het esthetische perspectief heeft plaats gemaakt voor het
functionalistische, voor de vraag welke rol literaire teksten speelden in de culturele,
maatschappelijke en politieke context van hun tijd. Vanuit deze optiek zijn de
gecanoniseerde teksten lang niet altijd de interessantste. De koersstijging van de
literatuur van de achttiende eeuw heeft er dan ook niet toe geleid dat in hun tijd
gelauwerde auteurs als Huijdecoper, Dirk Smits, Lucretia van Merken of Pieter
Nieuwland zich in hernieuwde aandacht mogen verheugen. Veeleer is de blik gericht
op schrijvers en teksten uit de rafelige rand van de literatuur; journalisten en hun
tijdschriften, populaire romans en politieke poëzie, polemiek en
genootschappelijkheid.
Tot degenen die de achttiende eeuw haar nieuwe gezicht hebben gegeven behoort
de recent te Nijmegen benoemde hoogleraar Historische Letterkunde van het
Nederlands, André Hanou. De bundel die hier ter bespreking staat, bevat een selectie
uit de artikelen die hij gedurende de afgelopen 25 jaar heeft gepubliceerd. De
inhoudsopgave illustreert al de zojuist beschreven ontwikkeling: niet de grote namen
- met uitzondering van Hanous favoriet Jan Kinker, aan wie hij zijn vuistdikke
dissertatie wijdde - maar de schrijvers uit de periferie, niet de traditionele literaire
genres maar de grensgebieden van literatuur en non-fictie, niet alleen de teksten zelf
maar ook de context waarin ze werden geproduceerd en geconsumeerd. In zijn korte
programmatische voorwoord belijdt Hanou nog eens zijn afkeer van de traditionele
canon, gecreëerd en in stand gehouden door onderzoekers die, zoals hij het formuleert,
van oordeel waren dat er ‘tijdens onze Verlichting uitsluitend teksten bestonden of
behoorden te bestaan die gekarakteriseerd werden door de bon sens van Boileau, de
ruis van de romantiek elders of vaderlandse orthodoxie’ (p. 7). Tegelijk neemt hij
ook stelling tegen de hautaine vooringenomenheid van ‘cultuur-vorsers die meenden

Vooys. Jaargang 20

dat de Nederlandse Verlichting geen ideeën en talenten opgeleverd kon hebben omdat
zulks in die periode een prerogatief was van de Franse cultuur’ (p. 16). Wie, deze
gidsen negerend, zelf op zoektocht gaat, zo was zijn eigen ervaring, ‘vindt niet zelden
een onvermoede wereld, vol vrijheid, levenslust, ondernemingszin’. De verslagen
van een vijftiental van zijn verkenningen zijn hier bijeengebracht.
De bundel opent met Hanous begin dit jaar gehouden oratie ‘Bewegende beelden:
Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting’. Het is
een fraai stuk, waarin de auteur een benijdenswaardig vermogen etaleert om
nieuwsgierigheid naar en enthousiasme voor deze bruisende wereld over te brengen.
Het is ook een typisch Hanou-stuk: een literair detail, op het eerste gezicht te
onbetekenend om bij stil te staan, wordt onder de loep genomen, naast vergelijkbare
plaatsen gelegd, in de context van schrijfconventies en lezersverwachtingen geplaatst
en ten slotte gesitueerd in het weidse perspectief van een veranderend wereldbeeld.
In dit geval is het vertrekpunt een paar regels uit een vergeten, anoniem toneelstuk,
getiteld Pygmalion, treurspel, uit 1754. Het stuk levert een variatie op de bekende
Ovidiaanse mythe van de beeldhouwer Pygmalion die verliefd werd op het door
hemzelf geschapen vrouwenbeeld, dat vervolgens door Aphrodite tot leven werd
gebracht. In de toneelversie betoont het bezielde beeld, hier Pafia geheten, zich hoogst
verrast door de ervaring te leven:
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Hoe! Wat is dit! Waar ben ik
uit ontsprongen?
Wie ben ik zelf? Wat zie ik
van zo na?
Een levendige geest heeft zich
in mij gedrongen,
Ik zie my zelf, ik spreek, ik ga,
ik sta [...] (p. 13)

In een even erudiet als speels betoog zet Hanou uiteen, dat hier voor het eerst in de
geschiedenis van het motief niet de verliefdheid van Pygmalion in het middelpunt
staat, maar de verraste, onbevangen beleving van het bestaan door Pafia. Dit nieuwe
bewustzijn, waarvan nog meer voorbeelden volgen, ziet hij als karakteristiek voor
de grote achttiende-eeuwse geestelijke bevrijdingsbeweging die we Verlichting
noemen. Met andere woorden: de Verlichting manifesteert zich in de Nederlandse
literatuur in verrassende gedaantes op verrassende plaatsen; je moet alleen avontuurlijk
genoeg zijn om op zoek te gaan en ook onbevangen genoeg zijn om het op te merken.
De hierna volgende verrassingstocht voert allereerst langs de laat
zeventiende-eeuwse reisbeschrijver Cornelis de Bruijn, bij wie Hanou een aanzet tot
de nieuwe mentaliteit signaleert in diens openstaan voor exotische culturen.
Vervolgens laat hij in drie artikelen de lezer ervaren hoe uit het werk van de
flamboyante schandaaljournalist Jakob Campo Weyerman (ter ere van wie hij, zoals
bekend, een genootschap heeft opgericht) ‘je een hevige stormwind van een soort
paganistische levensvreugde’ (p. 36) tegenwaait. Hij toont ons aan de hand van
oekazes voor het schouwburgpubliek, hoe in de loop van de achttiende eeuw wordt
geprobeerd het gedrag in de openbare ruimte te reguleren en verkent hoe in imaginaire
reisbeschrijvingen, een genre waarin de bestaande samenleving veelal een spiegel
kreeg voorgehouden, het concept ‘vrijheid’ wordt ingevuld. Opvattingen over vrijheid
en tolerantie spelen ook een rol in de stukken over het toelatingsbeleid ten aanzien
van joden in genootschappen en over de rituelen en symbolen van de vrijmetselarij.
Vervolgens staan vier bijdragen in het teken van de relatie tussen politiek en
letterkunde in de roerige jaren 1780-1800: over het mogelijke verband tussen het
streven naar politieke en literaire vrijheid, over het politiek-literaire tijdschrift Janus,
over een ode op de jojo - een toen nieuw speeltje dat, zoals Hanou aannemelijk weet
te maken, als politiek herkenningsteken werd ingezet - en over de enigmatische Gerrit
Paape, de gedreven patriot die als schrijver juist de mantel aantrok van de alle politiek
relativerende filosoof. De bundel besluit met twee stukken die op het terrein van de
meer traditionele letterkunde liggen: over Kinkers dichterlijke afstraffing van de,
eveneens in versvorm, geformuleerde bezwaren van Rhijnvis Feith tegen de leer van
Kant en over de dichterlijke én ideologische krachtmeting die Kinker met Bilderdijk
aanging in het genre van het epos.
Het is een gevarieerd en kleurrijk boeket dat Hanou de lezer voorzet, en hij doet
dat met een aanstekelijk enthousiasme en op een, in weerwil van alle aan de dag
gelegde (en in de noten wel eens disproportioneel uitdijende) geleerdheid, aangenaam
lichtvoetige toon. Er is dus alle reden om het met dank en erkentelijkheid te
aanvaarden. Daaraan wordt weinig afgedaan door een paar kritische kanttekeningen
die de bundel eveneens uitlokt. Een beetje retoriek kan geen kwaad maar het moet
wel goed zijn gedoseerd en daarin weet Hanou niet altijd maat te houden. Er is niets
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op tegen om een of twee keer te roepen dat het onderwerp in kwestie dikke boeken
of jaren van onderzoek zou vereisen, maar als het in zowat ieder stuk gebeurt gaat
het op wetenschappelijk imponeergedrag lijken. En het achteloze gemak waarmee,
als het zo uitkomt, een verklaring of interpretatie wordt gebaseerd op sweeping
statements over wat ‘iedereen’ wel wist, wat ‘natuurlijk’ algemeen bekend was of
op een associatie die ‘ongetwijfeld’ bij ‘de’ toenmalige lezer werd opgeroepen, lijkt
moeilijk te rijmen met het probleem van de geschakeerdheid van dat lezerspubliek
en de verschillen in lectuur en in ontwikkeling, waarvoor op andere plaatsen terecht
aandacht wordt gevraagd. Kortom, de man van wetenschap wordt wel eens voor de
voeten gelopen door de man met een missie.
‘Nederlandse literatuur van de Verlichting is eerst en vooral een getuigenis van
nieuwsgierigheid van wat er in de “lange” achttiende eeuw gaande was’, zo luidt de
eerste zin van het boek. Die nieuwsgierigheid van hem en natuurlijk ook van anderen,
waaronder allereerst Hanous ambtelijke Nijmeegse grootvader P.J. Buijnsters mag
worden genoemd, heeft prachtige ontdekkingen opgeleverd. Merkwaardig is echter
dat Hanou zijn geslaagde revitaliseringpoging klaarblijkelijk niet heeft kunnen
verrichten zonder een nieuw slachtoffer te maken. Bijna een leidmotief in het boek
is dat de Verlichting van de achttiende eeuw werd gesmoord in de duisternis van de
negentiende.

Vooys. Jaargang 20

220
Kort na de eeuwwisseling - het wordt in de laatste zinnen van het boek met zoveel
woorden gezegd - sliep Nederland in. En erger nog: ‘het was’, zo zegt Hanou, ‘het
negentiende-eeuwse obscurantisme dat de mythe creëerde van de achttiende als een
onnationale tijd van verslapte, verfranste zeden’ (p. 23). Heeft zijn afkeer van de
eeuw die het licht zou hebben uitgedaan hem hier zelf met verblinding geslagen? De
voorstelling van de verfransing van de Nederlanders, met name van de elite, is immers
terug te voeren tot de late zeventiende eeuw en werd al gauw een topos in iedere
beschouwing over de vaderlandse cultuur en zeden. Wie kent niet het verfranste
juffertje uit het voorwoord bij de in 1782 verschenen Sara Burgerhart? Wie niet de
verwijfde petit-maîtres, een halve eeuw eerder bij Justus van Effen? Welke lezer van
Nederlandse literatuur van de Verlichting weet niet dat in 1738 Jakob Campo
Weyerman in hoogst eigen persoon heeft geschreven over het literaire bederf onder
invloed van ‘Fransche Onrymschryvers, Parisiaansche Pontneufs Dichters, en Pierre
Marteau's Autheurs’? Het is immers Hanou zelf die deze passage aanhaalt op pagina
56.
Het lijkt erop dat de negentiende eeuw bij Hanou de last van zondebok krijgt
opgelegd, die eerder de achttiende moest dragen. De clichévoorstelling van een
natiebrede verslapping en versuffing is in zijn ogen dus niet onjuist, maar moet in
de tijd worden opgeschoven. Moeten we dit inderdaad geloven? Of houdt Hanous
nieuwsgierigheid gewoon op na 1800?
Joost Kloek

[Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.]
Helleke van den Braber (red.) e.a., Floppen en fiasco's. Mislukkingen
uit de tijdschriftgeschiedenis. Nijmegen (Vantilt) 2002. 134 blz. Prijs €
13,50. ISBN 9075697635
Tijdschriftafdelingen in boekhandels kenmerken zich vaak door hun rommelige
aanblik. Wie gericht naar een bepaald tijdschrift zoekt, moet geduld hebben en zijn
oog langs de vele schappen laten gaan alvorens het bewuste tijdschrift is opgedoken.
Boekhandelaren kampen met ruimtegebrek en kopers zien door de bomen het bos
niet meer. Het enorme aanbod maakt het moeilijk voor tijdschriften het hoofd boven
water te houden. Er is inmiddels bijna geen onderwerp meer te bedenken waaraan
niet al een tijdschrift is gewijd, er is zelfs een tijdschrift waarin het tijdschrift centraal
staat, TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies.
Het tijdschriftonderzoek heeft de laatste jaren zo'n grote vlucht genomen, dat er
behoefte bestond aan een tijdschrift voor tijdschriftstudies en in 1997 was de
oprichting van TS een feit. De afgelopen jaren alleen al verschenen er tientallen
studies waarin het tijdschrift een centrale plaats inneemt en de glansrol van het
tijdschrift lijkt in dezen nog lang niet uitgespeeld. Steeds weer blijken tijdschriften
interessant onderzoeksmateriaal op te leveren, met behulp waarvan historische
ontwikkelingen kunnen worden beschreven en geïnterpreteerd. Daar waar tijdschriften
in het verleden vooral werden beschouwd als een spiegel van wat er in een
samenleving speelde, gaat het hedendaags onderzoek steeds meer uit van het tijdschrift
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als drijvende kracht achter veranderingen op cultureel, historisch, literair en
wetenschappelijk gebied. Het tijdschrift wordt niet langer slechts als cultuurdrager,
maar ook als cultuurproducent gezien.
Inmiddels heeft TS tussen al die andere tijdschriften zijn plek weten te veroveren.
Niet alleen heeft het blad de risicovolle oprichtingsfase en eerste jaargang succesvol
doorstaan, het heeft zijn bestaansrecht inmiddels bewezen. De eerste mijlpaal, het
lustrum, is dit jaar bereikt en dat kon de redactie natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Onder het motto ‘er is geen beter vermaak dan leedvermaak’ werd er een
lustrumboek uitgebracht. Niet de successen, maar juist de floppen uit de
tijdschriftgeschiedenis staan hierin centraal en de selectie fiasco's uit drie eeuwen
tijdschriftgeschiedenis heeft een vermakelijk en interessant boekje opgeleverd.
In de inleiding van Floppen en fiasco's noemt de redactie het boekje een ‘feestelijke
uitgave over tijdschriften die het niet gered hebben’. Een overzicht van alle
mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis kan en wil de redactie gelukkig niet geven.
Wel heeft de redactie zich ten doel gesteld acht portretten over de opkomst en
ondergang van enkele tijdschriften uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw
te presenteren, die inzicht zullen bieden in de dynamiek van de tijdschriftgeschiedenis.
Maar wanneer kan men spreken over een mislukt tijdschrift? In de inleiding erkent
de redactie van Floppen en fiasco's, dat hier geen eenduidige definitie over valt te
geven, en besluit zodoende een ruime opvatting te hanteren:
Een tijdschrift kan volgens
ons als mislukt worden
beschouwd wanneer het niet
aan de doelstellingen van de
oprichters en redacteurs
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beantwoordde of wanneer het
- alle goede bedoelingen ten
spijt - binnen een jaar weer
van het toneel verdween.
(p. 8)
De redactie denkt bij mislukte tijdschriften in de eerste plaats aan bladen die in de
oprichtingsfase zijn blijven steken of waarvan slechts een prospectus of nulnummer
verscheen. De vraag is echter of al van een mislukt tijdschrift kan worden gesproken
als er nog geen tastbaar tijdschrift is, maar alleen een idee. Lotte Jensen beschrijft
in haar artikel de halve poging van Betje Wolff en Aagje Deken om een
vrouwentijdschrift op te richten. Wolff en Deken vatten in 1786 het plan op om een
zeer succesvolle tijdschriftformule uit Duitsland naar Nederland te halen. Het blijft
echter bij een plan, een echte poging wordt nooit gewaagd. Wellicht was de afzetmarkt
in Nederland niet groot genoeg, oppert Jensen. Een tweede mogelijke oorzaak die
Jensen aanvoert, is dat Wolff en Deken plotseling allebei in beslag werden genomen
door andere projecten, waardoor de ideeën voor het nieuwe tijdschrift naar de
achtergrond verdwenen.
De dames Wolff en Deken hadden nobele intenties met hun tijdschrift: ze richtten
zich bewust op een vrouwelijk publiek en wilden hun toekomstige lezeressen
aansporen actief te participeren, om zo een vrouwelijke lees- en schrijfgemeenschap
tot stand te brengen. Van het tijdschrift Vaderlandsche Jonge Juffers is nooit een
nummer verschenen, dus over wat er zou zijn gebeurd als het wel tot publicatie was
gekomen valt slechts te speculeren. Dit laatste is precies wat Jensen doet. Na lezing
van haar artikel blijven relevante vragen onbeantwoord. Waarom zou immers de
afzetmarkt in Nederland te klein zijn, terwijl een gelijksoortig tijdschrift in Duitsland
een laaiend succes is? Het enige zinnige dat over dit onderwerp is te zeggen, is dat
Wolff en Deken hun plannen en daarmee wellicht een gouden kans, hebben laten
schieten.
Zoals het tijdschrift van Wolff en Deken nooit tot wasdom kwam, bleven ook de
ambitieuze tijdschriftplannen van Geel en Thorbecke op de plank liggen. In het artikel
‘Is dit nu timmerhout? Twee Leidse hoogleraren en een recensietijdschrift’ beschrijft
G.J. Hooykaas hoe de heren Geel en Thorbecke wel een tijdschrift wilden oprichten,
maar dit niet deden. Weer is het moeilijk conclusies te verbinden aan een dergelijk
ongerealiseerd plan. Bij het lezen van dit artikel dacht ik ineens aan een ‘mopje’ dat
me nooit zelfs maar een glimlach heeft kunnen onttrekken: ken je die mop van die
twee jongens die naar Parijs gingen? Thorbecke en Geel gingen niet.
De in Floppen en fiasco's opgenomen artikelen over de in de oprichtingsfase
gestrande tijdschriften, behoren zonder meer tot de minder interessante artikelen van
de bundel. Toch bevat het artikel van Sjoerd van Faassen over het nooit opgerichte
Groningse literaire tijdschrift Boven A.P. nog wel interessante informatie. Boven
A.P. (Boven Amsterdams Peil) moest als Groningse tegenhanger van het Amsterdamse
Criterium gaan fungeren. De zogenaamde Criterium-generatie met Ed. Hoornik als
stralend en vooral machtig middelpunt, wekte in het hele land wrevel op, zo ook in
Groningen. Uiteindelijk gaat de oprichting van Boven A.P. niet door. Niet alleen
kregen de Groningse schrijvers de financiën niet rond, ook verhuisden alle beoogde
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redacteuren van Groningen naar Amsterdam, waardoor van een ‘boven Amsterdams
peil’ geen sprake meer kon zijn.
Tijdschriften die de oprichtingsfase niet doorkomen, falen dus meestal omdat de
oprichters terugkrabbelen. Maar wat zijn de bedreigingen voor tijdschriften die wel
voorbij deze kritieke fase zijn gekomen? De redactie van Floppen en fiasco's geeft
in de inleiding enkele mogelijke oorzaken. Zo kan het zijn dat de gekozen bladformule
niet bij het grote publiek of bij de doelgroep aanslaat. Ruzies binnen redacties,
geldproblemen, een zwakke profilering, gebrek aan veerkracht, stuk voor stuk zijn
het zaken die een tijdschrift de das om kunnen doen. In Floppen en fiasco's wordt
het falen van verschillende tijdschriften die met hoge verwachtingen opgericht zijn,
onder de loep genomen, waardoor de vele valkuilen waar een tijdschrift mee te maken
krijgt zichtbaar zijn gemaakt.
Het eerste artikel van de bundel, ‘De titaantjes van Tachtig’ van Joost Kloek, slaagt
erin een flop uit de geschiedenis tot leven te wekken. Een aantal Utrechtse studenten
onder leiding van Jacobus Bellamy zet zich in 1784 af tegen de heersende
literatuuropvattingen. De groep vrienden walgt van het pseudo-gevoel van de
sentimentelen en van het ambachtelijke gerijmel van de literaire genootschappen.
Uiteindelijk neemt Bellamy het initiatief om een tijdschrift voor literaire theorie en
kritiek op te richten, hetgeen volkomen nieuw was in deze periode; er was namelijk
nog nooit een tijdschrift geweest dat zich volledig op de literatuur richtte. Het
tijdschrift De Poëtische Spectator zou polemiek en filerende
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analyses niet schuwen en diende een ambitieus doel: ‘Wij moeten beter recenseren
als eenige recenseur in de maandschriften’ was het credo.
Juist dit welklinkende credo zorgt voor moeilijkheden. Geïntimideerd schrijft een
medewerker van het blad:
Ik wil van het onderwerp
juist niet afgaan als ik u zeg:
dat ik geen theoretische
kennis genoeg bezit om goed te Recenseeren; - wij
moeten Recenseeren [...]
en wij moeten beter
recenseeren als eenige
recenseur in de
maandschriften, dit is nog
al zo iet. [...] Of anders zal
onzen Spectator, vergelijk
de voorreden en de
recensent, een miserabel
figuur maken. (p. 17)
Te hoge ambities blijken dus voor moeilijkheden te zorgen. Bellamy heeft de grootste
moeite bijdrages van zijn medewerkers los te krijgen en vult het leeuwendeel van
het eerste nummer zelf. Als het eerste nummer is verschenen, maakt de redactie geen
haast met het tweede nummer. Het juk van de periodiciteit is immers bij voorbaat
verworpen: de redactie heeft besloten niet met regelmaat te zullen verschijnen. Zonder
deadline geen stukken, zo blijkt. De redactieleden worden door allerlei zaken afgeleid
van het tijdschrift; gezondheidsproblemen, liefdesgeluk en - verdriet en perspectieven
buiten de literatuur doen de De Poëtische Spectator naar de achtergrond verdwijnen
in de gedachten van de redacteurs. Bellamy is zelf inmiddels ernstig ziek geworden
en sterft nog voor het tweede nummer is voltooid.
Kloek behandelt met deze geschiedenis een boeiende ‘tijdschriftflop’: ambitieuze
doelen, potentie, maar uiteindelijk toch verdrinken. Natuurlijk heeft de vroege dood
van Bellamy hier veel mee te maken. Het is verleidelijk om te denken dat het
tijdschrift toch een succes had kunnen worden als Bellamy niet zo vroeg was
gestorven, maar hier plaatst Kloek een kanttekening. Natuurlijk is het zo dat Bellamy
de drijvende kracht achter de De Poëtische Spectator was, maar waarschijnlijk was
dit ook precies wat hij wilde. Niet alleen kon hij zijn medewerkers moeilijk motiveren,
ook kon hij moeilijk zaken uit handen geven en had hij geen oog voor talent. Of hij
een literair talent naast zich zou hebben geduld, is maar zeer de vraag. De
vrijblijvendheid die voortkwam uit het verwerpen van de periodiciteit heeft het
tijdschrift ook geen goed gedaan, want het stond het uitgroeien van de groep tot een
beweging in de weg. Tot slot gooiden andere carrièreperspectieven van redacteuren
roet in het eten. De meeste redactieleden kwamen goed terecht buiten de literatuur,
en ook Bellamy was niet voorbestemd voor de literatuur, maar voor het
predikantschap. Het tijdschrift was waarschijnlijk hoe dan ook ten onder gegaan.
Er zijn in totaal drie artikelen over de negentiende eeuw opgenomen in Floppen
en fiasco's. Hoewel een eeuw honderd jaren telt, behandelen alle drie de artikelen

Vooys. Jaargang 20

tijdschriften die in de jaren dertig werden opgericht. Hetzelfde geldt eigenlijk voor
de twee artikelen over de achttiende eeuw; de nadruk ligt hierbij op de jaren tachtig.
Jammer, dit betekent herhalingen en van inzicht over fiasco's door de eeuwen heen
valt dan minder goed te spreken. Het eerste artikel over de negentiende eeuw is van
de hand van Willem van den Berg; ‘Al wederom een nieuw tijdschrift’. In
tegenstelling tot wat de lezer aan de hand van deze titel zal vermoeden, bespreekt
Van den Berg twee tijdschriften, het Driemaandelijksch tijdschrift en Athenaeum.
Beide tijdschriften verbannen het zogenaamde ‘mengelwerk’: in de gangbare
tijdschriften werd de lezer in een rubriek ‘Mengelwerk’ naast de serieuze
verhandelingen ook verstrooiing geboden. Van den Berg betoogt dat doordat de
betreffende tijdschriften het mengelwerk in de ban deden, de uitvoering erg saai werd
en het concept aldus niet bij het publiek aansloeg. Het tijdschrift De Gids, dat in
1837 voor het eerst verscheen, bleef trouw aan de traditionele rubriek Mengelwerk
en werd wel een doorslaand succes.
Ook de plannen van Thorbecke en Geel voor hun - uiteindelijk nooit tot stand
gekomen - tijdschrift, werden in de jaren dertig van de negentiende eeuw gesmeed.
De ondergang van het Driemaandelijksch tijdschrift, dat in grote lijnen leek op wat
de heren zelf voor ogen hadden, was een van de redenen om te besluiten het plan
niet ten uitvoer te brengen.
In dezelfde periode, namelijk in 1836, werd het Muzijkaal tijdschrift opgericht.
Het blad was het officieuze orgaan van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst,
beter bekend onder de naam Toonkunst, dat nog steeds bestaat. Jeroen van Gessel
beschrijft in zijn artikel de geschiedenis van dit tijdschrift, dat vooral door blunders
van de oprichter ten val kwam. Zo besprak oprichter Evert Godfried Lagemans in
zijn tijdschrift een brochure over de ware toedracht van Beethovens
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geboorte. De componist zou volgens deze brochure niet in Bonn, maar in Zutphen
ter wereld zijn gekomen, tijdens de kermis nota bene. Lagemans bleek te zijn
beetgenomen: de brochure was een uit de hand gelopen practical joke en Lagemans
was er met open ogen ingetuind.
Deze en andere onhandige acties van Lagemans kwam de relatie met het bestuur
van Toonkunst niet ten goede. Toen het tijdschrift uiteindelijk moest worden
opgedoekt, gaf het bestuur van Toonkunst Lagemans de schuld. Lagemans zelf weet
de teloorgang aan de lage inkomsten ten gevolge van een tegenvallende intekening
en vele opzeggingen. Het bestuur van Toonkunst echter, was ervan overtuigd dat
Lagemans met zijn onhandige optreden verantwoordelijk was. De geschiedenis van
het Muzijkaal tijdschrift is met recht een grandioze flop te noemen, een voor de
niet-betrokkenen vermakelijk fiasco dat eindigde in een slepend (financieel) conflict
tussen Lagemans en het bestuur van Toonkunst.
Hoewel de redactie van Floppen en fiasco's in de inleiding meedeelt dat er in de
bundel van floppen uit binnen- en buitenland verhaald zou worden, is er maar één
artikel dat een buitenlandse tijdschriftmislukking bespreekt. Het gaat om het artikel
van Sabine van Wesemael over het Franse tijdschrift Le Navire d'Argent. In dit
buitengewoon heldere en goed gestructureerde artikel, beschrijft Van Wesemael
nauwgezet hoe dit tijdschrift tot stand kwam en ten slotte jammerlijk ten onder ging.
Le Navire werd opgericht door mevrouw Adrenne Monnier, de eigenaresse van een
prestigieuze boekhandel in Parijs. Met Le Navire wilde Monnier buitenlandse
letterkunde in Frankrijk promoten en een spreekbuis zijn voor de Franse
contemporaine literatuur.
Monnier gaf het tijdschrift in eigen beheer uit en moest uiteindelijk uit financiële
overwegingen besluiten te stoppen met het tijdschrift. De financiële problemen
kwamen mede voort uit de maatschappelijke en politieke crisis; literatuur was hierdoor
geen prioriteit meer. Toch zijn er waarschijnlijk ook interne oorzaken aan te wijzen.
Zo betoogt Van Wesemael dat Le Navire geen kritische stelling durfde te nemen en
geen duidelijk literair profiel had. Daarnaast leunde het tijdschrift op de bijdragen
van een zeer kleine elite, die ook voor andere tijdschriften werkte. Sterker nog: le
Navire was in veel gevallen tweede keus voor auteurs en dit kwam de kwaliteit van
het tijdschrift uiteraard niet ten goede.
Het laatste artikel van Floppen en fiasco's is geen nadere beschouwing van een
enkele flop uit de geschiedenis, maar vele mislukkingen passeren de revue. Door
middel van fiasco's van de twintigste eeuw na te lopen, illustreert Renée Vegt welke
factoren uiteindelijk bepalend kunnen zijn bij de ondergang van een tijdschrift. Zo
kan een tijdschrift ten onder gaan als de tijd nog niet rijp is; een tijdschrift voor een
mondain publiek is bijvoorbeeld niet zinvol als heel Nederland nog onder het motto
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ leeft. Ook kunnen autoriteiten gaan
dwarsliggen en een tijdschrift verbieden vanwege een onzedelijke inhoud, maar het
tegenovergestelde, namelijk een te zedelijke inhoud, kan ook dodelijk zijn:
Hoe de tijden kunnen
veranderen, illustreert de
poging om in november 1987
een Nederlandse editie van
Playgirl te introduceren. Die
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mislukte omdat het geëerde
damespubliek het blad niet
expliciet genoeg vond. Na
een paar nummers was de
doelgroep uitgekeken op de
foto's waarop smakelijke
heren het allerspannendste
achter een hand of toevallige
handdoek verborgen. Af door
de zijdeur. (p. 101)
Soms kan een tijdschrift door een uitgever worden opgezet om een concurrent te
verslaan: het tijdschrift Vrouw Nu werd in 1986 door de uitgever van Libelle en
Margriet opgericht om de concurrent Vrouw in Beeld uit te schakelen.
Vanzelfsprekend kon Vrouw Nu weer gaan toen de concurrent het veld had geruimd
en daarmee het gevaar was geweken. Dit is nog maar een greep uit de vele
voorbeelden die Vegt behandelt. Met dank aan het vakblad Folio geeft Vegt de ‘tien
redenen waarom bladen mislukken’:
Ze luiden als volgt: geen
doelgroep, te weinig
startkapitaal, te weinig
advertenties,
distributieproblemen,
internet-euforie (voor
gedrukte tijdschriften die
afgeleid zijn van een mislukt
webmagazine), zwakke
inhoud, foute timing, geen
merkkracht oversegmentatie
(bedoeld voor een te smal
marktsegment) en ijdelheid
(te veel aandacht voor de
uitgever en/of de redactie en
te weinig voor de interesses
van de lezers). (p. 108)
Dit bijzonder aardige en leerzameartikel van Vegt sluit het boekje Floppen en fiasco's
waardig af.
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Na het lezen van dit artikel is het de lezer voor eens en voor altijd ingeprent wat je
niet moet doen als je een tijdschrift draaiende wilt houden.
Hoewel er zeker een aantal kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het
lustrumboek van TS, is het boekje zeker aan te raden. Helaas wordt er aardig wat
voorkennis van de vaderlandse geschiedenis bij de lezer verondersteld, maar het
boekje is dan ook bij uitstek geschikt voor mensen die zich daar toch al voor
interesseren. Een ander nadeel is dat nogal wat geduld wordt gevraagd van de lezer.
Afgezien van een aantal heldere en goed gestructureerde bijdragen, denk aan die van
Kloek en Van Wesemael, moeten de meeste artikelen een duidelijke structuur
ontberen, hetgeen het lezen flink bemoeilijkt. Niettemin krijgt de lezer door middel
van dit boekje de kans om over de schouders van falende tijdschrift-oprichters mee
te kijken en van hun fouten te genieten/te leren.
Floppen en fiasco's moest de feestvreugde van het jubilerende TS vergroten en
dat doel is absoluut bereikt. Het benadrukken van de mislukkingen uit de
tijdschriftgeschiedenis is een geniale zet van de redactie van TS, want hoe kan je je
lustrum immers beter vieren dan door je lezers ontzag in te boezemen voor de
grootsheid van je prestatie?
Geerke Berghuis
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[Jubileumnummer]
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redactioneel
‘Vooys heeft de afgelopen twintig jaar nog geen deuk in het pakje boter geslagen’.
Het is als redacteur even schrikken als je, uitgerekend in een jubileumnummer, zoiets
hoort zeggen over het tijdschrift waarvoor je je de afgelopen tijd nogal in het zweet
hebt gewerkt. Het schijnt dat ‘Vooysers’ nogal lichtgeraakt kunnen zijn, wanneer
hun blad ter sprake komt en er heerste dan ook opluchting alom, toen bleek dat
Bertram Mourits de rol van Vooys in het literaire tijdschriftenlandschap als ‘overigens
niet slecht’ betitelde. Een verkapt compliment, althans zo vatte de redactie het graag
op.
Een explicieter compliment kwam ooit van de heer Peter Swanborn (de Volkskrant
21-08-2001): ‘Van alle bladen die op de diverse letterenfaculteiten gemaakt worden
is Vooys zonder twijfel het meest lezenswaardig’. Mooier hebben we het nooit gehoord
en het blijkt niet geheel onterecht; Vooys bestaat nog steeds en dat is niet zo
vanzelfsprekend als soms wel wordt gedacht.
De geschiedenis van Vooys gaat verder terug dan datgene waar de huidige redactie
zicht op heeft. Een continue doorstroom van nieuwe redactieleden houdt het tijdschrift
jong, maar heeft tot gevolg dat de historiciteit meer ligt verankerd in de continuïteit
van ‘imago’ en ‘identiteit’, dan in de kennis die aanwezig is onder de redactieleden.
Omdat de immer kritische Vooysredactie toch ook is geïnteresseerd in haar roots,
heeft zij Frank van Gestel bereid gevonden om eens rond te neuzen in ‘de oude doos’.
Vooys blijkt te zijn veranderd, inhoudelijk en uiterlijk. Het schijnt dat met elke nieuwe
redactie alles weer over een geheel andere boeg moest worden gegooid. Maar juist
in de constante ‘vernieuwing’ heeft Vooys misschien wel de mogelijkheid gevonden
om uit te groeien tot hetgeen ze nu is. Van Gestel brengt een aantal van die
wijzigingen in kaart en laat zo zien dat juist hierin de vitaliteit van ‘ons’ tijdschrift
schuilt.
Uiteindelijk draait het allemaal om het product en opmerkelijk is dat ook hier de
diversiteit een belangrijke kracht is. Janneke Stouten worstelde zich, bijgestaan door
andere redactieleden, door een immense hoeveelheid artikelen, recensies, columns
en duodecimo's, die de afgelopen twintig jaargangen zijn gepubliceerd. Het resultaat
is een overzicht dat moet bijdragen aan het historisch besef onder de redactieleden,
nu en in de toekomst. Daarbij geeft het de trouwe lezer eveneens een idee van de
vele onderwerpen die de verscillende auteurs hebben aangesneden.
Vooys bestaat nog en dat heeft eigenlijk louter te maken met het enthousiasme van
alle redacteuren die zich ooit geroepen voelden om plaats te nemen in de
Vooysredactie. Om nog eenmaal Peter Swanborn aan te halen: ‘De kracht van Vooys
is dat alle stukken geschreven zijn door mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in
literatuur.’ Het bewijs ligt voor u.
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illustratie Wouter Gresnigt
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Twintig jaar Vooys
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De redactie hoopt haar lezers van dienst te zijn met de in dit nummer geplaatste
artikelenindex. De index behelst behalve alle artikelen die ooit in Vooys zijn
gepubliceerd ook de duodecimo's, recensies, columns en interviews. Naast de auteurs
is eveneens geprobeerd kernachtig de hoofdthema's weer te geven. Mocht er interesse
bestaan voor een van de in de index genoemde publicaties, dan zijn deze - mits
voorradig - bij de redactie na te bestellen.
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Vooys revisited
Terugblik van een willekeurig lezer
De redactie van Vooys heeft altijd te maken gehad met een snelle
doorstroom van haar redactieleden, langer dan twee jaar zullen de
meesten het niet hebben volgehouden. Met de vlugge wisseling van de
wacht, heeft de redactie er niet aan kunnen ontkomen dat de kennis
omtrent de geschiedenis van Vooys langzaamaan is weggesijpeld. De
identiteit - aangepast en meegegroeid met zijn tijd - is behouden, maar
voor het historisch besef heeft Vooys buiten haar eigen kring moeten
zoeken. Frank van Gestel bleek bereid zijn vakantie op te offeren, om
drie weken lang door bijna twintig jaargangen Vooys te grasduinen
en zijn bevindingen op te tekenen: een geschiedenis van Vooys,
tijdschrift voor Letteren.
Frank van Gestel
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De redactie van Vooys wil dat de viering van het twintigjarig bestaan wordt
opgeluisterd met een stuk dat het ontstaan en wedervaren van het tijdschrift poogt
te overzien. De redactie geeft bovendien de wens te kennen dat daarbij
ontwikkelingslijnen en typerende kenmerken van vormgeving, beleid en inhoud in
beeld komen. Een mooie gedachte, ook al omdat er het fiere zelfbewustzijn uit spreekt
dat zich inderdaad groei en ontwikkeling hebben voorgedaan. En aangezien je
bezwaarlijk zelfs verdiende schouderklopjes of lauweren aan jezelf kunt uitdelen, is
de redactie buiten de eigen kring en die van oud-redacteuren op zoek gegaan naar
iemand die over een zee aan vrije tijd beschikt en toch niks beters te doen heeft, en
die naar haar inschatting ook geen weerstand zou kunnen bieden aan de fluwelen
verleiding van de vleiende en eervolle uitnodiging om de bedoelde mooie gedachte
ten uitvoer te brengen. En zo iemand heeft de redactie gevonden.
Om een indruk te geven van de onderhandelingen: de redactie liet het oog op mij
vallen, omdat ik de hele looptijd van Vooys en wat eraan voorafging had meegemaakt;
en ik had al eens eerder zo'n aardig stuk geschreven en daaruit sprak toch mijn
belangstelling voor geschiedschrijving? En of ik daar nu al tegen inbracht dat de
afnemende vaardigheid van het verouderend (nee, ik koketteer niet) geheugen een
bezwarende omstandigheid vormt, dat eerder werk nooit enige garantie voor de
toekomst biedt en dat ik niet ‘herdenkerig’ ben
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aangelegd en voor feestredenaar al helemaal niet in de wieg gelegd - nog afgezien
daarvan dat mijn prepensioen al door een andere taak1 in beslag wordt genomen die
ik tijdelijk opzij zou moeten zetten en dat het toch niet het meest voor de hand lag
een taalkundige in de arm te nemen om terug te blikken op een tijdschrift voor letteren.
Om kort te gaan, met de dodelijk verlammende dreiging van de deadline nog
behaaglijk ver weg, werd ik bevangen door onbezonnen blijmoedigheid, zegevierde
de ijdelheid weer eens over het gezond verstand en gaf ik mij met gepaste
schoorvoetendheid gewillig gewonnen. Bovendien werd mij met royaal gebaar in
aanpak en omvang de vrije hand gelaten. Ik moest maar zien.
Ik heb het geweten Terwijl iedereen met verve het dolce far niente aan het
beoefenen was, heb ik deze zomer ‘in Vooys’ verkeerd. Het geheugen van een
tijdschriftlezer is vluchtig. Om althans de schijn te wekken dat er enige kennis van
zaken ten grondslag zou liggen aan mijn recht van spreken, zag ik mij dus gedwongen
- het moest vond ik toch ook om mijn persoonlijke leesbelevenissen gaan - me een
dikke drie weken onder te dompelen in de ongeveer 75 afleveringen waaruit de ruim
19 jaargangen bestaan. Dat betekende zo'n 25 nummers per week, samen een
behoorlijk lijvig boekdeel, en een bijkans ademloze leesroes. Dit ondanks het feit
dat ik mijzelf, teneinde het overzicht niet te verliezen, op voorhand

1

Om aan te geven dat het hier geen vage uivlucht betreft, ik ben doende een aantal boeken
van Hoofts Historiën voor de hedendaagse lezen te ontsluiten door de tekst in hedendaags
Nederlands om te zetten. Zie ook Vooys, jaargang 17, aflevering 2.
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ontslagen had van de plicht elke aflevering van kaft tot kaft te (her)lezen; dat was
me trouwens ook ontraden. Het werd een hectische periode, waar je uit eigen
beweging nooit aan zou beginnen en die tegelijk teleurstellend en fascinerend bleek:
teleurstellend door wat ik ongelezen moest laten en fascinerend door wat ik
tegenkwam.

Een willekeurig lezer
Om het belang van mijn bespiegelingen te kunnen afwegen dient de lezer van dit
stuk een beetje te weten door de bril van wat voor Vooyslezer hij meekijkt. Ik mag
dan ooggetuige zijn geweest van de voorgeschiedenis en de verschijningsperiode
van Vooys, dat betekent niet dat ik op alle terreinen die het blad bestreek een even
meelevend abonnee was. Hoewel ik om de moderne letterkunde neerlandicus wilde
worden, trok de oudere letterkunde, met name de Middelnederlandse, mij uiteindelijk
meer, maar is het door omstandigheden die er hier niet toe doen, de taalkunde
geworden die ik heb beoefend, en dat met overgave. Het zal duidelijk zijn dat zo'n
lotgeval mijn blikrichting en aandacht als tijdschriftlezer in belangrijke mate heeft
bepaald. De moderne literatuur van na circa 1965 heb ik maar bij vlagen en de
discussie erover hooguit vanaf de zijlijn gevolgd, en wat ik heb gelezen, vertoont
een nogal grillig beeld. Ik zie mezelf als een naïef maar gepassioneerd lezer, zelden
gehinderd door
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illustratie Carlijn Bottemanne, bij ‘De deur tussen kunst, literatuur en leven staat wijd open’ van
Sonja Stek en Mariëlle van Gelderen, jrg 17 - 3/4
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analytische bekommernissen of specifieke kennis van zaken. Door natuur en ervaring
nogal sceptisch werd ik een wat weerspannig lezer. Ik sta open voor verrassingen,
maar het is niet gauw goed. En zeker bij beschouwelijke onderwerpen waar ik niet
al affiniteit mee heb, moet ik echt over de streep getrokken worden, wil de leer sterker
zijn dan de natuur. Bij een dergelijke afstandelijke houding bevind ik mij gewoonlijk
zeer wel, maar voor een terugblik als hier is het een nadeel dat ik juist met het oog
op veel letterkundige onderwerpen in Vooys stellig niet de meest aangewezen
beoordelaar ben. Voor zover ik verderop uitspraken doe over stukken die mij om ik
weet niet altijd welke reden geboeid hebben, zegt de keuze ervan niets over de
kwaliteit van wat ongenoemd blijft, maar meer over mijn wanordelijke zicht op
moderne literatuur. Ik heb stellig in de ogen van ingewijden het mooiste, interessantste
of diepste artikel niet eens opgemerkt - laat staan het in de beschouwing betrokken
- en rijke inzichten of waardevolle informatie over het hoofd gezien of laten liggen.
Daarmee doe ik ongetwijfeld de auteur van menig prachtstuk onrecht. Nederigheid
is dan ook gepast, zeker na de bizarre exercitie van de afgelopen weken: wat een
onderwerpen, schrijvers en boeken die mij vreemd bleven, die ik niet ken of niet las!
Desondanks volgen hier mijn bevindingen.
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Voorgangers
Vooys heeft een langer verleden dan de twintig jaargangen die met het uitkomen van
dit nummer worden voltooid. In het Vooysarchief zijn, achteraf gezien, de vroegste
levenstekenen waar te nemen in het roerige jaar 1968. In december verscheen een
eerste ‘Informatiebulletin van de werkgemeenschap van het Instituut De Vooys’.
Het opent met een excerpt van de notulen van de Studieraad, het overlegorgaan van
staf en studenten dat vorm gaf aan de recent verworven studenteninspraak. De eerste
drie nummers van Vl, zoals de naam op de omslag wordt afgekort, zijn bewaard
gebleven. Hoe het dit bulletin verder verging weet ik niet, maar uit het feit dat in
oktober 1974 een tweedejaarsgroep een ‘groepskrantje’ startte (dat even later als
‘schoolkrant’ Voice ging heten en subsidie kreeg van het instituut), leid ik af dat er
toen geen informatiebulletin meer was. Voice kwam er omdat ‘de sfeer op het instituut
best wat gezelliger zou kunnen zijn’2, maar vervulde in belangrijke mate dezelfde
functie als het eerdere bulletin, zoals de afleveringen 18 tot en met 51 (oktober 1981),
die het archief hebben gehaald, laten zien. Voice bestond als gebruikelijk uit een
bundel aan elkaar geniete stencils (later werd gebruik gemaakt van offset), vertoonde
een rijke variëteit aan typografie en wilde gedurende het collegejaar in principe
maandelijks verschijnen; dat doel werd lang niet altijd bereikt. Er werden
mededelingen gedaan, verslagen geschreven, er

2

Aldus een terugblik op het ontstaan door Liek van Noord in 1976
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werd gedicht, betoogd en ruzie gemaakt, en over herstructurering en de verhuizing
van het instituut naar de Uithof bericht. Het was de tijd dat, bij ontstentenis van een
studievereniging, het StudentenOverleg De Vooys (SOV) en de stichting
Studenten-Activiteiten De Vooys (STAV) ontstonden. Het SOV verenigde actieve
studenten die kritisch de organisatie en kwaliteit van onderwijs en bestuur in de
vakgroep in de gaten hielden en later, in overleg met zusterorganisaties, ook de
faculteit, en er werden vertegenwoordigers voor raden en besturen uit gerekruteerd;
de STAV organiseerde onder andere lezingen en feesten. Dat alles was natuurlijk
goed voor behoorlijk wat kopij, maar klachten over het tekort daaraan zijn niettemin
bij vlagen niet van de lucht. De laatste nummers (49-51, op A5-formaat, dat bleek
goedkoper en er waren bezuinigingen gaande) maken ook inhoudelijk een
kommervolle indruk en ook al waren er al eerder advertenties geworven om de
subsidie aan te vullen, er was kennelijk te weinig armslag om de stem van Voice
blijvend te laten klinken. Ging het blad ter ziele? Van het collegejaar 1981-1982 heb
ik in elk geval geen Voicen meer aangetroffen.

Vooys verschijnt
In oktober 1982 verrijst, zo doet het zich voor aan het terugziend oog, uit de as van
Voice en meteen de kinderschoenen ontwassen, het nieuwe blad Vooys. Aan de ene
kant impliceert
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de bijna-klankovereenkomst de herkomst van de nieuweling, blijft de status van het
nog steeds alleen intern verspreide ‘Instituutsblad van het Instituut de Vooys voor
Nederlandse taal- en letterkunde’ ongewijzigd en blijkt de continuïteit uit zowel het
gehandhaafde A5-formaat als het heroptreden van twee redactieleden van Voice3.
Aan de andere kant houdt de nieuwe naam ook een wezenlijke verandering in. Het
omslag is bescheiden zwart-wit, maar smaakvol en vertoont een patroon van blokjes
die zich ook in de verdere lay-out herhaalt, met in elke volgende aflevering een
willekeurig volgend blokje ingevuld met zwart of grijs. De typografie ziet er
verzorgder uit, en de gewijzigde lettergrootte heeft een beter leesbare tekst tot gevolg.
In de persoon van Redbad Fokkema treedt een docent van het instituut tot de redactie
toe (hij bleef daar zes jaar deel van uitmaken) en er wordt, anders dan voorheen,
abonnementsgeld geheven, om te beginnen vijf gulden per jaargang4. Welke factoren
het meest van invloed zijn geweest op het welslagen van deze doorstart, laat zich
niet zo gemakkelijk uitmaken. Feit is dat van meet af aan uit Vooys een nieuw elan
spreekt en dat er in vergelijking met Voice een flinke stap voorwaarts wordt gedaan;
de schoolkrant is ineens uitgegroeid uit tot een energiek, zelfbewust en ambitieus
bedrijfsblad.

3
4

Far wevers en Kees-Jan Backhuys komt de eer toe de kloot te hebben overbrugd. De laatste
is zelfs redacteur geweest tot in de tiende Jaargang van Vooys, een record, als ik het wel heb.
Om te vergelijken de abonnee moet nu € 12,50 op tafel leggen.
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Verschijningsvorm en organisatie
Ook zonder de aandacht nog te richten op de inhoud kan wie van de ontwikkeling
van Vooys een beeld wil krijgen, aanwijzingen vinden van een verdere en gestage
groei.

Uiterlijk
Onder de uiterlijke factoren springen uiteraard formaat, omvang en omslag het meest
in het oog. De eerste drie jaargangen handhaaft de redactie het A5-formaat en het
blokjesomslag, en elke aflevering telt minstens 32 bladzijden, met een maximum
van 48 in 2.25. Met jaargang vier slaat Vooys zijn vleugels uit door over te schakelen
op het formaat 17×24 cm, dat tot de dag van vandaag is gehandhaafd. Het eerste
nummer juicht dat ‘de tekstomvang nagenoeg verdubbeld’ is: dat is zeker waar, maar
het dubbelnummer 4.2/3 is even dik als 4.1 en 4.4. telt maar goed 40 pagina's. Het
omvangrijke Liber Amicorum Jules van Oostrom, dat in Vooys onderdak vond, herstelt
echter het evenwicht. Ook wat betreft het omslag markeert jaargang vier een overgang:
het lettertype van de naam op het omslag is nog hetzelfde, maar de blokjes zijn
vervangen door een afdruk van het handschrift van een auteur die in het nummer in
kwestie ter sprake komt6. De afleveringen van de jaargangen vijf en zes tellen
bestendig 48 bladzijden en hebben een strakke omslag met forse belettering, voor
het

5
6

Het eerste cijfer staat voor de jaargang, het tweede geeft het nummer van de aflevering aan.
Vooys verleende in de jaargangen vier vijf ook gastvrijheid aan bladzijden die de aanzet
vormden van een literair tijdschrift De voorbode. Dit blijft hier onbesproken.
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eerst in kleur. De jaargangen zeven en acht zijn even dik, en de afleveringen hebben
als novum een (steeds verschillende) foto op het omslag. De standaardomvang groeit
met ingang van jaargang negen naar minimaal 64 pagina's per nummer en komt daar
herhaaldelijk overheen, zeker als het om themanummers gaat. Door wisselingen in
de typografie en lay-out is lastig vast te stellen in hoeverre ook de tekstomvang zich
in dezelfde mate uitbreidde, maar die werd er zeker niet minder op. In de jaargangen
negen tot en met dertien wordt de naam van het tijdschrift op het omslag met een
speelse schrijfletter weergegeven, maar blijft de wisselende afbeeldig nog steeds van
fotografische aard. Vanaf jaargang veertien wordt het roer resoluut omgegooid en
krijgt elk nummer een bijzonder eigen omslag, meer dan eens van hoog artistiek
gehalte. De weergave van de naam verstrakt weer en wordt minder prominent, of hij
nu horizontaal of verticaal wordt afgedrukt. Afgaande op het uiterlijk heeft Vooys
dan een volstrekt eigen, volwassen signatuur gekregen.

Binnenskafts
Ook achter de omslag tekent zich in de vormgeving een duidelijk zichtbare
ontwikkeling af. Bij de opmaak is in de loop van de tijd van diverse lettertypes
gebruik gemaakt. In het begin oogt de letter nog naar de IBM-schrijfmachine. Zodra
de computer zijn intrede doet, zie je de
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vormgevers een tijdje de nieuwe mogelijkheden verkennen, maar bij de aanvang van
jaargang zeven is de knoop kennelijk doorgehakt en krijgt de typografie het strakke
en rustige aanzien dat hoort bij een tijdschrift dat op zijn imago bedacht is. De gekozen
letter is een variant van de Palatino, ‘zoals die in het door ons gebruikte elektronische
opmaakprogramma aanwezig is’, meldt Jolanda Vis7 uit de keuken van de redactie.
Verder maakt het ‘redactioneel’ van 14.1 wel melding van een nieuwe vormgeving,
maar over het nieuwe lettertype (voor mijn ongeschoolde blik een letter uit de
Arial-familie) rept de redactie niet. Over de paginanummering hebben wisselende
inzichten beslist. Soms wordt er cumulatief genummerd, meestal gaat de telling per
aflevering. Jaargang negen toont de onzekerheid het treffendst: de eerste twee
afleveringen nummeren door, de laatste twee hebben hun eigen nummering; er heeft
iemand zitten slapen. Al in een vroeg stadium wordt de vormgeving van Vooys
gekenmerkt door een afwisseling in bladspiegel: sommige stukken zijn in twee of
zelfs drie kolommen afgedrukt, de tekst van andere beslaat de volle breedte van de
pagina. Tijdens jaargang negen verschijnt op dit punt een naar mijn smaak heel fraaie
variant: het eerste artikel van een aflevering wordt voortaan gezet in één kolom ter
breedte van ongeveer tweederde of driekwart van de bladzijde, dat varieert. In de
brede marges die op de linkerpagina links en op de rechterpagina rechts resteren,
vinden noten bij de tekst en illustraties hun

7

Zie 7.3 (p. 16), in een artikel over ontwikkelingen in de typografie in het algemeen.
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illustratie Kim Bell, bij ‘De zee als een uitgestrekte pagina zonder metaforen’ van Krijn Peter
Hesselink, jrg. 18 - 3/4
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plaats, aanvankelijk aan het begin ook de naam van de auteur en vanaf jaargang
dertien een stukje tekst dat kort aard en bedoeling van het hoofdartikel neerzet. Deze
vorm heeft sindsdien repertoire gehouden. Met ingang van jaargang veertien vigeert
de vormgeving, waarbij alle overige artikelen in twee kolommen worden afgedrukt
en de vaste rubrieken ‘Recensies’ en ‘Duodecimo’, en laatstelijk ook de interviews
zich door drie kolommen onderscheiden. Een afwisseling dus waar systeem in zit.
De vormgevers hebben jarenlang hun hart opgehaald aan de opmaak van de
inhoudsopgave. Daarin krijgen in plaats van een simpel lijstje met de items in de
volgorde van plaatsing vanaf 1.4 per aflevering drie stukken een vooraanstaande
plaats en wordt er - maar dat is natuurlijk een redactionele aangelegenheid - van die
drie meer informatie dan alleen de titel en auteursnaam verstrekt. Onder ‘En verder’
volgt dan een opsomming van de overige artikelen. Later, in de periode tussen de
jaargangen tien en dertien, keert deze selectieve presentatie terug op de omslag, maar
sinds 5.1 heerst in de eigenlijke inhoudsopgave in principe weer het
gelijkheidsbeginsel; nu worden echter alle onderdelen van een toelichting voorzien.
Zo uitvoerig dikwijls, dat de redactie alleen nog maar overgaat tot het plaatsen van
een redactioneel als er iets bijzonders te melden valt, zoals de introductie van een
thema of het afscheid van redactieleden. Vanaf 14.1 wordt een redactioneel weer
een vast bestanddeel. De redactie gebruikt deze gelegenheid om trends te signaleren,
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stukken in de aflevering aan elkaar te relateren en/of het belang ervan duidelijk te
maken. In evenwicht daarmee neemt de hoeveelheid extra informatie over
afzonderlijke items in de inhoudsopgave af. Beiden krijgen dus een eigen taak.
Ook het colofon veranderde meermalen van uiterlijk en status. Het is een tijdje
zoeken naar de vormgeving ervan, maar in de loop van de vijfde jaargang krijgt het
een vaste plaats op de voorste binnenpagina en een eigen gedaante. Tot en met
jaargang dertien flankeert het de inhoudsopgave of incidenteel een voorwoord, daarna
krijgt het, in een wat luchtiger opmaak, het rijk alleen. De colofons herbergen tal
van aanwijzingen die de al op andere gronden vastgestelde ontwikkeling en groei
bevestigen. Een aantal erin voorkomende gegevens laten zien hoe de bedrijfsvoering
efficiënter werd en welk beeld van het tijdschrift de redactie naar buiten toe wilde
uitdragen. Lijkt aanvankelijk alles nog een taak van de gezamenlijke redactie, al snel
treedt naast de hoofdredacteur ook een eindredacteur aan, soms zelfs meer dan één.
Uit de afzonderlijke vermelding van degenen die verantwoordelijk zijn voor de pr,
de advertenties en de grafische verzorging spreekt een geleidelijk toenemende
scheiding van uitvoerende en redactionele taken, en dus bij de redactie meer aandacht
voor de laatste, en het totstandkomen van een doelmatige en volgroeide organisatie.
Al deze gegevens scheppen het beeld van een redactie die haar zaken goed voor
elkaar heeft, op het professionele
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af. In hoeverre daarbij de instelling van een redactiecommissie8 te zien valt als het
naar buiten afgeven van een kwaliteitsgarantie, daar ben ik niet achter gekomen,
maar het zelfbewustzijn waarmee elk jaar het uitbrengen van vier9 nummers wordt
gewaarborgd en het kwaliteitsbesef dat nodig is om keer op keer de abonnementsprijs
te durven verhogen (tot en met de afronding naar boven toen de euro eenmaal was
ingevoerd), maakt duidelijk dat de redactie vaste grond onder haar voeten weet.

Onafhankelijkheid
Groeiende zelfverzekerdheid straalt ook de wijze uit waarop in de colofons het
tijdschrift zichzelf typeert. Na vier jaargangen als instituutsblad door het leven te
zijn gegaan, tooit Vooys zich tot op het omslag ambitieus met de karakteristiek
tijdschrift voor Letteren, een toevoeging die kenbaar maakt dat het blad ernst gaat
maken met het al in 4.1 gemelde streven om uit het vertrouwde nest te klauteren en
het hogerop te zoeken. Toch verloochent het zijn afkomst niet door er voluit aan te
herinneren dat het ‘werd opgericht in 198110 in samenwerking met het Instituut De
Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht’. Of
die samenwerking ook steeds een financiële bijdrage van de kant van het instituut
inhield, blijft in het ongewisse en ben ik verder ook niet nagegaan, ofschoon de

8

9

10

De commissie bestond twee afleveringen lang (8.2-8.3) uit Marten Roorda (oud-redacteur),
Fons van Buuren en Wilbert Smulders, daarna uit beide laatsen. Fons van Buuren blijkt in
12.1 opgevolgd door Arie-Jan Gelderblom.
In 1.1 uit de redactie het voornemen om per jaargang vijf nummers te doen verschijnen. Dat
werd in het eerste jaar alleen gehaald door een extra nummer ter gelegenheid van afscheid
van Wim Vermeer van de vakgroep.
Het jaartal is onjuist: het was in 1982. In 5.4 is ‘in 1981’ geschrapt.
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aantekening in het redactioneel van 4.1 dat ‘het blad geheel en al gefinancierd wordt
met de opbrengsten van de abonneegelden’ en de bijna hoorbare opluchting in 8.4
over de subsidie van het Anjerfonds die het voortbestaan voor de eerstkomende jaren
veilig stelt, doen vermoeden dat Vooys tenminste gedurende een aantal jaren helemaal
zelf het hoofd boven water heeft moeten houden. Dat lijkt te worden bevestigd door
de latere nadrukkelijke vermeldingen van geldelijke steun; pas in jaargang dertien
keert de affiliatie met de vakgroep Nederlands terug door middel van de neutrale
mededeling dat Vooys ‘is verbonden met de vakgroep Nederlands van de Universiteit
Utrecht’; in veertien is expliciet sprake van een sponsorrelatie en van halverwege 16
tot heden wordt de uitgave ‘mede mogelijk gemaakt’ door wat inmiddels het
Onderwijsinstituut Nederlands is gaan heten. In de tussenliggende jaren ontbreekt
elke verwijzing naar de omgeving waar Vooys begon. In jaargang 8 spreekt het
colofon zelfs kranig van een ‘onafhankelijk tijdschrift’, al hoeft het adjectief natuurlijk
niet uitsluitend op financiële zelfstandigheid betrekking te hebben. Het werkterrein
wordt afgebakend als dat van de ‘letteren in het algemeen’, met weglating van de
laatste zinsnede in de volgende afleveringen, en zonder dat overigens het omslag de
aard van het tijdschrift nog te kennen geeft. In de jaargangen tien tot dertien blijft
op de buitenkant en in het colofon elke karakterisering achterwege. Daarna wordt
op de kaft ‘tijdschrift voor Letteren’
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in ere hersteld. Betekenen deze laatste fluctuaties in de typering, over de reden
waarvan de redactie het stilzwijgen bewaart, dat de te volgen koers en het beoogde
soort publiek ernstig ter discussie stonden? Ik heb geen enkele aanwijzing aangetroffen
voor iets als een identiteits-crisis. Waarschijnlijk vond de redactie in alle eenvoud
en oprechtheid dat de vermelding van onderwerpen op het omslag destijds genoeg
duidelijk maakte wat voor vlees er in de kuip zat, en moest verder de inhoud maar
voor zichzelf spreken.

Inhoud
Lijnen van beleid
De typeringen die de opeenvolgende redactiegeneraties zelf van Vooys geven,
weerspiegelen de aard van de geplaatste artikelen en de inhoudelijke ontwikkeling
van het tijdschrift. Als instituutsblad11 besteedde het ruim aandacht aan
studieprogramma, reorganisatie en algemene letteren, aan beroepsoriëntatie en
studentenpolitiek. Daarnaast voeren in de eerste jaargangen, sterker dan later, de
neerlandistieke onderwerpen de boventoon, zij het de letterkunde meer dan de
taalkunde, en de taalkunde meer dan de taalbeheersing. Maar vanaf het begin
bestrijken de onderwerpen ook een breder terrein. Het redactioneel van 1.1 spreekt
als beginsel uit dat ook randgebieden van het eigen vakgebied, zoals toneel, in het

11

Aspirant-redactieleden sollicieteerden nog bij het bestuur van het instituut en de verspreiding
van het blad geschiedde in het eerste jaar nog op colleges en via postvakken.
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programma worden opgenomen, en het voorbeeldrijtje eindigt daarbij met een
veelbelovend ‘etc.’ Als ik het goed zie, maar de blik achterom heeft soms de neiging
meer te zien dan er was, kondigt zich hier al de richting van de verdere ontwikkeling
aan: verbreding. Gaandeweg verdwijnen de studieonderwerpen uit beeld12 en slinkt
het specifiek neerlandistieke karakter van de bijdragen, al blijft ook bij voortduring
met name het aandeel Nederlandse letterkunde substantieel. De verbreding komt
eigenlijk niet uit de lucht vallen. Wanneer in 4.1 Vooys bijna met zoveel woorden
De Vooys achter zich laat13 en ‘het brede terrein der letteren’ betreedt, en ervoor
opteert een ‘stads’ blad te worden, is dat eerder een pas op dat moment hardop beleden
uitgangspunt dan een radicale omslag en betekent het aanbrengen van het uithangbord
‘tijdschrift voor letteren’ in jaargang vijf meer een zwenking dan een cesuur, hoe
beslissend de koerswijziging ook was voor de ontplooiing van het blad. En al wordt
de steven bewust en gedurfd gewend, uit het feit dat de ‘redactie denkt [...j de
mogelijkheid te hebben geschapen een volwassen Letterenblad te laten ontstaan’
(4.1, p. 2), spreekt het bescheiden besef dat het stellen van een doel iets anders is
dan het verwezenlijken ervan; jaargang vier is niet voor niets een overgangsjaargang.
Het afschudden van de nestharen maakt de redactie geneigd meer auteurs van
buiten het instituut aan te trekken14. Dat lukt tot op zekere hoogte: de kring van
scribenten wordt

12
13

14

Met jaargang acht zyn ze geen issue meer.
Afgezien van de constatering dat het bestaan van het blad op de abonnementsgelden berust,
lijkt mij veelzeggend teken dat met ingang van de vierde jaargang Vooys ook in Utrechtse
boekhandels to koop wordt aangeboden.
Het redactioneel van 4.1 uit dit als een voornemen.
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inderdaad uitgebreid, maar dan voornamelijk met studenten en medewerkers van
andere studierichtingen in Utrecht, en het leeuwendeel van de stukken komt nog
steeds van de hand van neerlandici, studenten en alumni, merendeels redacteuren
bovendien. Pas vanaf jaargang zestien leveren met enige regelmaat schrijvers van
elders bijdragen. Het stempel dat Utrechtse neerlandici op Vooys drukken, kan de
indruk wekken dat het tijdschrift zich maar moeizaam ontworstelt aan het imago van
lokaal blad. De schijn is bedrieglijk, want nog afgezien van de kraamkamerfunctie
die Vooys voor aankomende neerlandistieke publicisten wil vervullen, is de wezenlijke
groei gelegen in de allengs ruimere sortering van onderwerpen die het
verbredingproces gestalte geeft. De randgebieden van de Nederlandse taal- en
letterkunde krijgen, naast incidentele thema's, geregeld gezelschap van beschouwingen
met een feministisch standpunt en over buitenlandse literatuur, van film (vaak in
relatie tot boeken) en televisie, van beeldende kunst en muziek, ook popmuziek en
jazz, en van wijsgerige onderwerpen. De redacties lijken in toenemende mate voor
niets meer opzij te gaan; zelfs het debat over het ongrijpbare postmodernisme wordt
allerminst geschuwd. De geleidelijkheid van het groeiproces maakt het moeilijk vast
te stellen of en wanneer de kwaliteit in de buurt van het beoogde niveau komt. Ik
sluit niet uit dat het eerder was, maar tenzij mijn blik wordt vertroebeld doordat het
zo mooi zou uitkomen, heb ik de indruk dat ruwweg tegelijk met het ontstaan van
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illustratie Judith de Graaf, bij ‘Moord door onverschilligheid’ van Gert den Toom, jrg. 19-1
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de eigen uiterlijke stijl in jaargang veertien het blad ook naar beleid en inhoud zijn
plek en zijn draai heeft gevonden, ondanks de Utrechtse inslag als algemeen tijdschrift
voor letteren door het leven gaat en de wasdom is genaderd die de aanjagers van het
proces op het oog hadden. Komt dat proces trouwens ooit ten einde?

Reeksvorming
Van het begin af hebben de redacties van Vooys ingezien dat een letterenblad tot
bloei brengen, behalve het schrijven of doen schrijven van stilistisch aantrekkelijke,
informatieve en belangwekkende stukken, het organiseren van de inhoud vereist.
Daarmee doel ik niet op de houdgreep van ‘Hoe krijgen we het blad nou weer vol?’
noch, in gunstiger omstandigheden, ‘Welke kopij komt wanneer in welke volgorde
per aflevering aan de beurt?’ Ik bedoel het van de grond krijgen van een beleid dat
in afleveringen en jaargangen structuur en samenhang aanbrengt en daardoor kopij
genereert, liefst in het vooruit en op langere termijn, en erop uit is het tijdschrift een
herkenbaar profiel en, beter nog, een eigen gezicht te geven. De redacties van Vooys
hebben al vroeg een levensvatbare inhoudelijke formule ontwikkeld door in te zetten
op een balans tussen sterk variërende onderwerpen aan de ene kant, en vaste rubrieken,
series en thematisch getinte nummers aan de andere.
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Op het niveau van de aflevering leidde dit beleid tot de geheel aan één onderwerp
gewijde en met terechte voldoening uitgebrachte afleveringen over postmodernisme
(9.4), intermedialiteit (11.3/4), cultuurkritiek (12.4) en De tandeloze tijd van A.F.Th.
van der Heijden (16.1). Het laatste nummer is, met name door het inhoudsoverzicht
van de cyclus, een mooi voorbeeld van het soort dienstverlening waar ik een gretig
afnemer van ben. Dat geldt ook voor de ‘special’ over het postmodernisme, maar
die is mij vooral bijgebleven doordat de verwarring waarin ik al over dit verschijnsel
verkeerde, er tegen de bedoeling in eerder door toedan afnam. De kennismaking
ermee vormde een hele worsteling, die behalve een globaal idee over de kenmerkende
kernpunten niet veel meer opleverde dan het magere inzicht dat ook op dit vlak de
rekkelijken en preciezen het oneens zijn. Ik berust sereen in de wetenschap dat ik
niet de enige blijk te zijn voor wie het raadsel voortduurt.
Behalve specials richten ook themanummers zich binnen een aflevering op een
punt, zij het dat vaak niet alle aandacht en ruimte in zo'n aflevering erdoor in beslag
worden genomen; het verschil is dus gradueel. Ik bewaar goede herinneringen aan
het vroegste themanummer (6.2), over Vroman. Daarin vond ik het artikel over de
ruimtelijke rangschikking van de drie tekstsoorten in zijn gedicht Kristallijne fracties,
in samenhang met hun inhoudelijke relatie, het meest verrassend. Er zijn diverse
andere thema's aangesneden, van literaire prijzen
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(13.4) tot poëzie (14.4), van de moderne historische roman (15.4) tot egodocumenten
(17.3/4). En het aantal neemt toe als er de afleveringen bij worden opgeteld waarin
het redactioneel parallellen trekt of verbanden signaleert tussen de artikelen, zonder
dat, althans in mijn ogen, van een echt thema sprake is. Zo meldt 10.4 dat de redactie
in dat nummer ‘zoveel mogelijk leed verzameld’ heeft, wat de indruk wekt dat bewust
op dit aandachtspunt is gemikt. Maar is dat ook nog het geval als in 17.2 ‘ruim
aandacht [wordt] besteed aan onderwerpen die men onterecht [...] vanzelfsprekend
is gaan achten of over het hoofd is gaan zien’? De rode draad wordt hier wel erg dun
en het lijkt erop dat pas achteraf - met een knipoog? - verband is gezocht of bespeurd
tussen voorhanden stukken. Intussen maakt zo'n uitspraak toch nog maar eens
duidelijk wat voor aanpak de redactie aantrekkelijk vindt.
Het streven naar coherentie wordt op het niveau van de jaargang zichtbaar in
thematische series, meestal reeksen van vier. De oudste is een reeks (4.4-5.4) van
Utrechtse dagboeken, waaronder dat met Leo Mosheuvel op zijn best15, en het viertal
waarin in jaargang negen en tien ‘literatuur en stad’ centraal staat, met Boedapest,
Madrid, Londen en Parijs in een hoofdrol. Daartoe hoort ook de miniserie over
vergeten auteurs, in jaargang dertien ondergebracht in de rubriek ‘Trans’, evenals
de reeks ‘Het bedrijf’, eveneens in negen en tien, waarin, bij monde van
representanten, de boekhandelaar, de uitgever, de auteur en de eindredacteur

15

In dit verband vermeld ik ook de indrukwekkende toespraak (zie 5.4) die hij bij zijn afscheid
hield, een kritische terugblik, tevens zelfportret.
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van een boekenbijlage sprekend worden opgevoerd, in stukken die het midden houden
tussen een artikel en een interview. Op jaargangniveau hebben ook reeksen echte
vraaggesprekken de taak om samenhang aan te brengen: in vijf en zes zijn vier
taalkundigen aan het woord (zeg niet dat de taalkunde in Vooys een ondergeschoven
kind is), en in twaalf vier literatuurwetenschappers, onder wie Kees Fens, die wijze
uitspraken doen over de academische letterkundebeoefening. In dertien volgen vier
beoefenaars van de literaire kritiek; onder hen Karin Overmars die in het vraaggesprek
met de titel Er wordt zo moeizaam over literatuur gedaan, niet aan ‘het moeizame’
mee wil doen, want ‘[n]iet iedereen heeft Nederlands gestudeerd’, een uitgangspunt
dat mij als verstandig en behartigenswaardig is bijgebleven. De vertalers (jaargang
veertien) trokken mijn belangstelling, omdat ik mij (zie noot 1) bij toeval op het
gebied van hun metier heb begeven, en de jonge auteurs (vanaf 15.1) eveneens, want
een mens wil toch graag een beetje bij de tijd blijven.
Ik sta om twee redenen bij de interviews zo uitvoerig stil. In de eerste plaats ben
ik nu eenmaal op dat gebied een gastronoom en heb ik in Vooys nogal wat lekkernijen
aangetroffen. Maar ten tweede illustreert de gegeven opsomming, die nog met tal
van losse interviews zou kunnen worden aangevuld en dus allerminst een volledig
beeld geeft van het genre zoals Vooys dat beoefend heeft, dat er geen grootspraak
schuilt in de al in 14.2 gedane observatie:
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‘De interviewreeks is een constante in de veertienjarige geschiedenis van Vooys.’
Waarmee we zijn beland bij een derde niveau, dat van een langere termijn dan het
tijdsbestek van een of twee jaargangen. Hierbij heb ik allereerst de vaste rubrieken
op het oog, die van recensies, de columns en ‘Trans’/‘Duodecimo’, in volgorde van
opkomst.
Het bespreken van verschenen boeken wordt een vaste activiteit vanaf de derde
jaargang en staat nog steeds op het programma. Recensies zijn zo'n vanzelfsprekende
verschijning dat je haast zou vergeten dat Vooys het drie jaar (jaargang zes tot en
met acht) zonder heeft moeten stellen, zo lang dat ze in jaargang negen zelfs als een
onderdeel van de vernieuwing weer ten tonele worden gevoerd. Daarna verschijnen
ze met ijzeren regelmaat, ook in specials en themanummers, waar de schijnwerper
toch op één onderwerp gericht staat, en vanaf de veertiende jaargang ook nog
stelselmatig als hekkensluiter van de aflevering. Het was onbegonnen werk alle
boekbesprekingen nog eens onder de loep te nemen; ik heb me beperkt tot taalkundige
bijdragen en daarvan is me wegens de glasheldere presentatie die van Jan Don over
Pinkers ‘Words and Rules’ (19.1) het beste bevallen.
De column wordt een vast programmapunt vanaf 5.1, ai laat de rubriek om
uiteenlopende redenen ook een aantal keren verstek gaan. Sommige columnisten
hebben Vooys geruime tijd gediend, andere hielden het na één keer voor gezien.
Afgaande op de rappe wisselingen

Vooys. Jaargang 20

34
van de laatste tijd lijkt de redactie er op het ogenblik de voorkeur aan te geven om
per aflevering een andere scribent aan het woord te laten16. Zonder ook maar iemand
tekort te doen, vermeld ik met waardering de bijdragen van Frans de Rover, onder
de titel ‘Uit de muur’, later “Na de muur’. Zijn berichten uit Berlijn hadden precies
het evenwicht tussen informatie en ontboezeming dat mij aanstaat, en hij versloeg
op geheel eigen wijze de Wende. Bovendien was hij de langst dienende onder de
stukjesschrijvers en, als ik goed heb opgelet, de enige die in de kolommen van Vooys
de neerlandistiek extra muros heeft vertegenwoordigd. Wordt het misschien niet
eens tijd voor een serie over die noeste werkers die op de buitenposten het Nederlands
en de Nederlandse literatuur aan de man brengen, redactie?
En dan is daar ineens, onaangekondigd en zonder enige toelichting op aard en
oogmerk, in 6.1 (1987) de rubriek ‘Trans’. De redactie vond het blijkbaar niet nodig
aan deze innovatie een redactioneel te wijden. Het is 1987, de tijd dat het Instituut
De Vooys uit de Uithof naar de binnenstad terugkeert, en ook het redactieadres naar
Trans 10 verhuist. En zeg nou niet dat de naam van de rubriek daar los van staat: in
zulke coïncidenties geloof ik niet, al kan ik daar niets over terugvinden en suggereert
het opnemen van steeds een ander literair citaat met het woord ‘trans’ erin (zoals in
‘toren-trans’) onder de kop van de rubriek, dat de naam door iets anders is ingegeven.
Een tijd lang doet de redactie haar best om aan dat citaat

16

Naar ik verneem is dit niet het beleid en wordt er gestreefd naar een vaste columnist per
jaargang.
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onder het kopje ‘Onderschrift’ een beschouwinkje over die tekst of de auteur vast te
knopen en, door zulke stukjes van een nummer te voorzien, op het seriekarakter te
attenderen. Dat streven wordt echter geleidelijk aan opgegeven; het onderling verband
tussen de ‘Onderschriften’ was niet het sterkste punt en de citaten vormden mogelijk
ook een snel opdrogende inspiratiebron.
De insteek van Trans bleek gaandeweg uit de invulling ervan en uit het motto
waaronder gepoogd werd bijdragen uit te lokken: ‘Bestorm de hemel, schrijf in
Trans’. Het devies maakt duidelijk dat gesolliciteerd werd naar persoonlijk
geënspireerde uitingen van het geprangd of verheugd gemoed en niet naar degelijke
bijdragen die alleen door hun beperkte omvang van de overige artikelen verschilden.
Dat vrijblijvende of speelse is er blijkbaar niet helemaal uitgekomen, want de
redacteur die de introductie van de opvolger ‘Duodecimo’ in veertiende jaargang
verzorgt, motiveert het omdopen van de rubriek nu juist door een zekere
ontevredenheid over dezelfde wijn in kleinere zakken, waardoor Trans zich in zijn
ogen teveel kenmerkt, en roept op tot bijdragen vol ‘begeestering, misnoegen en
polemische drift’17. Ironisch genoeg accentueert de basisbetekenis18 van ‘duodecimo’
uitgerekend het kleine formaat en is het de vraag in hoeverre de rubriek onder de
nieuwe naam aan de gewekte verwachtingen van luchtigheid en voor de vuist weg
heeft kunnen voldoen. Heeft dat iets te

17
18

Zijn voorvbeeld is Vestdijks Essays in duodecimo.
De reducteur legt uit dat ‘duodecimo’ het kleinste formaat is dat boekdrukkunst kent, twaalf
keer zo klein als het planovel dat als uitgangspunt dient.
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maken met het feit dat de rubriek vanaf 18.3/4 met de stille trom vertrokken blijkt
te zijn? Kon er in het aanwezige redactioneel voor de trouwe klanten van de rubriek
nou echt geen vermelding van de moverende redenen voor het afscheid af? Ik hoef
dat speelse trouwens niet altijd zo nodig en vond het bijvoorbeeld heel verfrissend
hoe ‘Trans’ in jaargang dertien bescheiden aandacht besteedde aan enkele gewoonlijk
vergeten auteurs en iets te vernemen over een dichter als C.O. Jellema of een
romancière als Jo Boer, die niet tot een of andere canon behoren, maar daarom nog
niet onze belangstelling onwaardig zijn. Overigens, Vooys heeft zich ook in grotere
artikelen niet onbetuigd gelaten, als het erom gaat auteurs van niet de allervoorste
rang hun plaats in het voetlicht te bezorgen: de miniserie kreeg nog vervolgen, die
o.a. Antoon Coolen, Marie Koenen en Herman de Man uit de vergetelheid halen.

Ongestuurde constanten
Dat was niet de enige keer dat iets wat in een serie of themanummer zijn neerslag
vond, al vroeger of later weer een punt van aandacht was of bleef. Zo speelde het
postmodernisme behalve in een special, in tal van andere publicaties een centrale rol
en was het niet de eerste en laatste maal dat het vertalen aan de orde kwam, toen er
vertalers werden geïnterviewd. En behalve interviewreeksen waren er immers ook
nog veel losse vraaggesprekken.
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Soms komen dergelijke constanten bijna als vanzelf tot stand, eenvoudig doordat
bepaalde onderwerpen in de loop van de tijd herhaaldelijk aan de orde komen, zonder
dat dit zijn oorsprong vindt in gerichte regie van de redacties; hun aandeel in de
totstandkoming ervan beperkt zich tot een begunstigend opnamebeleid. En dan doel
ik niet op gebieden als de taalkunde en de oudere letterkunde, die ik bij mijn leestocht
door de jaargangen uit persoonlijke interesse goed in de gaten heb gehouden. Immers,
er is, gegeven het uitblijvend of achterblijvend aanbod, via redactionele aandrang
op auteurs uit deze sectoren met redelijk tot bevredigend gevolg voor gewaakt dat
deze twee verscheidenheden van het letterenspectrum niet uit het oog verdwenen.
Ik ga er tenminste van uit dat de toelevering van kopij uit de hoek van de moderne
letterkunde minder zorgelijk is geweest, al was het maar doordat de redacties steeds
dicht bij het vuur van de Utrechtse scripties zaten. Nee, onder ongestuurde constanten
versta ik verbanden die pas in retrospect zijn aan te wijzen. Dat lijkt mij bijvoorbeeld
het geval bij de geregeld terugkerende aandacht voor poëticale opvattingen en
feministische onderwerpen. Die is natuurlijk geen toeval en zal naar ik aanneem wel
zijn voortgekomen uit de actualiteit of de belangstelling van individuele auteurs en
redacteuren; zover ik zie, is hier geen sprake van structureel initiatief, zoals dat uit
het uitbrengen van een themanummer of het entameren van een serie interviews had
kunnen blijken. En ik kan zeker
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geen uitgestippeld plan vermoeden achter het feit dat Vooys in de loop van de tijd
nogal wat Reve en Vroman, ruimschoots Bordewijk en Kellendonk, en veel, heel
veel Hermans19 in zijn kolommen heeft gehad. Dat neemt niet weg dat zulke
inhoudelijke trekken toch mede bepalen dat het publiek een karakteristiek beeld van
een tijdschrift opdoet.
Dat is met stelligheid niet het geval bij de puur particuliere verbindingslijnen die
de individuele lezer trekt en zoals er door de voor een tijdschrift toch onnatuurlijke
lectuur van alle jaargangen achter elkaar tijdens deze zomer in mijn hoofd zijn
opgedoken. Een zo'n categorie wordt gevormd door de ruime reeks van artikelen die
geen recensie zijn, maar wel hun ontstaan danken aan het verschijnen van een boek
en bij mijn weten geen al eerder onderkend type tijdschriftartikel vormen. Ze
onderscheiden zich onder andere van regelrechte boekbesprekingen doordat de
analyse van een bundel uitmondt in de typering van een heel dichterschap, door de
vergelijking van romans van verschillende auteurs die al of niet een
gemeenschappelijk kenmerk blijken te vertonen, of door verderstrekkende
bespiegelingen over het genre waar het besproken werk toe behoort. Een veel
individueler lijn verbindt de nimmer als zodanig bedoelde serie bijdragen, die erin
slagen bij de lezer het verlangen te wekken een bundel of boek te gaan lezen of
herlezen, dan wel nieuwsgierigheid naar ander werk van dezelfde auteur gaande te
maken. Hoe sceptisch ik ook ben of er in mijn geval van
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de gerezen voornemens veel terecht zal komen, het feit dat een tijdschrift veelvuldig
dat verlangen oproept, pleit voor de kwaliteit van de bijdragen die dat effect
teweegbrengt. En dan zijn er ten slotte de stukken met het verenigend kenmerk dat
ze de lezer een heel persoonlijke belevenis bezorgen; door een verrassende invalshoek
te kiezen of een schok van herkenning teweeg te brengen. In Vooys zijn van alle drie
de genoemde particuliere categorieën verscheidene voorbeelden verschenen. De
vertegenwoordigers van de laatste zijn begrijpelijkerwijs schaarser dan die van de
eerste en tweede, maar maken ook de meeste indruk. Ik geef er daarom graag een
voorbeeld van.
Het artikel ‘Cultuurkritiek met beide benen op de grond’ van Wilbert Smulders20,
in 12.4, was zo'n eye-opener, compleet met rode oortjes. Ik kom er dus niet onderuit
de persoonlijke betrokkenheid toe te lichten die daarvan de oorzaak was. Tot voor
kort passeerde ik dagelijks tweemaal per rijwiel de panden die in de opmaat van
Smulders' essay de hoofdrol vervullen, de huizen die Rietveld en Van Ravesteyn aan
de oostkant van Utrecht ontwierpen en bewoonden, en de behuizingen rond en aan
de Platolaan daar vlak in de buurt. Het heeft meer dan vijftien jaar geduurd dat zich
op dat deel van mijn woon-werktraject geregeld een onbestemd onbehagen van mij
meester maakte en het drong maar nooit tot mij door waar dat vandaan kwam. Totdat,
nu acht jaar terug, Smulders het licht aandeed: er is daar sprake van
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een blasfemisch contrast tussen de zuiverheid die uitgaat van het ‘nieuwe bouwen’
dat de twee architecten met hun woningen voor ogen stond, en dat wijkje vol
bungalows die weinig meer doen dan onbeschroomd de welstand van hun bewoners
verkondigen en in hun ontwerp wel de moderne bouwkenmerken hebben
overgenomen, maar tegelijk door hun gebrek aan fijnzinnigheid een karikatuur vormen
van de twee huizen waarmee ze contrasteren. ‘De Goudkust’ heet het wijkje, en
alleen al die naam had mijn sluimerend besef van wat er aan schortte, uit de slaap
moeten schudden, maar het vereiste de scherpere blik van Smulders om mij de ogen
te openen. De rode oortjes werden overigens ook veroorzaakt door zijn sterke stijl
en door de fascinerende extrapolatie van zijn observaties naar de Goudkusten van
heel Nederland en naar andere verschijnselen, die de overtuigingskracht van zijn
analyse vergroten.

Tot slot
Hier is niet de geschiedenis van Vooys geschreven. Ik heb geen geschiedvorsing of
fact-finding ondernomen: er zijn, om maar eens iets te noemen, geen gegevens bij
(oud-)redacteuren nagetrokken of statistieken van de oplage en afzet opgesteld. Als
ik dan toch wat historische lijnen heb getrokken, was dat uitsluitend gegrond op wat
ik in de stapels
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afleveringen (her)las en aan data aantrof, zoals de redactie mij vroeg. Dat materiaal
heb ik mede met behulp van mijn geheugen geïnterpreteerd, voor wat dat waard is.
Het resultaat kan het beste worden gezien als niet meer dan een wat lang uitgevallen
column. In dat genre spelen persoonlijke zienswijzen een hoofdrol. Dat is ook hier
het geval: het zijn mijn impressies van hoe het groeiproces zich voltrok.
Dat de opeenvolgende redacties van Vooys in staat zijn gebleken een instituutsblad
te laten uitgroeien tot een Utrechts tijdschrift met landelijke allure dwingt bepaald
respect af. Want hoewel achteraf een succesvolle onderneming zich laat beschrijven
als de voorspoedige groei van een gezond organisme (ook in mijn verhaal doe ik
daaraan mee door het over Vooys te hebben, als ware het een persoon die een
ontwikkeling doormaakt), in werkelijkheid kan het niet anders dan werk van
samenwerkende individuen zijn geweest, met misverstanden en misslagen,
onhandigheid en onenigheid, geldgebrek en kopijtekort. Dit gevoegd bij het feit dat
ondanks wisselende combinaties van merendeels jonge, met de tijdschriftjournalistiek
nog niet vertrouwde mensen, de gang en zelfs de vaart er al die jaren in is gebleven
en een rechte lijn naar het doel is gevolgd, haast doet vermoeden dat er naast een
collectief geheugen ook zoiets als een collectieve ervaring bestaat, zo sterk is de
indruk van continuïteit bij de toeschouwer dat elke volgende redactie voortbouwde
op wat de vorige
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tot stand had gebracht. Daar moet, behalve misschien een schat van een schutspatroon,
niet aflatend doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en geloof aan te pas zijn gekomen,
en vooral hard werken. Het resultaat van die inzet en inspanning mag er zijn en
verdient het naar mijn mening om warm te worden gekoesterd.
Dr. Frank van Gestel is van 1968 tot 2000 als taalkundige werkzaam geweest aan
het onderwijsinstituut Nederlands in Utrecht. Op dit moment werkt hij aan het
omzetten van een aantal boeken van P.C. Hoofts Histooriën naar hedendaags
Nederlands.
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interview
Gekakel van intellectuele wolkenfietsers
Een gesprek over de eerste jaargangen van Vooys, tijdschrift voor
letteren
In dit jubileumnummer wilde de redactie graag een beeld proberen
te schetsen van de beginjaren van Vooys. Hoe ging het eraan toe tijdens
de eerste jaren? Hoe kwamen de veranderingen, die in die tijd
veelvuldig voorkwamen, tot stand? De manier om daar achter te
komen, was om twee redacteuren uit de beginjaren te interviewen.
Twee huidige redacteuren, Hannah Jansen en Anna Rademakers,
doen verslag van hun ontmoeting met Suzanne Holtzer en Peter
Nijssen, twee redacteuren uit het prille begin.
Hannah Jansen en Anna Rademakers
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In oktober 1982 zag het eerste nummer van Vooys, het letterentijdschrift van de
Universiteit Utrecht, het levenslicht. Dit tijdschrift was een vervolg op het
instituutsblad Voice dat al enkele jaren bestond. Het nieuwe blad moest professioneler
worden en bovendien meer plaats bieden aan eigen literaire bijdragen. Vooys heeft
inhoudelijk en qua vormgeving verschillende veranderingen ondergaan, maar is
tegelijkertijd ook een opvallende constante gebleken in de Utrechtse academische
wereld. Dit is een opmerkelijk feit wanneer je bedenkt dat in de afgelopen twintig
jaar meer dan honderd studenten zitting hebben genomen in de redactie van Vooys.
Zij hebben allen op hun eigen manier een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling die
het blad heeft doorgemaakt en allemaal hebben ze bijzondere herinneringen aan hun
tijd bij Vooys.
Wie waren deze mensen die het instituutsblad over een periode van twintig
jaargangen hebben gemaakt tot het tijdschrift dat het vandaag de dag is? Twee
redacteuren van nu praten met twee redacteuren van toen over de eerste jaren van
Vooys, hoe zij hun periode bij het letterentijdschrift hebben ervaren en wat Vooys
heeft betekend voor hun verdere carrière. Suzanne Holtzer en Peter Nijssen, nu beiden
werkzaam als fondsredacteur in de uitgeverswereld, vertellen over hun ervaringen
tijdens de beginjaren van een Utrechts tijdschrift voor letteren. Een gesprek over
studentikoos gekibbel, financiële beslommeringen en de springplank naar de toekomst.
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Schrijven over minder tuttige dingen
Peter Nijssen werd redacteur van Vooys bij het ingaan van de derde jaargang. Hij is
in de redactie gebleven tot het einde van jaargang vier. ‘In 1983 heb ik een cursus
literaire kritiek gevolgd bij Redbad Fokkema. Toen ik dat had gedaan, wilde ik mijn
vaardigheden meteen in praktijk brengen en heb ik gesolliciteerd bij het Dagblad
van Noord-Limburg, de regio waar ik vandaan kom. Zij vonden het een leuk idee,
maar hadden al iemand voor de bijdragen over literatuur. Omdat het mij niet lukte
om voor die krant te schrijven, ben ik bij Vooys gaan solliciteren. Dat ging goed en
ik kwam in de redactie.’
Suzanne Holtzer voegde zich anderhalf jaar later, tijdens de vierde jaargang, bij
de redactie van Vooys en werd meteen hoofdredacteur. ‘Ik kwam net van een
hbo-opleiding, waar een goede mix was tussen het pragmatische en het theoretische.
De universiteit was veel theoretischer en daar moest ik in het begin erg aan wennen.
In de eerste weken dat ik op het instituut Nederlands rondliep, zochten ze iemand
voor Vooys en omdat het me leuk leek ook op de universiteit praktisch bezig te zijn,
ben ik op het aanbod ingegaan. Toen ik kwam solliciteren, werd ik gevraagd voor
de hoofdredactie en ik vond dat wel een leuk idee. Waarschijnlijk was de
doorslaggevende factor dat ik van zo'n pragmatische opleiding kwam. Ik was veel
praktischer ingesteld dan de gemiddelde student en ik dacht ook wel dat ik allemaal
meteen

Vooys. Jaargang 20

53
wist hoe het moest!’ Nijssen: ‘Wij waren allemaal van die intellectuele wolkenfietsers,
dus het lag voor de hand dat Suzanne de hoofdredactie ging doen.’
De redenen om bij Vooys te solliciteren waren dus van verschillende aard. Waar
het Holtzer vooral ging om praktisch met literatuur bezig te zijn, wilde Nijssen vooral
zelf schrijven. ‘Ik vond het het belangrijkste om zelf te schrijven en dan over minder
tuttige dingen dan waar eerder over werd geschreven. Ik vond het blad in eerste
instantie totaal oninteressant: er werd over het algemeen slechte poëzie in
gepubliceerd, verhalen van niks. Ik had echt het idee van “als ik eenmaal in de redactie
zit, gaan we het heel anders doen. Dan komt er serieuze essayistiek in, interviews,
literair nieuws.” Een beetje doen wat er bij professionele letterentijdschriften ook
gebeurde, maar dan op een studentikozere manier en echt gericht op de student
Nederlands.’
Vooys was in eerste instantie een tijdschrift voor primaire literatuur, het gaf
studenten de mogelijkheid zelf literatuur te schrijven, in plaats van het alleen te
bestuderen. In de loop van de jaren ging Vooys zich echter steeds meer richten op
secundaire literatuur. De ambitie was om ervoor te zorgen dat het blad niet alleen
door studenten Nederlands werd gelezen, maar ook in ruimere universitaire en literaire
kringen bekendheid zou verwerven. Wat begon als een instituutsblad, groeide
geleidelijk aan uit tot een serieus letterkundig tijdschrift.
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Holtzer en Nijssen menen een aanzienlijke bijdrage aan die ontwikkeling te hebben
geleverd. Nijssen: ‘Het blad is volgens mij ooit opgericht met het idee dat de
redacteuren daar dan hun eigen gedichtjes in kwijt konden. Ik wilde andere dingen
doen. Toen ik net bij de redactie kwam, ben ik bijvoorbeeld Leon de Winter gaan
interviewen over zijn nieuwe film De Grens en over zijn literaire werk. Verder heb
ik een recensierubriek ingesteld en ben ik begonnen bij uitgeverijen boeken aan te
vragen. Dat deed men daarvoor allemaal nog niet. Ze snapten ook niet hoe dat moest.
Ik ook niet, maar het is een kwestie van gewoon eens proberen.’
Ook Suzanne Holtzer heeft haar stempel op Vooys gedrukt. Niet alleen inhoudelijk,
maar ook wat betreft het uiterlijk heeft Vooys onder haar supervisie bepaalde
veranderingen ondergaan. ‘Toen ik erbij kwam, gingen er net heel veel redacteuren
weg. We kregen een geheel nieuwe opzet, ook qua vormgeving. We veranderden
van drukker en de omslag van Vooys kreeg een nieuw uiterlijk. Ik heb ook nog eens
het omslag van Vooys ontworpen. Ik had net een cursus gedaan en een van de
omslagen heb ik nog eigenhandig gezeefdrukt. Petra Quaedvlieg heeft in die tijd een
reeks gemaakt van interviews met literatuurwetenschappers en er kwam een column
van Frans de Rover. Ik denk dat hij de eerste wat bekendere figuur was die voor
Vooys schreef. Het was absoluut de ambitie om Vooys boven het niveau van het
schoolblaadje uit te tillen.’
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De concurrentie in het wereldje van de letterenbladen heeft er ook toe bijgedragen
dat Vooys zich ging ontwikkelen. Het bestaan van Frame, het Utrechtse tijdschrift
voor literatuurwetenschappers, dwong Vooys de opzet te verbreden. Dit is volgens
Holtzer niet slecht geweest. ‘Toen werd Vooys ook voor het eerst besproken in Vrij
Nederland’.

Hoogtijdagen van politieke correctheid
Ondanks de ontwikkeling van primaire naar secundaire literatuur die al vroeg was
ingezet, is Vooys - zeker in de eerste jaargangen - een podium gebleven voor studenten
met schrijvers-ambities. De redacteuren van het eerste uur, Kees-Jan Backhuys,
Marten Roorda en Robert van 't Wout, gaven zelfs een aparte katern uit in Vooys,
De Voorbode, met literatuurtheorieën en eigen literair werk. Ook Peter Nijssen heeft
een tijd meegewerkt aan De Voorbode. ‘Dat was een jongensclub die bijzonder
idealistische ideeën had over hoe literatuur er moest uitzien. Het was ons standpunt
dat literatuur “intensivistisch” moest zijn. Vreselijk, vreselijk, waar confronteer je
me mee! Ik vraag me zelfs af of daar echt primaire literatuur in stond. Het waren
vooral van die verschrikkelijke pamfletachtige teksten over literatuur. De Voorbode
stond min of meer los van Vooys. Het zat weliswaar in het tijdschrift, maar er werd
wel op gewezen dat het een zelfstandige uitgave was. Het had natuurlijk met Vooys
te maken,
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omdat de helft van de jongens van De Voorbode ook in de redactie van Vooys zat.
Maar wij kwamen gewoon één keer in de maand bijeen om veel te zuipen en ideeën
over literatuur te spuien.’
Voor Suzanne Holtzer, die hoofdredactrice was in de laatste jaren van De Voorbode,
was het niet altijd gemakkelijk om deze bijlage los te zien van Vooys. De ingenaaide
katern zorgde nogal eens voor spanningen in de redactie, weet Holtzer te vertellen.
‘Er was op een gegeven moment een kwestie die onder mijn verantwoordelijkheid
viel. Het ging over een gedicht van Kees-Jan Backhuys dat hij wilde publiceren in
De Voorbode. Het was iets seksistisch, waarvan ik zei: “dat komt er echt niet in”.
Daar was hij toen woedend over. Toen ik hem jaren later sprak bij Vers voor de Pers
ging het er nog over! Uiteindelijk accepteerde hij het, maar het was wel een kleine
strijd. Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen? En heeft De Voorbode nu wel of
niet de vrijheid om te doen wat ze wil binnen Vooys? Dat was een interessante
kwestie.’ Holtzer geeft toe dat ze de situatie nu anders zou hebben aangepakt, maar
ze weet nog precies waar ze toen over viel. ‘Het had te maken met die hele Mieke
Bal-achtige problematiek: vrouwbeelden en dergelijke. Eigenlijk absurd als ik er nu
aan terugdenk, maar dat speelde in die tijd heel erg. Seksistisch, dat was volgens mij
het doorslaggevende argument.’ Peter Nijssen kan zich het voorval ook nog
herinneren. ‘Ik vond het lichtelijk
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overdreven van Suzanne, maar ja, het waren nu eenmaal de hoogtijdagen van het
politiek correcte denken.’
Ondanks de spanningen ging de opheffing van De Voorbode redelijk geruisloos.
Holtzer: ‘We hebben dat op een gegeven moment afgesproken: nu nog een jaar. Het
was toch niet zo'n heel gelukkige constructie.’

Koffie en gekibbel
In tegenstelling tot De Voorbode kwam de redactie van Vooys vaker dan eens in de
maand bijeen. Peter Nijssen heeft goede herinneringen aan die tijd. ‘We hadden toen
nog een redactielokaal op de Uithof en daar zaten we wel vaak. Ik denk dat ik minstens
drie keer per week even de redactiekamer binnenliep en daar was dan ook altijd
iemand bezig. Iemand tikte een stukje uit of ze waren gewoon koffie aan het drinken.
Er moest wel minstens één keer in de week echt vergaderd worden, maar dat ging
dan vaak op een nogal dilettanterige manier.’
Holtzer heeft het gevoel dat het er juist heel professioneel aan toe ging. ‘Men was
zeer gedisciplineerd en iedereen nam het werk voor Vooys erg serieus. De sfeer in
de redactie was heel goed. We kwamen volgens mij slechts eens in de twee weken
bij elkaar, maar op het
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moment dat er een deadline moest worden gehaald, was iedereen stand-by. Dan
werden er afspraken gemaakt met de drukker en dan haalden we die deadline ook.
Het was een zeer levendige tijd. Iedereen voelde het als zijn blad en wilde er echt
iets van maken.’
Midden jaren tachtig waren de technische middelen nog niet zo ver ontwikkeld
als vandaag de dag, waardoor de redactie een flinke taak had aan de opmaak van het
tijdschrift.
Nijssen: ‘Wij deden de vormgeving in die tijd natuurlijk nog zelf. Het was echt
ongelofelijk, alle artikelen werden uitgetypt op een elektrische typemachine, met
zo'n bolletje. Daarna moest je alles kopiëren en eindeloos correcties aanbrengen met
typ-ex. We lieten het alleen drukken buiten de deur.’
Suzanne Holtzer maakte het haar redacteuren niet altijd gemakkelijk als de deadline
naderde. ‘Ik weet nog dat Paul van der Lecq eigenhandig paginanummers moest
opplakken. Ik zat hem steeds enorm op de huid dat we moesten opschieten om naar
de drukker te gaan. Toen zei hij de volgende dag: “Nou, ik had gisteren wel een
beetje hoofdpijn”. Ach, het was gewoon keihard werken om dat blad te maken.’
Zoals binnen elke redactie, zijn er ook conflicten geweest in de eerste jaren van
het bestaan van Vooys. De Voorbode-kwestie staat de oud-redacteuren nog het beste
bij, maar Nijssen kan zich herinneren dat meningsverschillen aan de orde van de dag
waren. ‘Er was
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voortdurend geruzie, maar wel op een leuke, studentikoze manier. Er was altijd
gebekvecht en gekibbel. De een wou dat het zo was en de ander niet, maar dat was
ook enerverend. In mijn tijd was er ook niet echt een hoofdredacteur die de macht
had om dat zaakje autoritair te leiden. Het werd vaak een groot gekakel en dan
gebeurde er soms wekenlang helemaal niks!’
Een van de hoofdonderwerpen van het geruzie was de omgang met auteurs. Wordt
een stuk wel of niet geplaatst en hoe ver mag de eindredactie gaan in het aanbrengen
van wijzigingen in een bijdrage? Nijssen: ‘Dat was een constante bron van gekibbel,
vooral onderling in de redactie. Dat je iets niet kan maken, dat het te ver voert. De
een wil het stuk wel publiceren, de ander ziet er niets in... Dan krijg je ook wei te
maken met teleurgestelde auteurs Maar mensen op de hoogte stellen van het feit dat
hun schrijverij niets voor ons is, dat is bij de uitgeverij nu eigenlijk ons vak. We
hebben ook eens een column afgewezen van de broer van Bart Chabot. Dat was toen
onze beroemdste medewerker en daar is wel wat onenigheid over ontstaan. Een ander
punt was het uitbesteden van stukken. Als je iemand vroeg om over een bepaald
onderwerp te schrijven, kon je het volgens sommigen niet meer weigeren, ook al
was het verschrikkelijk. Dan kon je nog wel eindeloos gaan redigeren, maar dan
kreeg je daar natuurlijk ook weer conflicten over. in hoeverre is het nog het stuk van
de auteur? Het vereist allemaal vreselijk veel diplomatie en tact.’
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Universitaire sponsoring
Vooys is van oudsher geen rijk tijdschrift. Subsidieperikelen en geldzorgen zijn het
blad allerminst vreemd. Zeker in de beginjaren van Vooys was het niet gemakkelijk
het hoofd financieel boven water te houden. Nijssen: ‘Wij deden de PR voornamelijk
via flyers en handouts. Voor posters hadden we bijvoorbeeld geen geld. Maar we
gingen wel trouw de boekhandels af. In Utrecht en in Amsterdam, misschien ook
wel in Leiden en Nijmegen. Daar legden we dan nummers van het tijdschrift in
commissie neer en na een tijdje gingen we kijken of er iets was verkocht. En dat
gebeurde zelfs wel eens!’
De Universiteit Utrecht heeft Vooys altijd financieel ondersteund. Nu gebeurt dat
door middel van sponsoring door het U-fonds. Vijftien jaar geleden echter, was er
een andere constructie: de ‘eigen bijdrage’. Als eerstejaars student moest je een eigen
bijdrage betalen voor kopieerkosten en andere facilitaire voorzieningen. Daar zat
ook het abonnementsgeld voor Vooys bij. Suzanne Holtzer noemt dit een ‘gouden
formule’ en heeft zich ingezet voor het behoud van deze constructie toen het op de
helling kwam te staan. ‘In mijn tijd wilden ze de eigen bijdrage al afschaffen. Ik weet
nog dat ik bij dr. Van den Akker en de coördinator van het instituut heb gepleit om
het systeem te handhaven, want zo had Vooys ook meteen meer betrokkenheid van
studenten.’ De eigen bijdrage was echter vooral economisch gezien
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belangrijk voor het letterentijdschrift. ‘We moesten de drukker per nummer betalen
en met de advertentiekosten en de eigen bijdrage konden we net quitte spelen.’
Met de betrokkenheid van de studenten viel het volgens Nijssen alleszins tegen.
‘Vooys was niet iets dat intens werd meebeleefd. Die indruk kreeg ik zeker niet. We
kregen alleen wel eens kopij binnen.’ Holtzer brengt daar tegenin dat er toch altijd
nieuwe redacteurs kwamen, die heel betrokken bleken te zijn. ‘Kennelijk is er maar
een heel klein percentage mensen binnen een grote groep dat zo'n blad kan maken
en dragen. Het is toch al die jaren goed gemaakt. Het tijdschrift heeft een enorme
constante, dat is echt interessant!’
De ‘eigen bijdrage’ zorgde voor een vaste lezersgroep van 150 à 200 mensen.
Aangezien Vooys ook buiten de universiteit publiek had, was de oplage in de eerste
jaargangen ongeveer 400 exemplaren. De twintigste jaargang heeft een oplage van
500 exemplaren. Nijssen vindt het niet vreemd dat de oplage bijna constant is
gebleven. ‘Het verbaast me niets dat de oplage niet veel hoger is geworden. Ik denk
dat je blij moet zijn als je tegenwoordig een blad kunt maken met die oplage. Ik
vermoed dat de oplage van Vooys niet veel lager is dan dat van andere literaire
tijdschriften, denkend aan een blad als Optima.’
Hoewel Vooys - in elk geval deels financieel - altijd onder supervisie van de
Universiteit Utrecht heeft gestaan, heeft deze instelling zich zelden bemoeid met de
inhoud van het
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tijdschrift. Er was wel een redactiecommissie - bestaande uit twee medewerkers van
het instituut Nederlands - die een oogje in het zeil hield, maar vaak is tussenkomst
niet nodig geweest. Nijssen: ‘Ik kan me slechts één geval herinneren dat we
daadwerkelijk op de vingers zijn getikt. Kees Fens heeft eens, toen hij nog hoogleraar
was in Nijmegen, een rede uitgesproken ter gelegenheid van zoveel jaar herdenking
Bredero. Dat was echt een idioot wollig stuk en het werd ook nog in de Volkskrant
gepubliceerd. Toen hebben wij het ook heel klein en bijna onleesbaar afgedrukt, met
een column van mij erbij. Heel satirisch en venijnig jegens Eens. Ja, daar zijn we
toen nog wel voor op het matje geroepen bij mevrouw Schenkeveld die ons zei dat
we dat absoluut niet meer mochten doen.’

Podium voor passie
Niet alleen geldgebrek speelde een rol in de geschiedenis van Vooys, ook de toevoer
van kopij, of liever het gebrek daaraan, drukte zijn stempel op het tijdschrift. De
laatste jaren worden de bijdragen vooral geschreven door auteurs van buiten de
redactie. In de tijd van Nijssen en Holtzer werd het werk veelal binnenshuis gedaan.
Nijssen zegt hierover: ‘We hadden absoluut niet genoeg kopij. Uiteindelijk kwam
het er toch op neer dat we dat blad zelf vol moesten schrijven. We kregen natuurlijk
wel meer kopij dan we plaatsten, maar daar

Vooys. Jaargang 20

65
zat ook veel bij dat echt niet publicabel was te noemen.’
Suzanne Holtzer vond het wel prettig dat de redacteurs zelf de meeste bijdragen
voor het tijdschrift leverden. ‘Het was het aantrekkelijke van Vooys, dat je het als
podium kon gebruiken om zelf te schrijven. Voor ons was namelijk het belangrijkste
dat je je gedachten kon formuleren, want dat was toch de uitoefening van je vak.’
Volgens Holtzer is de grootste verandering die Vooys in de afgelopen jaargangen
heeft ondergaan, de overstap van voornamelijk ‘interne’ kopij naar bijdragen van
buiten de redactie.
Veelvoorkomend zijn tegenwoordig de bijdragen naar aanleiding van een bepaalde
collegereeks; veel kopij komt immers uit de universitaire hoek, van zowel studenten
als docenten. Toen de redacteuren vooral zelf schreven, was dit minder het geval.
Holtzer: ‘Vooys was juist een manier om buiten het blikveld van de colleges te kunnen
schrijven. Over onderwerpen die je gewoon interesseerden, waarvoor je een passie
had.’
Docenten schreven niet snel voor Vooys, kan Peter Nijssen zich herinneren. Naast
de redacteuren waren het vooral studenten die een bijdrage leverden. ‘Tegenwoordig
publiceren veel meer gearriveerde schrijvers in Vooys, dat hadden wij nauwelijks.
Docenten hadden er geen tijd voor. Er werd sowieso in die tijd zeer weinig
gepubliceerd, zeker in de hoek van de letterkunde, wat toch ons belangrijkste
aandachtsveld was. Ik vind dat mensen die aan de
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universiteit zijn verbonden ook wel eens iets op papier mogen zetten. Het feit dat
dat toen nauwelijks gebeurde, had ook te maken met een teneur van uiterste
degelijkheid van mensen als Sötemann en Gerritsen. Die vonden dat je minstens een
jaar moest studeren op elke zin voor je het kon publiceren. Dat heeft toch veel mensen
terughoudend gemaakt.’
De criteria voor kopij waren nochtans helder en simpel. ‘Het moest goed geschreven
zijn en inhoudelijk wat voorstellen. Ik denk dat we ook wel eens kopij hebben
afgewezen omdat we vonden dat het inhoudelijk niet paste in ons blad of omdat het
niets met journalistiek te maken had.’

Springplank naar de toekomst
Holtzer en Nijssen zeggen dat ze veel hebben geleerd van hun tijd bij Vooys. ‘Niet
alleen van de inschattingsfouten of de keren dat ze over de schreef gingen, maar ook
van het praktische werk. Suzanne Holtzer denkt nog vaak aan haar jaren bij Vooys.
‘Er was een rechtstreekse lijn van mijn tijd bij Vooys naar mijn latere bezigheden.
Na Vooys ben ik bij Optima terechtgekomen en alles wat ik bij Vooys had geleerd,
kon ik daar weer in praktijk brengen. Het gaat van het paginanummer op de juiste
plaats krijgen tot het onderhandelen met de drukker over een goede prijs en hoe je
het ledenbestand moet bijhouden.’ Na drie
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jaar voor Optima te hebben gewerkt, is Holtzer via freelancewerkzaamheden voor
uitgeverijen en productiefondsen, redacteur geworden bij De Bezige Bij. ‘Ook een
regelrechte lijn. De essentie is toch hetzelfde: je hebt een x aantal pagina's dat je vol
moet krijgen. Je moet daar een formule voor bedenken, denken aan de omslag en
aan de mensen er omheen.’
Peter Nijssen heeft vooral het schrijven nog lang gepraktiseerd. Na zijn studie
heeft hij onder andere geschreven voor BoekBlad, Vrij Nederland en HP de Tijd.
Ook is hij verbonden geweest aan verschillende kranten, heeft hij boeken geschreven
en vertalingen gemaakt. ‘Uiteindelijk ben ik bij De Arbeiderspers terechtgekomen
en toen heb ik langzaam het schrijven afgebouwd. Maar bij een uitgeverij moet er
ook veel worden geschreven, van prospectussen tot flapteksten, brieven en nota's.
Schrijven is iets dat je blijft doen. Ik werk nu zelf trouwens ook aan een boek,
weliswaar mondjesmaat en heel langzaam. Het wordt een nonfictieboek over
wielrennen, als amateur-wielerhistoricus.’
Ook veel andere redacteuren hebben na hun tijd bij Vooys hun carrière in dezelfde
richting voortgezet. Suzanne Holtzer weet van enkele oud-redacteuren dat Vooys een
springplank was naar werk in de journalistiek of in het uitgeverswezen. ‘Er zijn veel
mensen van Vooys in het letterencircuit gebleven, in het boekwezen of bij de krant.
Barbara Eggels is bij de ECI
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terechtgekomen, Petra Quaedvlieg en Joke Mat bij de krant. Ook Cor Hospes is
journalist geworden.’
Op professioneel gebied is Vooys voor een aantal mensen heel efficiënt geweest.
Maar ook op persoonlijk vlak heeft het tijdschrift zijn impact gehad. Holtzer vertelt:
‘Petra Quaedvlieg is een goede vriendin van mij geworden, die heb ik echt gevonden
in de redactiekamer van Vooys. Ook Paul van der Lecq zie ik nog regelmatig en ik
hoor wel eens iets van Henk Hardeman. Joke Mat, die de hoofdredactie van mij heeft
overgenomen, heb ik ook nog eens ontmoet.’ Peter Nijssen heeft zijn kennissen
vooral nog in de Voorbode-kring. ‘Ik spreek Marten Roorda nog wel eens en ik ben
heel lang bevriend gebleven met Kees-Jan Backhuys.’
Beide oud-redacteuren zijn het er over eens dat hun Vooysperiode de moeite waard
is geweest. Nijssen ‘Ik zou een aantal mensen uit de Vooysredactie nog wel eens
terug willen zien. Het is al zeventien, achttien jaar geleden, maar het was echt een
leuke tijd.’
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Pretenties in de marge
Vooys en de rest van de literaire wereld
Heeft Vooys met zijn oprichting - of met zijn jubileum - rimpels
veroorzaakt in de literaire vijver? Bertram Mourits werpt een blik in
de vijver en probeert Vooys een plaats toe te kennen. Hij relativeert
het belang van elk literair tijdschrift en in deze algemene relativering
komt Vooys er dan niet eens zo slecht vanaf. Want het plezier, en soms
ook de lef, dat komt kijken bij het maken van dit literaire tijdschrift
is Vooys op zijn best, aldus Mourits.
Bertram Mourits
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Vooys heeft de afgelopen twintig jaar nog geen deuk in het pakje boter geslagen
waarmee ik de Nederlandse literaire wereld dan maar even zal vergelijken. Dat lijkt
misschien niet zo'n sympathieke constatering, maar het is eigenlijk het eerste dat me
te binnen schoot toen me gevraagd werd een bijdrage te schrijven over ‘De rol van
Vooys in het literaire tijdschriftenlandschap’. Welke rol? Die is er helemaal niet.
Dat is niet zo erg, want laten we eens eerlijk zijn: wat is de rol van Tirade geweest
in de Nederlandse literaire wereld, de afgelopen twintig jaar? En de rol van Raster?
Hoezeer is de literaire wereld veranderd sinds Maatstaf is verdwenen? Optima en
De Gids, die steeds meer essaybundels in tijdschriftvermomming zijn geworden: het
levert interessante boeken op; maar wat is de rol van deze tijdschriften in de literatuur?
Is er de afgelopen twintig jaar nog wel een tijdschrift dat echt iets heeft
teweeggebracht in ‘het literaire tijdschriftenland-schap’? Zelfs het met veel tamtam
gepresenteerde poëzietijdschrift Awater - het tijdschrift van Boskma en Komrij veroorzaakte nauwelijks rimpels in de literaire vijver.
Welbeschouwd valt het nog wel mee met Vooys; het bestaat in elk geval nog, en
dat is al heel wat. Het valt de laatste jaren niet mee om een literair tijdschrift te zijn.
Uitgevers gaan op in grote concerns en moeten steeds meer rekening houden met
winst; subsidiegevers
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houden er steeds onnavolgbaarder criteria op na - onvermijdelijk dat in zo'n klimaat
verschillende letterkundige bladen gefuseerd en/of verdwenen zijn. Vooys kan zich
voorhouden de afgelopen twintig jaar een baken van stabiliteit te zijn geweest.

Bevattelijk voor het speelse
Voor de duidelijkheid: ik schrijf hier alleen over Vooys en de letterkunde. Het
tijdschrift was aanvankelijk niet letterkundig maar neerlandistiek, in de brede zin
van het woord. Wie me kan vertellen hoe groot de rol van Vooys was in het
communicatiewetenschappelijke of taalkundige tijdschriftenlandschap moet dat
vooral niet nalaten; ik zou het niet weten.
Wat dit betreft liep Vooys overigens voor op de ontwikkelingen: pas in 1996 zou
De Nieuwe Taalgids zich splitsen in bladen voor taalkunde, letterkunde en
taalbeheersing; Vooys had deze keuze al zo'n vijf jaar eerder gemaakt.
Nadat Vooys zich van de taalkunde had losgeweekt en zich nog exclusief met
letterkunde bezighield, kon het zich op twee manieren profileren; als literair, of als
wetenschappelijk tijdschrift. In die laatste categorie gebeurde enerzijds maar zelden
iets spectaculairs, anderzijds is het wel het bestaansrecht van Vooys om
studieresultaten, nota's en werkstukken in toegankelijke vorm aan een min of meer
geïnteresseerd publiek te presenteren. Als proeftuin
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voor de neerlandistiek deed Vooys het overigens niet slecht, wat moge blijken uit de
volgende anekdote.
Ooit kwam een letterkundige van zekere naam een lezing houden bij de afdeling
moderne letterkunde te Utrecht. Het was in de tijd dat De nieuwe taalgids op de
laatste benen liep; het werd eigenlijk alleen gedragen door taalkunde en middeleeuwse
letterkunde. Het was misschien niet eens zo heel verrassend, maar wel erg amusant
dat hij Vooys hield voor het vakblad van de afdeling. Het product van de studenten
was qua prestige het officiële orgaan voorbij gestreefd. Maar goed, de letterkundige
die vakblad en studentenblad door elkaar haalde was Piet Calis, schrijver van
schoolboeken en misschien wat bevattelijker voor het speelse dan zijn academisch
aangelegde vakgenoten.
Er staan regelmatig goede artikelen in Vooys, maar het blad is niet bij uitstek de
plaats waarin grote vernieuwingen worden gepresenteerd of echt baanbrekende
resultaten worden gepubliceerd. Begrijpelijk, want die paar artikelen die inhoudelijk
iets te melden hebben, worden in de regel nauwelijks opgemerkt. Zowel Wilbert
Smulders als Frans Ruiter hebben goede artikelen in Vooys geschreven, die een
daadwerkelijke bijdrage hadden kunnen vormen in de discussie over literatuur en
moderniteit, cultuur en media. Pas toen ze hun resultaten in Maatstaf publiceerden,
en later in boekvorm, trokken ze de aandacht.
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Student speelt...
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden: Maaike Meijer had in haar proefschrift De lust
tot lezen de incestthematiek bij Neeltje Maria Min ontrafeld. Die reageerde daar niet
zo heel slim op door heel boos te worden, omdat het ‘niet waar’ was. Op het moment
dat er een hevige discussie was over het leven van Neeltje Maria Min en vermeend
autobiografisch lezen, schreef Christine Brackmann een uiterst zakelijke analyse van
de gedichten, die de hype had kunnen terugbrengen tot de zaak waar het over hoorde
te gaan: de gedichten. Ware het niet dat ze dat stuk niet naar een krant stuurde, maar
in Vooys plaatste.
De journalist ziet Vooys niet, en de serieuze wetenschapper citeert er eigenlijk niet
graag uit. Zo is er dat proefschrift over Bordewijk, waarin onder andere wordt
aangetoond dat Bordewijk met zijn omvangrijke roman De doopvont eigenlijk had
geprobeerd een verbeterde versie van De avonden te maken - er was althans een
personage dat erg veel op Frits van Egters leek, maar dan psychologisch tot op het
bot verklaard: verantwoorder misschien, maar o zo veel saaier dan Reve. Een artikel
met die strekking (‘De vlucht van de eenling’ van Thomas Vaessens) had jaren eerder
in Vooys gestaan, maar werd genegeerd. Kortom, wie roem wil behalen op het
vakgebied moet slechts in Vooys schrijven met de bedoeling te zijner tijd ergens
anders terecht te komen.
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Want er bestaat blijkbaar die ongeschreven regel: je hoeft niet te citeren uit de
ingekorte scriptie, de uitgewerkte nota, afkomstig uit een college. Wat blijft er dan
over: een vaak minieme ontdekking, met het nodige enthousiasme opgeschreven;
‘student speelt onderzoeker’. Dat is niet erg, integendeel, daaraan kan Vooys zijn
kracht ontlenen.
Vooys streefde er in die periode ook naar om besproken te worden in rubrieken
die aandacht besteden aan literaire tijdschriften, en dat lukte heel soms. Daar stonden
we dan, in Vrij Nederland, NRC of Trouw. De besprekingen waren weliswaar
inwisselbaar - Vooys was van alle instituutsbladen altijd ‘een van de aardigste’, al
was de stijl wel vaak ‘academisch’. Mocht er een bijdrage instaan van een niet-student,
dan werd die steevast genoemd.
Besproken worden in de rubriek met literaire tijdschriften betekent nog niet dat
je daadwerkelijk als zodanig serieus werd genomen. Wederom lag het niet eens altijd
aan de inhoud. Er heeft niet veel vertaalde literatuur in Vooys gestaan, maar wat er
stond was met een gelukkige hand gekozen. Maar in de categorie ‘oorspronkelijk
Nederlandse poëzie’, tja... dat werk was vrijwel louter afkomstig van die studenten
die het allereerste poëziecollege niet serieus hadden genomen, waarin streng werd
verteld dat dit geen studie was voor aankomende schrijvers/dichters. De literaire
verhalen en de gedichten waren vaak van het
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soort ‘student speelt schrijver’. De echte jonge schrijver stuurt zijn werk natuurlijk
pas in laatste instantie naar een tijdschrift als Vooys.

College radio
Dat de plaats van Vooys binnen het tijdschriftlandschap niet erg veel gewicht met
zich meebrengt, heeft een groot voordeel; niets moet, alles mag. En de mogelijkheden
van dat uitgangspunt worden nu al twintig jaar lang vrij regelmatig op sympathieke
wijze uitgebuit.
Toen ik de redactie van Vooys verliet, was dat om een jaar in Amerika te gaan
werken en studeren. En ook om heel veel naar muziek te luisteren. Van de grote
stations hoef je het niet te hebben, als je tenminste niet elke dag een keertje The
Eagles en Bon Jovi wilt horen. Dus dan luister je naar Public Radio voor het nieuws
en voor klassieke muziek, en naar college radio voor popmuziek die ertoe doet.
In de regel zijn de zenders van dergelijke universiteitsradiostations te zwak om
bereik te hebben tot ver buiten de campus. De stations hebben geen invloed op het
platenkopend publiek, niet op de hitparade, ze spelen geen rol van belang, maar er
wordt met liefde voor muziek radio gemaakt. Niets moet, alles mag.
Vooys als letterkundig equivalent van Amerikaanse college radio, is dat wat? Het
plezier
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van het maken van een tijdschrift dat niemand maakt, en zo nu en dan ook durven
te doen wat eigenlijk niet kan, een marginaal ding samenstellen met de houding alsof
je de wereld veranderen kunt - dat is Vooys op zijn best. De positie van Vooys in het
tijdschriftenlandschap? Dat is die van een veredelde piratenzender in een Amerikaans
universiteitsstadje; marginaal, maar o zo leuk.
Bertram Mourits is gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht op een studie over
de poëzie van de dichters van zestig. Ook heeft hij een tijd in de redactie van Vooys
gezeten. Tegenwoordig is hij werkzaam in de uitgeverswereld.
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column
Nog tijd genoeg voor nostalgie
Anna Rademakers
Elke keer als ik in de bibliotheek kom, loop ik stiekem even langs de
tijdschriftenafdeling. Ergens achteraan, staan daar negentien jaargangen Vooys,
tijdschrift voor letteren. Eerlijk gezegd ziet het er nogal karig uit. Tijdschriften als
Tirade of De Gids nemen meerdere planken in beslag, naar Vooys moet je echt zoeken.
Maar schijn bedriegt. Twintig jaar Vooys is lang. En wat betreft het aantal abonnees
doet Vooys niet onder voor veel andere literaire tijdschriften. Alleen het komen en
gaan van redacteuren is bij ons hoger dan gemiddeld, je kunt nu eenmaal niet eeuwig
student blijven...
Aangezien ik aan het einde van deze jaargang bij Vooys wegga, leek het me leuk
voor de jubileumuitgave een afscheidsbijdrage te schrijven. Een kleine beschouwing
over de huidige redactie, hun samenwerking, hun ervaringen en natuurlijk mijn visie
op de afgelopen twee jaar Vooys. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn iets zinnigs te
zeggen over de hedendaagse
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werkzaamheden bij Vooys. Het grootste probleem is natuurlijk dat ik nog niet genoeg
afstand heb ten opzichte van het tijdschrift. Het echte nostalgische gevoel komt pas
met de jaren. Toch viel me vorige week, bij het afscheidsetentje voor het zoveelste
vertrekkende redactielid, al iets op. Ondanks het genadeloze verloop in de redactie,
is Vooys er namelijk toch altijd in geslaagd een leuke, enthousiaste groep mensen
bij elkaar te brengen. Wel moeten oudere redacteuren altijd een beetje wennen aan
hun nieuwe collega's - en andersom. Toen ik twee jaar geleden toetrad tot de
Vooysredactie was ik er zelf ook niet echt gerust op. Wie waren al die mensen die
met uitgestreken gezichten hun mening gaven over teksten die ik van mijn leven niet
zelf zou kunnen schrijven? De eerste vergaderingen vond ik alles goed. Als het aan
mij had gelegen, had elke ingezonden bijdrage het hoofdartikel mogen worden.
Maar je wordt gevormd. Het duurde niet lang voor ik door had hoe je kritisch,
doch niet al te pretentieus, je mening kon geven over binnengekomen artikelen. Een
aantal keer schoot het mij nochtans in het verkeerde keelgat als ik iemand hoorde
klagen over de stijl van een auteur en hem daarbij verlekkerd zag denken: ‘als ik wat
vrijheid krijg, kan ik daar best nog een meesterwerk van maken’.
Het vrijkomen van de hoofdredactie was in het licht van het bovenstaande een
heuglijke gebeurtenis. Ik vond het een eer dat mij werd gevraagd aan die vacature
invulling te geven
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en zo zou ik, rustend op het ‘gezag’ dat bij de functie van hoofdredacteur hoort, de
grenzen van ‘eigenwijsiteit’ kunnen bijschaven. Hoewel ik ondertussen ruim een
half jaar tot de redactie behoorde, bleek die taak niet zo vanzelfsprekend. Ik had alles
van de zittende redactie geleerd en vond het moeilijk ineens hun oordeel vanuit een
iets kritischere hoek te bekijken. Vaak was het gelukkig niet nodig om in ellenlange
discussies verwikkeld te raken. Ook al vorm je met zijn tienen een redactie, er is een
bepaalde Vooystraditie waar je niet omheen kunt, een traditie die voor een hechte
band zorgt. De meeste problemen doen zich in onze redactie dan ook niet intern voor,
maar hebben eerder betrekking op de communicatie met de boze buitenwereld;
deadlines die je besluipen als een dief in de nacht, stress als de drukproeven niet
kloppen, onmin met auteurs...
De ‘De Haanpolemiek’ in Vooys 19.4 was voor mij het hoogtepunt van redactionele
onrust. Hoewel we hadden besloten niet vies te zijn van wat stofwolken in letterenland,
vonden we dat mevrouw Leijnse het recht had om zich te verdedigen tegen de
aantijgingen van de heren Ross en Delvigne. Als zij echter pas in nummer 20.1 de
kans kreeg om te reageren, zou haar verdediging wellicht niet tot zijn recht komen.
Maar hoe kan een ingezonden reactie in hetzelfde nummer als de aanklacht
verschijnen? Lange avonden werd er gediscussieerd over vrijheid van meningsuiting,
zelfverdediging en allerlei juridische kwesties. Ik had absoluut
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geen vertrouwen in het hele gebeuren en stond op het punt om alvast een advocaat
in de arm te nemen voor het geval dat alles uit de hand zou lopen. En uiteindelijk?
Geen stofwolk te zien natuurlijk, geen dagvaarding in de brievenbus, geen explosie
in de abonnementscijfers, positief, noch negatief. Geen recensie kon eraf. Ik wist
niet goed of ik opgelucht of teleurgesteld moest zijn.
Een versere wond is de ‘Tanghe-kwestie’ van vorig nummer. Hoewel elk nieuw
redactielid honderd keer is gewezen op de blunder van enkele jaren geleden toen de
naam van Anna Enquist foutief op de kaft verscheen, is een herhaling van dit pijnlijke
incident ons niet bespaard gebleven. Toen we de gênante typfout ontdekten, was er
al niets meer aan te doen. Zaak was nu om het zo netjes mogelijk op te lossen en ik
denk dat we dat naar behoren hebben gedaan.
Nu we het toch over struikelblokken uit de Vooysgeschiedenis hebben, kunnen
we de problemen die optreden bij het samenstellen van een jaarlijks themanummer
ook wel even behandelen. Dit jaar was het thema ‘pulp’. De redactie had het hele
jaar uitgekeken naar bijdragen die in dit nummer zouden passen, maar naarmate de
deadline dichterbij kwam, werd de definitie van pulp steeds breder. Op een gegeven
moment kon bijna elke bijdrage wel onder het kopje worden geplaatst. Toen we
eindelijk een redelijk acceptabele omschrijving van ons
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thema hadden bedacht, bleek er lang niet genoeg kopij te zijn om het hele nummer
te vullen. Een combinatienummer dat zou bestaan uit algemene én thematische
bijdragen bood uitkomst. Niet iedereen was het met deze oplossing eens, maar de
wetenschap dat zo'n verschijningsvorm wel vaker voorkomt - ik had het zelf eens
gezien in Bzzlletin - kon in elk geval mijn eigen geweten sussen.
Maar laten we eerlijk zijn, een opsomming van de moeilijkheden die onze redactie
de afgelopen tijd is tegengekomen, geeft een veel te negatief beeld van Vooys anno
2002. Als ik vertrek zullen vooral de gezellige, maar productieve vergaderingen en
het heilige biertje achteraf in mijn geheugen staan gegrift. En natuurlijk het resultaat:
de nieuwe Vooys in handen hebben, is altijd een speciaal moment.
Ik vind het een eer dat ik Vooys door deze twintigste jaargang heen heb mogen
loodsen en met enige trots geef ik nu de fakkel door aan Geerke Berghuis. Vooys
heeft misschien niet de impact van een letterentijdschrift dat meerdere planken beslaat
in de bibliotheek, maar voor de mensen achter het blad, is dat eigenlijk van geen
enkel belang.

Vooys. Jaargang 20

