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[Nummer 1]

illustratie Wouter Gresnigt

redactioneel
Vooys plaatst over het algemeen geen politieke maar letterkundige artikelen - het
onderschrift is immers niet voor niets ‘tijdschrift voor letteren’ -, maar ditmaal heeft
de redactie ervoor gekozen om artikelen met een politieke inslag te plaatsen.
Engagement komt op meerdere manieren in deze Vooys terug: enerzijds wordt
Jean-Paul Sartre, een belangrijk voorstander van het literaire engagement, in een
modernistische context besproken. Maarten van Buuren en Hans van Stralen laten
de verschillende implicaties en mogelijkheden van het literair existentialisme zien.
Anderzijds vermijden de auteurs van de artikelen geëngageerde onderwerpen ook
zelf niet. Zo toont Bram van der Hout de maatschappelijke betrokkenheid in
herschrijvingen van het bijbelverhaal ‘De binding van Isaak’ door Leonard Cohen
en Woody Allen. Zij geven op geheel verschillende wijze een interpretatie van het
verhaal en met name Cohen neemt daarbij een duidelijk politiek standpunt in. Atze
de Vrieze raakt in zijn artikel een politiek gevoelig onderwerp wanneer hij twee
recente boeken vergelijkt waarin de verwerking van het joodse verleden centraal
staat.
Het Universitaire Universum van Frits van Oostrom wordt voltooid met ‘de mens’,
en daarmee is de columnreeks over zijn eerste jaar in Utrecht beëindigd. Vanaf
volgend nummer zal collega-hoogleraar Ann Rigney de fakkel van hem overnemen.
In ons hoofdartikel onderzoekt Suzanne de Werd de interne poëtica van Herman
de Coninck op de relatie tussen beeldspraak en werkelijkheid.
Na onze feestelijke jubileumjaargang gaat Vooys verder op het al ingeslagen pad;
we bekijken het brede spectrum van de letteren en schuwen daarbij de vage grenzen
van het vakgebied niet.
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De dichter die geen beeldspraak meer wilde gebruiken
Herman de Coninck tussen romantiek en realisme
De poëzie van de Vlaamse dichter Herman de Coninck (1944-1997)
staat bekend als eenvoudig, autobiografisch en speels. Zijn werk wordt
daarom vaak vanuit autobiografische hoek bekeken (denk aan Taal
zonder mij van Kristien Hemmerechts). In onderstaand artikel wijkt
Suzanne de Werd hiervan bewust af. Intern poëticaal onderzoek is
haar uitgangspunt. Zij onderzoekt aan de hand van de cyclus ‘Zoals’
uit Vingerafdrukken (1997) de (problematische) relatie tussen
beeldspraak en werkelijkheid in het werk van De Coninck.
Suzanne de Werd
Poëzie en waarheid, in de ogen van de Droogstoppels van deze wereld zijn het twee
tegengestelden. De tirade van Batavus Droogstoppel tegen de poëzie is welbekend:
Ik heb niets tegen verzen op-zichzelf. Wil men de woorden in 't gelid zetten,
goed! Maar zeg niets wat niet waar is. ‘De lucht is guur, en 't is vier uur.’
Dit laat ik gelden, als het werkelyk guur en vier uur is. Maar als 't kwartier
voor drieën is, kan ik, die myn woorden niet in 't gelid zet, zeggen: ‘de
lucht is guur, en 't is kwartier voor drieën.’ De verzenmaker is door de
guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden. Het moet voor
hem juist een, twee uur, enz. wezen, of de lucht mag niet guur zyn. Zeven
en negen is verboden door de maat. Daar gaat hy dan aan 't knoeien! Of
het weêr niet veranderd, òf de tyd. Eén van beide is dan gelogen. (Multatuli
1995, p. 8-9)
Maar het zijn niet alleen de Droogstoppels die poëzie met ‘liegen’ en ‘onwaarheid’
verbinden. Een kort aforisme van de Franse filosoof Pascal luidt bijvoorbeeld: ‘Een
poëet, en geen eerlijk man’. De westerse geschiedenis heeft het figuurlijke taalgebruik
van dichters altijd als afgeleide beschouwd van ‘waar’, referentieel taalgebruik dat
de werkelijkheid beschrijft. In dit artikel laat ik aan de hand van het werk van Herman
de Coninck zien dat deze opvatting ook zijn effect heeft gehad op de dichters zelf.
Ik begin met een kort overzicht van de (onterecht) negatieve connotaties die
metaforisch taalgebruik in de loop der eeuwen toegeschreven heeft gekregen. Daarna
komt de poëzie van het nieuw-realisme uit de jaren zestig aan bod. De Coninck
debuteerde in nieuw-realistische kringen, maar nam niet hun radicaal afwijzende
houding tegenover de metafoor over. Als-vergelijkingen en beeldspraak springen je
van elke pagina uit zijn oeuvre tegemoet. Toch, zo zal ik in het derde deel van het
artikel laten zien, heeft ook De Coninck gemengde gevoelens over het gebruik van
beeldspraak.

Wantrouwen
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Niet-letterlijk taalgebruik is in de westerse taalkundige en filosofische traditie altijd
met wantrouwen beschouwd. Plato verbande poëzie en beeldspraak zelfs uit zijn
ideale Staat,
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omdat zij louter illusie zou zijn; zij zou de emoties in beweging brengen en de
mensheid blind maken voor de echte waarheid. Alleen objectieve beschrijvingen
kunnen de waarheid weergeven. Beeldspraak is subjectief, ontspruit aan de fantasie
van de dichter, geeft de dingen niet weer zoals ze zijn, het is slechts een uiterlijke
versiering van de taal, kortom: een verdachte manier van taalgebruik.
Hoewel Aristoteles de metafoor al zag als het beste middel om greep te krijgen
op iets nieuws (Rhetorica 1410b), is er pas in de twintigste eeuw waardering gekomen
voor metaforisch taalgebruik. Dit gebeurde onder andere door het boek Metaphors
we live by (1980) van de taaltheoretici Lakoff en Johnson.1 Zij tonen aan dat de
metafoor niet louter een stijlmiddel is, maar veel fundamenteler is ingebed in de
manier waarop wij denken en handelen. Het beroemd geworden voorbeeld dat zij
daarvoor gebruiken is de metafoor ‘discussie is oorlog’, die je in een groot aantal
uitlatingen kunt aantreffen: Jouw stellingen zijn onverdedigbaar. Hij viel me aan op
elk zwak punt in mijn betoog. Zijn kritiek heeft mij zwaar getroffen. Hij heeft zich
in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd. Dat bestrijd ik. Als je die strategie volgt,
zal hij je zeker van de kaart vegen. Die opmerking sloeg in als een bom. Et cetera.
Dit zijn niet zomaar losse metaforen. De hele structuur van het voeren van oorlog
wordt systematisch gebruikt om te categoriseren wat er in een discussie gebeurt.
Tegenstander, aanval, verdediging, tegenaanval en winnen of verliezen, alle elementen
die afkomstig zijn uit fysieke strijd, worden toegepast in ons spreken over discussies.
Hieruit blijkt dat wij discussies opvatten als de verbale parallel van de fysieke strijd.
Een metafoor als ‘discussie is oorlog’ is dus, zoals de titel van het boek luidt, a
metaphor we live by.
In een (hypothetische) cultuur waarin discussie niet als oorlog, maar als een dans
wordt beschouwd, waarin de deelnemers een harmonische en fraaie voorstelling
willen geven, zouden de mensen discussies anders ervaren en er anders over spreken.
Wij zouden dat waarschijnlijk zelfs niet herkennen als een discussie. De manier
waarop wordt vormgegeven aan een abstract begrip (‘discussie’) is dus cultureel
relatief. Het wordt hieruit duidelijk dat het leerzaam kan zijn om in contact te komen
met andere culturen. Het toont de beperkingen van ons eigen concept, en laat andere
mogelijkheden zien. Zo blijft in onze opvatting van discussies als oppositie en strijd,
onderbelicht dat een discussie ook een harmonisch samenspel kan zijn om tot een
gezamenlijke, voor beide partijen bevredigende conclusie te komen. Een nieuwe
metafoor, zoals ‘discussie is een dans’, maakt ons bewust van onze kijk op de wereld
(discussie als oppositie) en kan, door dit nieuwe inzicht, onze blik op de wereld
veranderen.
Poëtische metaforen hebben eenzelfde effect. Een metafoor is volgens de Moderne
encyclopedie van de wereldliteratuur een ‘vorm van beeldspraak waarbij twee termen
of begrippen [...] op grond van een gelijkenisaspect of van analogie, met elkaar in
nauwe betekenisrelatie worden gebracht, hoewel de ene term tot een heel verschillend
aangevoelde betekeniscategorie behoort dan de andere’ (MEW 1982, p. 181). Het
MEW geeft als voorbeeld ‘en je zwijgen is van porcelein en mijn hijgen een hamer’
van Lucebert. Door middel van ‘porcelein en hamer’ kan de lezer de specifieke
betekenis van het zwijgen en hijgen ervaren.

1

De Nederlandse vertaling van dit boek verscheen in 1999 onder de titel Leven in metaforen.
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De dingen
Een metafoor biedt dus enerzijds inzicht in de wereld om ons heen, maar anderzijds
is zij door filosofen en taalkundigen eeuwenlang opgevat als afwijkend, subjectief
en leugenachtig taalgebruik, dat niet de werkelijkheid weergeeft. Deze
spanningsverhouding tussen beeldspraak en werkelijkheid heeft ook zijn weerslag
op de poëzie. Beeldspraak wordt veelvuldig en bewust gebruikt, maar er zijn ook
verschillende dichters die wijzen op de negatieve aspecten ervan. Dit kun je
bijvoorbeeld duidelijk zien in de nieuw-realistische poëzie van de jaren zestig. De
dichters rond de tijdschriften Barbarber en Gard Sivik (Buddingh', Bernlef, Armando,
Vaandrager en consorten) wilden de scheiding tussen poëzie
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en werkelijkheid opheffen. Poëzie moest louter ‘de werkelijkheid’ weergeven: niet
meer het verheven, elitaire taalgebruik van de vorige generaties, geen verheven
onderwerpen meer; het alledaagse, ook het lelijke moest onderwerp worden van
poëzie, en beeldspraak was uit den boze: ‘Eindelijk buiten./ Water is water./ Riet is
riet./ Een eend lijkt op een eend’, schrijft K. Schippers in het gedicht ‘Opening van
het visseizoen’. De dingen zijn als de dingen, niet als iets anders. Een neutrale,
‘objectieve’ weergave van de werkelijkheid was het doel, zonder inmenging van de
dichter. Dit uit zich onder andere in programmatische gedichten als het zojuist
geciteerde, en in het gebruik van readymades, waarbij de dichter elementen uit de
werkelijkheid isoleert en als poëzie presenteert.
Herman de Coninck debuteerde in 1969 in de kringen van het Vlaamse
nieuw-realisme. De Vlaamse stroming, die opkwam toen de Nederlandse beweging
haar hoogtijdagen al weer vijf jaar achter de rug had, wordt over het algemeen gezien
als wat persoonlijker, warmer dan de kale objectiviteit die de Nederlandse Zestigers
nastreefden. In de Vlaamse nieuw-realistische poëzie werd meer gebruik gemaakt
van humor en ironie, van romantische elementen en van sociaal engagement. Maar
in het afwijzen van poëtisch taalgebruik en het gelijkstellen van poëzie en
werkelijkheid deelden zij het uitgangspunt van hun noorderburen.
Het is al vanaf het begin duidelijk dat Herman de Coninck niet zonder meer binnen
het nieuw-realisme is te plaatsen. Neem bijvoorbeeld de volgende strofe: ‘Kijk, daar
is de werkelijkheid al./ Een boom is een boom, een vrouw / is een vrouw, ze horen
thuis in / de wereld zoals de elf beste / spelers in een voetbalploeg.’ (De Coninck
2001, p. 36) In zijn essaybundel Al wie omziet presenteert Hugo Brems deze regels
als de Vlaamse parallel van K. Schippers' ‘Opening van het visseizoen’, en hij merkt
op: ‘De werkelijkheid, daarbuiten, zichtbaar en tastbaar heeft geen metaforen nodig
om interessant te zijn. Het volstaat dat de dichter kijkt.’ (Brems 1981, p. 35) De
metafoor die toch tamelijk prominent aanwezig is in de vierde regel van het citaat,
heeft Brems blijkbaar over het hoofd gezien. De inhoud van het gedicht mag wel
aansturen op een gelijkstelling van poëzie met de werkelijkheid, de stijl geeft ons
toch wat anders te kennen.
In essays heeft De Coninck zich kritisch uitgelaten over het nieuw-realisme. Hij
ziet als grote verdienste van de Zestigers dat zij de verstaanbaarheid hebben
teruggebracht in de poëzie en dat zij het domein van poëtisch taalgebruik hebben
verruimd. Alles uit de werkelijkheid kan onderwerp worden van poëzie. Maar het
nieuw-realisme wil alleen de alledaagse werkelijkheid in poëzie, en wijst daarom
poëtisch taalgebruik af. Dit laatste vindt De Coninck te kaal, onleefbaar zelfs. Slechts
in een poëtische werkelijkheid kan de dichter leven; beeldspraak is hiervoor essentieel.
Zij moet de werkelijkheid versieren en haar mooi maken: ‘Laat het gelijkend zijn, o
ja. Maar laat / in godsnaam nog af en toe een vrouw / dunne gilletjes van verrukking
slaken.’ (De Coninck 2001, p. 107)

Nuchtere romantiek
Typerend voor De Coninck is dat hij geen radicaal polemiserende houding inneemt
tegenover voorafgaande literaire generaties. De nieuw-realisten verzetten zich
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bijvoorbeeld radicaal tegen de hermetische beeldspraak van de experimentele
Vijftigers en tegen het verheven taalgebruik van de romantici. De Coninck is veel
relativerender. Hij uit ook zijn waardering voor de verworvenheden van die literaire
stromingen. Romantiek kan en mag in poëzie, dat leerde hij van Rilke en Lodeizen,
maar de romantische gedachte ‘alleen in mijn gedichten kan ik wonen’ vond hij
‘wereldvreemd’ (De Coninck 2000, p. 735). Zelf had hij liever een nuchterder soort
romantiek, zo legt hij uit in het essay ‘Over nieuw realisme en ouwe romantiek’ uit
1978 (ibidem, pp. 735-746). Van de Vijftigers waardeerde hij hun vrije associaties,
en de introductie van het lelijke in de poëzie: ‘voor beeldspraak gold geen enkele
rem meer’ (Ibidem, p. 737). Maar zij leerden hem ook ‘dat het ook eenvoudiger kon’
(ibidem, p. 743). De Coninck koos dus eclectisch uit al deze stromingen, inclusief
het nieuw-realisme en bekeerde zich nooit tot een stroming. Hij gebruikte ze voor
zijn eigen plaatsbepaling:
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illustratie Raymond Reinewald

Wat ik dus wou doen was, dat Hollandse nieuw-realisme nemen, en dat
inenten met wat het tekort had, met een Vlaamser, steviger soort
gevoeligheid, met enige alleralgemeenste expressie van enige
allerbegrijpelijkste emotie, en de laatste tijd ook opnieuw met enig
classicisme, met opnieuw enig rijm. (Ibidem pp. 745-746)
Het is dus niet verwonderlijk dat De Coninck wordt gezien als een outsider van het
nieuw-realisme, net als de dichters die hij bewondert: Vroman, Lodeizen, Campert
en Kopland. Deze outsiderpositie is fundamenteel. Hij is geen romanticus, want dat
is te wereldvreemd; een gedicht moet wel over de werkelijkheid gaan. Hij is ook
geen nieuw-realist, want het nieuw-realisme is te kaal. Maar het is geen kwestie van
‘of-of’; óf de werkelijkheid weergeven óf louter in een poëtische werkelijkheid
wonen. De Conincks gedichten spelen zich af in de spanningsverhouding tussen
realiteit en poëzie. De werkelijkheid is er niet zomaar, zoals bij de nieuw-realisten,
zij is problematisch, iets waarmee strijd moet worden geleverd:
In mijn gedichten heb ik jarenlang gevochten tegen de realiteit. Ik heb dat
gevecht, poëtisch gezien, vind ik, vaak gewonnen precies door te verliezen,
door de realiteit te laten winnen. Vandaar dat ik ben gaan denken dat er
twee soorten poëzie zijn. Een soort dat zichzelf belangrijker vindt dan de
realiteit, Rilke, Lodeizen, de werkelijkheid is niet ter zake doende, poëzie
is een glorieus ontsnappen eraan. En een ander soort dat omgekeerd de
werkelijkheid belangrijker vond. (Ibidem, p. 742)
Dit conflict tussen romantiek en realiteit heeft veel te maken met het gebruik van
beeldspraak, zoals ik hieronder zal aantonen. De vraag naar de relatie tussen
beeldspraak en werkelijkheid vormt een duidelijke rode draad in het oeuvre van De
Coninck.
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De vijfdelige cyclus ‘Zoals’ uit zijn laatste bundel Vingerafdrukken (1997) is uitermate
geschikt om de paradoxale verhouding tussen poëzie en werkelijkheid toe te lichten.
De meeste aandacht van critici en docenten is tot nu toe uitgegaan naar het vroege
werk van De Coninck, vooral naar zijn debuut De lenige liefde (1969); speelse, wat
frivole gedichten. Ook wordt zijn werk vaak autobiografisch gelezen, waardoor er
wel veel aandacht is voor de levensbeschouwing van de dichter (zijn ideeën over
sterfelijkheid en genieten van het heden zolang het er nog is), maar te weinig voor
zijn poëtica.2 De ‘Zoals-gedichten’ uit Vingerafdrukken lenen zich juist niet eenvoudig
voor een autobiografische interpretatie. Zij hebben de relatie
beeldspraak-werkelijkheid als onderwerp, in dubbele zin. Niet alleen bevat elk gedicht
een of meerdere ‘zoalsen’, maar de ‘zoals’ is ook inhoudelijk het onderwerp van de
gedichten. Recensenten zien echter vaak over het hoofd dat de thematiek van de
‘Zoals-cyclus’ afwijkt van de poëtica van de vroege gedichten van De Coninck.

De lenige liefde
‘Beeldspraak’ en ‘De Coninck’ zijn in de loop der jaren haast synoniemen geworden.
Een enkeling ergert zich er mateloos aan en omschrijft het als het ‘epidemische geäls’
(Komrij 2001, p. 157). In de bundel De lenige liefde (1969) komt tot uitdrukking dat
‘de werkelijkheid weergeven’ niet genoeg is voor poëzie. Er is wel veel
nieuw-realistische ‘werkelijkheid’ in de bundel te vinden:
Je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes
[...]
en je brassières (er steekt poëzie in
die dingen, vooral als jij ze draagt) ze slingeren rond in dit gedicht
als op je kamer.
Kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de
zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen,
gaat u zitten.
[...] Hoe vindt u het,
dit is een raam om naar de werkelijkheid
2

Dat de poëtica het aflegt tegen de levensbeschouwing, zien we bijvoorbeeld duidelijk in
Koplands bespreking van Vingerafdrukken: Hij citeert het laatste gedicht van de bundel (De
Coninck 1997, p. 61) en leidt dat citaat als volgt in: ‘Tenslotte het laatste gedicht, waarin
zijn poëtica ontroerend en troostend is samengebald, de onbereikbare wereld van het zijn
wordt verwoord, de navrante idylle van een dag in de tuin, de intensiteit van leven in het
zicht van de dood.’ (Kopland 1997, p. 19). De term ‘poëtica’ wordt hier foutief gebruikt in
de betekenis van ‘levenshouding’. De echte poëtica, namelijk het onderzoek naar de opvatting
van de schrijver over aard, functie en middelen van poëzie raakt door dit accent op de
levensbeschouwing op de achtergrond. Geen van de critici wijst er bijvoorbeeld op dat de
ligstoel-gedichten (ibidem 1997, p. 61-62) zijn opgedragen aan de schilder Jan Fabre, en dat
er in het verzameld werk van De Coninck nog twee gedichten zijn te vinden die geschreven
zijn naar aanleiding van diens schilderijen (De Coninck 2001, p. 473 en p. 556). Dit ontkracht
in ieder geval gedeeltelijk een autobiografische lezing van het gedicht.
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te kijken, alles wat u daar ziet
bestaat. Is het niet helemaal
als in een gedicht?
(De Coninck 2001, p. 75)

Hier zie je duidelijk de raakvlakken van De Coninck met het nieuw-realisme: gedicht
en realiteit worden - voor de duur van het gedicht - aan elkaar gelijkgesteld. Maar
de paradox van De lenige liefde is dat het weergeven van de werkelijkheid het gebruik
van beeldspraak niet uitsluit. Enerzijds is het alledaagse bijzonder genoeg om poëzie
te zijn. Anderzijds wordt het alledaagse juist bijzonder doordat het wordt opgenomen
in poëzie. Dat zie je bijvoorbeeld aan de titel van een van de afdelingen van De lenige
liefde: ‘Een dag als geen ander’. Een dag als iedere andere wordt, doordat hij in een
gedicht wordt geplaatst, een dag als geen ander. In het openingsgedicht van de bundel
zie je dat ook een voetbalwedstrijd poëzie kan worden. Niet door een journalistiek
verslag in strofen te hakken (het Barbarber-procédé), maar in een vergelijking. Zo
krijg je poëzie die vol staat met elementen uit de realiteit én met
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beeldspraak: ‘... en van overal / stroomt klaarte toe / als volk voor een
voetbalwedstrijd. / Reeds komt de zon het terrein op- / gelopen, stralend van
zelfvertrouwen’ (Ibidem, p. 31).
Beeldspraak is voor De Conincks poëtica in De lenige liefde essentieel. Zonder
vergelijkingen, metaforen en andere stijlfiguren is het namelijk niet goed mogelijk
met de realiteit te leven. Dit kunnen we zien als een fundamenteel romantische
karaktertrek van de poëzie van De Coninck. Poëzie heeft haar eigen domein, dat van
de poëtische werkelijkheid. Die wordt door middel van beeldspraak mooier gemaakt
dan de alledaagse realiteit. Zo kan de dichter wegvluchten van de werkelijkheid in
de mooiere wereld van het gedicht, een procédé waarbij De Coninck Lodeizen, Rilke
en Slauerhoff als zijn voorgangers heeft. Maar altijd blijft het besef dat deze vlucht
slechts een tijdelijke is, dat poëzie niets aan de werkelijkheid kan veranderen: ‘Zoals
je tegen een ziek dochtertje zegt: / mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt /
verdrietje, en het helpt niet; [...] // zo helpt poëzie.’ (Ibidem, p. 203)
De Coninck legt een verband tussen de romantische vlucht in een ideale wereld
en het gebruik van beeldspraak. Beeldspraak en andere stijlmiddelen wijzen impliciet
op de autonomie van het kunstwerk ten opzichte van de werkelijkheid. Daardoor
wordt aangegeven dat een gedicht geen werkelijkheid is. De taal en het spel met de
taal staan centraal, niet de verwijzing naar de werkelijkheid. De realiteit wordt niet
‘kaal’ opgenomen in een gedicht, maar zij wordt met behulp van beeldspraak
getransformeerd tot poëzie, tot een autonome, talige werkelijkheid. De Coninck geeft
aan dat deze poëtische werkelijkheid door beeldspraak mooier is geworden dan de
realiteit, en de lezer daardoor een - tijdelijke - vlucht biedt uit de werkelijkheid.

Zoals
Zoals 1
Zoals Witte Veder zijn oor op de aarde kon leggen
en mededelen dat een bende bandieten in aantocht was,
zo luister ik aan taal om te weten welke betekenis
het straks weer in mijn gedicht voor het zeggen
zal hebben. Taal? Het maal tien, maal toen dat een woord
kan geven, ja aan wat. Wat wil de dichter
eigenlijk horen? Een eredienst van gemis voor wat er nog is?
Het cadeau van o aan de werkelijkheid: dat ze bijna zo?
O, het zijnde. Zwijgen
is goed in hebben. Papier is goed in krijgen.
Het wordt ochtend. Praatjes van de merel
over alles heen: blokfluit met drie gaatjes.

Zoals 2
Zoals ik graag knoflook heb bij lamsvlees,
zo wil ik tabak bij lucht: om adem te kruiden
en pas nadien uit te blazen, als was het elke keer
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mijn laatste.
Ik heb het tijdelijke met het eeuwige
vaak genoeg verwisseld in mijn poëzie
om te weten dat ik het tijdelijke wil.
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Betekenis: dat is wat een blootgewoelde vrouw
aan lakens over zich heen trekt.
Ik trek ze weer weg.

Zoals 3
Zoals een grootvader van zijn kleinzoon houdt,
zo legt beeldspraak ergens een arm omheen.
Een beeld moet een paar maten te groot zijn,
als een winterjas. Een beeld brengt werkelijkheid
mee naar huis zoals die grootvader zijn kleinzoon
wanneer zijn eerste meisje hem in de steek heeft gelaten.
Gegeven zijn: sukkelachtigheid en mededogen.
Werkelijkheid probeert te mogen.
Zoals een steen-in-het-water in zijn kringen mag blijven.
Zoals ik ooit boven de Hérault een stuk of tien
libellen zag verblijven in hun l'len. Zie mij zien.
Ik zie de wimpers stilstaan boven mijn ogen.

Zoals 4
Ik legde een halssnoer rond je hals
zoals ‘zoals’ rond een zin.
Hij veranderde daarvan, zoals je hals
er langer van werd, hoger keek.
Alles ging een beetje liegen, met oogschaduw
onder haar o's kwam de werkelijkheid mij vragen
of ik meewou, naar een gedicht of zo.
Nee. Laat het allemaal maar weggegaan zijn
uit mij, beeldspraak, betekenis. Ik blijf wel
achter. Taal een lege zaal.
En ik degene die het licht uitdoet.

Zoals 5
Zoals een homerische vergelijking veel volk
meebrengt om te kijken, een samenscholing
van beelden staat te wijzen naar het gebeuren
eigenlijk is het een soort geroddel zo kan ik me voorstellen dat het gebeuren
liever niet gebeurd zou zijn en het vergelekene
liever niet vergeleken. Dat het alleen wil zijn.
Dat het betekenis kan missen.
Missen is een daad van bevestiging.
Ik bevestig dat ik leef. Dat ik alleen leef.
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Het is verwant met hebben:
met het hebben van een leeg huis
Het is (wee keer een kunst, ik kan veel
hebben. Ik kan vooral ook weinig hebben.
Vroeger keek je naar de opgaande zon.
Nu naar je vingernagels.
Het is hetzelfde roze.
(Herman de Coninck 1997, pp. 46-50)

Het besef van de ongelijkheid van poëzie en werkelijkheid is een constante in de
poëtica van De Coninck. Dit besef weerhield hem er echter niet van vergelijkingen
te gebruiken, onder andere in gedichten over de tegenstelling tussen poëzie en
werkelijkheid: ‘En in geen enkele vergelijking pasten je / borsten zo mooi als in mijn
handen.’ (Ibidem, p. 127) Maar in zijn laatste bundel Vingerafdrukken (1997) uit De
Coninck zich over dit conflict op een wel heel radicale manier. Daarin staat de cyclus
van vijf ‘Zoals-gedichten’, die een reflectie zijn op de werking van het woordje
‘zoals’, de als-vergelijking, op de werkelijkheid. Wat die werking is, wordt hieronder
aangetoond door middel van citaten en parafrases van de ‘Zoals-gedichten’, en een
wat uitgebreidere analyse van het slotgedicht, ‘Zoals 5’.
Beeldspraak draait om versiering, om taal. Je moet ‘luisteren aan taal om te weten
welke betekenis het straks weer [...] voor het zeggen zal hebben.’ (Zoals 1) Een
gedicht (met beeldspraak) is daarom geen afspiegeling van de werkelijkheid: het
beeld is ‘een paar maten te groot, als een regenjas’ (Zoals 3). Het gedicht toont niet
de rauwe werkelijkheid, maar maakt haar zachter, mooier: ‘een beeld brengt
werkelijkheid mee naar huis zoals die grootvader zijn kleinzoon wanneer zijn eerste
meisje hem in de steek heeft gelaten’ (Zoals 3). Het beeld is een ‘sieraad’,
‘oogschaduw’ voor de werkelijkheid. Tot zover de elementen die we kunnen inpassen
in ons verwachtingspatroon, dat gebaseerd is op De lenige liefde (1969). Maar al in
het eerste Zoals-gedicht ontstaan er twijfels over dit effect van beeldspraak. Deze
beelden en betekenissen zijn toevoegingen aan werkelijkheid: ‘Taal? Het maal tien,
maal toen dat een woord kan geven’ (Zoals 1). Ze worden door de dichter erbij
gehaald, omhullen de werkelijkheid ‘als een winterjas’, maar verhullen haar ook,
zoals in ‘Zoals 2’ de lakens een blootgewoelde vrouw.
De werkelijkheid wordt weliswaar mooier door het gebruik van beeldspraak, zoals
een halssnoer en oogschaduw een vrouw mooier kunnen maken - beeldspraak geeft
een ‘cadeautje’ aan de werkelijkheid (Zoals 1) -, maar het is opvallend dat De Coninck
deze toevoegingen niet positief waardeert. Een zin verandert als je er ‘zoals’ aan
toevoegt. De zin is dan geen correcte afspiegeling van de werkelijkheid meer, maar:
‘Alles ging een beetje liegen’ (Zoals 4). Hier krijgen we steeds sterkere aanwijzingen
dat De Coninck problemen heeft met dit effect van beeldspraak. Tot ‘Zoals 4’ zijn
de gedichten met enige moeite nog op te vatten als een beschrijving van de werking
van beeldspraak in poëzie, maar in het vierde gedicht volgt opeens een kort, maar
beslist oordeel: ‘Nee. Laat het allemaal maar weggegaan zijn / uit mij, beeldspraak,
betekenis.’ De Coninck wil geen ‘leugens’ meer, hij wil de werkelijkheid zonder
‘oogschaduw’. De betekenissen die beeldspraak toevoegt aan de werkelijkheid, wijst
hij af als overbodig: ‘Betekenis: dat is wat een blootgewoelde vrouw / aan lakens
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over zich heen trekt. Ik trek ze weer weg.’ (Zoals 2) ‘Wat is, kan zonder betekenis’
zegt hij in een eerder gedicht (De Coninck 1997, p. 40).
De Coninck wil met deze afwijzing van beeldspraak proberen ‘de werkelijkheid
te laten mogen’ (Zoals 3). In het eerste Zoals-gedicht gebeurt dit al impliciet: staat
in de eerste strofe de taal nog centraal, in de laatste strofe wordt de aandacht gericht
op het geluid van de merel, het geluid van de werkelijkheid. We ontdekken dus in
deze cyclus dat De Coninck
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blijkbaar vindt dat beeldspraak de werkelijkheid verhult. Om te pogen de
werkelijkheid aan bod te laten komen, vindt De Coninck dat hij alle beeldspraak,
betekenis uit zijn taal moet verwijderen: ‘Taal een lege zaal. En ik degene die het
licht uitdoet.’ (Zoals 4)

Dageraad
Het slotgedicht (Zoals 5) is te zien als de conclusie en de uitwerking van wat in de
eerdere gedichten wordt aangekondigd. In dit gedicht loopt namelijk de beeldspraak
totaal spaak. Een vergelijking of metafoor is normaliter gebaseerd op een
overeenkomst of analogie tussen het vergelekene en het beeld. Maar tussen de eerste
en de tweede strofe: ‘Zoals een homerische vergelijking [...], zo kan ik me voorstellen
dat [...]’ is geen sprake van overeenkomst; eerder is er sprake van een redengevend
verband. Je kunt de zin namelijk eenvoudig parafraseren als: ‘Omdat een homerische
vergelijking [...], kan ik me voorstellen dat [...]’. Deze eerste strofen doen denken
aan De lenige liefde, waarin De Coninck programmatisch uitriep: ‘Ik wil de taal
dynamiteren tot een gebeurtenis waar veel mensen naar komen kijken’. In ‘Zoals 5’
is ook sprake van een samenkomst van ‘veel volk’, maar deze ‘samenscholing van
beelden’ wordt nu niet positief gewaardeerd: ‘een samenscholing van beelden staat
te wijzen naar het gebeuren / eigenlijk is het een soort geroddel -’. Het gebeuren (de
werkelijkheid) moet zich wel heel ongemakkelijk voelen tussen deze wijzende en
roddelende beelden. Hierdoor en op basis van de gedachten die in de eerdere vier
gedichten werden uitgedrukt, komt De Coninck tot de conclusie dat de werkelijkheid
‘betekenis kan missen’, en met behulp van een verwijzing naar Camperts ‘Poëzie is
een daad van bevestiging’, geeft hij een positieve invulling aan dit ‘missen’: ook
missen is een bevestiging, ook poëzie die beeldspraak, betekenis mist, is poëzie.
Deze beeldspraakloze poëzie is evenveel waard als poëzie met beeldspraak: ‘Het is
twee keer een kunst, ik kan veel / hebben. Ik kan vooral ook weinig hebben.’ (Zoals
5)
Na deze programmatische uitspraken wekken de laatste regels van dit gedicht
misschien bevreemding op. Wat hebben ‘zon’ en ‘vingernagels’ met beeldspraak te
maken? Pas als je de intertekstualiteit herkent, wordt dit duidelijk. De eerste regel
van ‘Zoals 5’ wijst je de weg. Homerus beschrijft in de Odyssee de opkomende zon
steevast als ‘de rozenvingerige dageraad’. De Coninck transformeert deze vergelijking
van Homerus, zodat het geen vergelijking meer is, maar een beschrijving van de
werkelijkheid. Zo brengt hij het thema van de Zoals-cyclus, de afwijzing van
beeldspraak, ook zelf in de praktijk. Zowel in het thema als in de stijl wordt het
failliet van de beeldspraak in de beschrijving van de werkelijkheid uitgedrukt. Dit
maakt het slotgedicht van de Zoals-cyclus tot het hoogtepunt van De Conincks denken
over de metafoor. Herman de Coninck is in deze cyclus niet meer ‘de dichter van de
zoalsen’, maar hij wordt ‘de dichter die geen beeldspraak meer wilde gebruiken’.
De noodzakelijke gebrekkigheid van beeldspraak werd al aangekondigd in eerdere
bundels, bijvoorbeeld in het tautologische gedicht: ‘Zoals dit eiland van de meeuwen
/ is en de meeuwen van hun krijsen / en hun krijsen van de wind / en de wind van
niemand // zo is dit eiland van de meeuwen / en de meeuwen van hun krijsen / en
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hun krijsen van de wind / en de wind van niemand.’ (De Coninck 2001, p. 325) Dat
de vergelijking hier een tautologie is, komt voort uit het besef dat je in een vergelijking
of metafoor altijd twee ongelijke begrippen aan elkaar gelijkstelt. Wat De Coninck
hier doet, komt verrassend genoeg overeen met schrijfadviezen voor het gebruik van
beeldspraak in zakelijke teksten. Men zegt namelijk: wees voorzichtig met metaforen.
Ze kunnen zorgen voor een vertekend en versimpeld beeld van de werkelijkheid.
Het gevaar is namelijk dat je de verschillen uit het oog verliest. Ter illustratie een
citaat uit de bundel Schrijfadviezen, over de metafoor: ‘De overheid is een bedrijf’.
In het verlengde van deze metafoor vindt de overheid dat zijn medewerkers
een produkt aan de burger moeten bieden. [...] Dergelijke metaforen leggen
de nadruk
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op de overeenkomsten tussen bedrijfsleven en overheid. Ze kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden om ambtenaren klantgerichter te laten
werken, of om een organisatie kostenbewuster te maken. Maar het blijft
belangrijk om steeds duidelijk te maken dat deze metaforen geen
beschrijving van de werkelijkheid geven. De overheid is geen bedrijf [...]
De overheid hoeft bijvoorbeeld geen winst te maken en ze moet een groot
aantal taken uitvoeren die vanuit een bedrijfsmatige optiek contraproduktief
zijn. Dergelijke essentiële verschillen dreigen door het gebruik van
beeldspraak buiten beeld te verdwijnen. (Van der Spek 1996, pp. 156-157)
Eenzelfde waarschuwing geeft De Coninck ons. Beeldspraak liegt en kan de
werkelijkheid nooit helemaal vatten. In de werkelijkheid is er nooit sprake van totale
overeenkomst. Het is de dichter die een verband legt: ‘zo kan ik me voorstellen dat
[...]’ staat er in ‘Zoals 5’: een metafoor ontspruit altijd aan de fantasie van de dichter.
Daarom neemt De Coninck de radicale stap de beeldspraak helemaal af te schaffen.

Tussen romantiek en realisme
Het paradoxale is echter dat De Coninck dit besluit neemt in een cyclus die geheel
aan de ‘zoals’ is gewijd (in ‘Zoals 3’ staan zelfs vijf vergelijkingen). Ook in de andere
gedichten van Vingerafdrukken is niet te merken dat De Coninck bewust
beeldspraakloze poëzie wil schrijven. Hij ‘zoalst’ nog steeds uitbundig door. Wel is
duidelijk te zien dat hij het accent wil leggen op de beschrijving van de werkelijkheid,
met zo min mogelijk tussenkomst van de dichter. In ‘Zoals 1’ kunnen we lezen: ‘O
het zijnde. Zwijgen / is goed in hebben. Papier is goed in krijgen.’ Deze woorden
‘zwijgen’ en ‘krijgen’ vormen samen met ‘luisteren’ een belangrijk thema in
Vingerafdrukken. De dichter luistert aan de werkelijkheid. Hij stelt zich passief op:
hij verzint niet een gedicht, met veel beeldspraak en betekenissen die hij toevoegt
aan de werkelijkheid. Dat laat hij achterwege (het ‘missen’ uit ‘Zoals 5’). De dichter
zwijgt en wacht af; dan krijgt hij vanuit de werkelijkheid zelf het gedicht aangeboden
dat hij zoekt.
Beschrijven van de werkelijkheid is voldoende voor poëzie, lijkt De Coninck hier
te willen zeggen. In het laatste gedicht van de bundel beschrijft hij hoe hij naar de
zwaluwen in de lucht kijkt: ‘[...] Ik zie dat het goed is./ Ik wil er mijn handtekening
wel onder zetten.’ (De Coninck 1997, p. 62) Hiermee komt De Coninck in hetzelfde
conflict terecht als de nieuw-realisten. In een gedicht zullen wij de werkelijkheid
namelijk altijd door de ogen van de dichter zien: ‘Zie mij zien,’ schrijft De Coninck
in ‘Zoals 3’ en in de dier- en natuurgedichten in Vingerafdrukken komt dit duidelijk
tot uitdrukking. Iedereen kan olifanten in Tanzania zien, maar alleen De Coninck
ziet er ‘van beton lekker volgestorte grijzen’ in, ‘een encyclopedie in zijn twintig
van a tot z volgeschreven delen’ (Ibidem, p. 34). Dat is, zoals we in het begin hebben
gezien, de werking van de metafoor: De Coninck laat ons de werkelijkheid zien zoals
we haar nog nooit hadden gezien, hij dwingt ons met een nieuwe blik naar die
olifanten te kijken. ‘Ik heb de indruk dat alle belangrijke poëzie de werkelijkheid
wezenlijk verandert, met nieuwe ogen leert bekijken,’ schrijft hij zelf (De Coninck
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2000, p. 700). Maar tegelijk doet hij het voorkomen alsof hij slechts een doorgeefluik
is van werkelijkheid, en dat de beelden die hij gebruikt, zich als vanzelf aandienen
uit de werkelijkheid.
De vroege poëzie van De Coninck heb ik omschreven als ‘romantisch’. Beeldspraak
maakte de werkelijkheid mooier en het gedicht gaf zo de mogelijkheid tot een vlucht
uit de grauwe realiteit. Deze vlucht is echter maar een tijdelijke oplossing. Zodra het
gedicht uit is, keert men weer terug naar de realiteit. De Coninck zocht blijkbaar naar
een blijvender oplos-sing. Hij leert zichzelf (en ons) in Vingerafdrukken een
levenshouding aan die het mogelijk maakt de werkelijkheid te accepteren. In veel
gedichten wijst hij erop dat je ‘niet moet vergeten gelukkig te zijn’, en dat je moet
genieten van wat je hebt: al is het weinig, het is voldoende om gelukkig te zijn. Door
deze zenachtige levenshouding heeft De Coninck de vlucht uit de werkelijkheid niet
langer nodig. Ook aan beeldspraak heeft hij nu geen behoefte meer.
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Door middel van beeldspraak wordt in poëzie een autonome werkelijkheid gecreëerd,
die afwijkt van en mooier is dan de realiteit. Maar nu De Coninck van mening is dat
de werkelijkheid zoals ze is al genoeg moois heeft te bieden, wil hij het gebruik van
beeldspraak opgeven.
De Coninck schippert echter tussen zeggen en doen. Hij brengt in ‘Zoals 5’
weliswaar in de praktijk wat hij aankondigt te doen, maar in alle gedichten blijft de
‘zoals’ een prominent kenmerk. Wel wil hij in de bundel Vingerafdrukken de
werkelijkheid zoveel mogelijk ruimte geven, en laat hij zich ongehoord streng en
negatief uit over beeldspraak. Maar een definitieve keuze voor realisme en tegen
romantiek heeft hij nooit gemaakt. Hier blijkt nog eens zijn eclectische houding. Het
was voor De Coninck nooit ‘of-of’: óf weergeven van de werkelijkheid, óf het
scheppen van een eigen talige werkelijkheid. Hij kiest voor ‘en-en’. Geen van beiden
wil hij opgeven, omdat hij van allebei het goede ziet:
Wat is, kan zonder betekenis. Twee keer een wonder:
werkelijkheid mét en werkelijkheid zonder. (De Coninck 1997, p. 40)

Suzanne de Werd voltooide op 6 september 2002 de opleiding Nederlands
aan de universiteit van Leiden. Dit artikel is een bewerking van haar
afstudeerscriptie. Op dit moment is zij bezig met het afronden van haar
studie Filosofie.
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Abraham, Isaak en het postreligieuze tijdperk
Woody Allen en Leonard Cohen over ‘De binding van Isaak’
Het bijbelse verhaal ‘De binding van Isaak’ is al door vele
(bijbel)geleerden bekeken. Nog steeds is het laatste woord over dit
bijzondere verhaal niet gezegd. In deze eeuw hebben toch ook niet de
minsten zich erover gebogen. Woody Allen en Leonard Cohen hebben
hun eigen interpretatie gegeven en Bram van der Hout heeft deze in
onderstaand artikel belicht.
Bram van der Hou
Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen
hem: ‘Abraham.’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Hij zei: ‘Ga met Isaak,
uw zoon, uw enige, die u liefhebt, naar het land van Moria, en draag hem
daar, op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.’ De volgende
ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak
met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op
weg naar de plaats die God hem aangewezen had.
Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei
Abraham tegen zijn knechten: ‘Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met de
jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben,
komen wij weer terug.’ Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor
het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen
zij samen op weg.
Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham:
‘Vader.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik, mijn zoon.’ Isaak zei: ‘Wij hebben
wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?’ Abraham antwoordde:
‘God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.’ En samen gingen
zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten,
bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon
Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham
echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren,
riep de engel van JHWH hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’
En hij antwoordde: ‘Hier ben ik’. En hij zei: ‘Raak de jongen met geen
vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij
uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.’ Abraham keek om zich heen
en zag een ram die met zijn hoorns in het struikgewas vastzat. Hij greep
de ram en droeg die als een brandoffer op, in plaats van zijn zoon.
Abraham noemde die plaats ‘JHWH ziet’; vandaar dat men nu nog zegt:
‘Op de berg van JHWH laat hij zich zien.’ Toen riep de engel van JHWH
voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: ‘Bij mijzelf heb ik
gezworen - godsspraak van JHWH - omdat gij dit gedaan hebt en mij uw
zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw
nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de
zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort
van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde
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zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. (Genesis
22: 1-18, Herziene Willibrordvertaling 1995)1
Het verhaal van de binding van Isaak is een van de meest controversiële verhalen in
de TeNaCh. Het is een paradoxaal verhaal: God vraagt Abraham hem zijn zoon te
offeren, maar op het moment dat Abraham op het punt staat dit inderdaad te doen,
houdt God hem tegen. Waarom? Wat is de zin van een dergelijk spel?
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Vele dichters, theologen, schrijvers en filosofen hebben zich met deze vraag
beziggehouden, en er zijn dan ook vele verschillende duidingen van dit verhaal
gegeven. Een bekende uitleg is gebaseerd op de woorden waarmee het verhaal begint:
‘Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde.’ God heeft Abrahams
gehoorzaamheid op de proef gesteld: hij wilde weten of Abraham hem zelfs tot in
het uiterste geval gehoorzaam zou zijn. Of God heeft Abrahams liefde op de proef
gesteld: hij wilde weten of Abraham nog altijd meer van God hield dan van zijn
zoon. Of God heeft Abrahams vertrouwen op de proef gesteld: God had hem een rijk
nageslacht beloofd, en dat nageslacht werd nu vertegenwoordigd door deze zoon,
geboren uit zijn oude vrouw Sarah, die haar vruchtbare jaren, zo zij die ooit had
gehad, ver achter zich had liggen en die, tenzij door een tweede wonder, nooit meer
een zoon zou baren. Als Abraham deze zoon doodde, maakte hij de vervulling van
Gods belofte menselijkerwijs onmogelijk. Ging Abrahams vertrouwen in God ver
genoeg om ook in deze situatie te vertrouwen op de juistheid van Gods besluiten?

God, Abraham en Woody
Woody Allen, Amerikaan van joodse origine en (onder andere) schrijver, lijkt zich
in zijn verhaal ‘De schriftrollen’ te baseren op de gedachte dat God Abraham op de
proef stelde. Hij beschrijft, in een parodie op de ontdekking van de Dode Zeerollen
en de Nag Hammadi-geschriften, hoe een schaapherder in een grot in de Golf van
Akaba een aantal grote aardewerk potten en twee toegangskaartjes voor een ijsshow
aantreft: ‘In de potten werden zes perkamentrollen met oeroude onbegrijpelijke
teksten ontdekt die de schaapherder in zijn onwetendheid voor
zevenhonderdvijftigduizend dollar per stuk aan het museum verkocht.’ (Allen 1981,
p. 91) De authenticiteit van deze rollen, zo schrijft Allen, wordt tegenwoordig sterk
in twijfel getrokken, maar desondanks is deze vondst een van de belangrijkste
archeologische ontdekkingen in de geschiedenis.
Het tweede fragment, door Allen in vertaling weergegeven, luidt als volgt:
En Abraham ontwaakte midden in de nacht en sprak tot zijn eniggeboren
zoon Isaäk: ‘In mijn droom gebood de stem des Heeren mij mijn enige
zoon te offeren, dus trek je broek aan.’ En Isaäk beefde en zeide: ‘En wat
zei u toen? Ik bedoel, toen hij met dat verhaal aankwam?’
‘Wat zou ik zeggen?’ zei Abraham. ‘Daar sta ik, om twee uur 's nachts in
mijn ondergoed. Oog in oog met de schepper van het Al. Moet ik dan gaan
tegensputteren?’
‘En zei hij ook waarom hij wil dat u me offert?’ vroeg Isaäk zijn vader.
Maar Abraham zei: ‘Gods getrouwen stellen geen vragen. Vooruit, laten
we gaan want ik heb morgen een drukke dag.’
En Sarah die Abrahams voornemen hoorde werd bedroefd en zeide: ‘Hoe
weet gij dat het de Heere was en niet bijvoorbeeld uw vriend die zo dol is
op practical jokes; want practical jokes zijn een gruwel in het oog des
Heeren en wie een poets bakt zal aan zijn vijanden worden overgeleverd,
of ze de portokosten nu kunnen betalen of niet.’ En Abraham antwoordde:
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‘Omdat ik weet dat het de Heere was. Hij had een diepe luidklinkende
stem, fraai van toon en niemand in de hele woestijn speelt het klaar zijn
stem zo overtuigend te laten donderen.’ En Sarah zei: ‘En zijt gij bereid
deze zinloze daad te volvoeren?’ Maar Abraham sprak tot haar: ‘Eerlijk
gezegd, ja, want het woord des Heeren negeren is een van de
onverstandigste dingen die je kunt doen, vooral nu de economie er zo
slecht voor staat.’
En derhalve nam hij Isaäk mee naar een zekere plaats en maakte hij zich
op om hem te offeren maar op het laatste moment hield de Heere Abrahams
hand tegen en zeide: ‘Hoe kunt gij zoiets doen?’
En Abraham zei: ‘Maar U zei...’
‘Het doet er niet toe wat ik zei,’ sprak de Heere. ‘Luistert gij naar elk
krankzinnig idee dat u aan de hand wordt gedaan?’ En Abraham was
beschaamd. ‘Eh, nou nee... dat niet.’
‘Ik stel voor de grap voor dat gij Isaäk offert en gij doet het meteen.’
En Abraham zonk op zijn knieën. ‘Maar ik weet ook nooit wanneer U een
grapje maakt.’
En de Heere donderde: ‘Geen gevoel voor humor. Het is wat moois!’
‘Maar bewijst het feit dat ik op Uw eerste wenk bereid was mijn
eniggeboren zoon aan U te offeren niet dat ik U liefheb?’
En de Heere sprak: ‘Het bewijst dat sommige mensen ieder bevel, hoe
waanzinnig ook, bereid zijn uit te voeren als het maar uitgesproken wordt
door een diepe luidklinkende stem.’
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Daarna gebood de Heere Abraham nog wat te gaan slapen en morgen
kontakt met hem op te nemen.
(Allen 1981, pp. 93-94)
Abraham hoort, net als in het verhaal in Genesis, de stem van God en gehoorzaamt
Hem. Maar hij geeft, anders dan in Genesis, ook een verklaring voor deze
gehoorzaamheid: God ongehoorzaam zijn, is slecht voor zijn eigen hachje. Hij geeft
verder weinig blijk van affectie voor zijn enige zoon: ‘Vooruit, laten we gaan want
ik heb morgen een drukke dag.’
Sarah, die in het verhaal in Genesis niet aan het woord komt, probeert Abraham
in dit verhaal van zijn voornemen af te brengen, maar Abrahams besluit staat vast.
Hij gaat op weg, samen met Isaak. Hij heeft Isaak van te voren ingelicht over het lot
dat hem te wachten staat - ook in dit opzicht wijkt dit verhaal af van het origineel -,
maar toch laat Isaak zich zonder noemenswaardige tegenstand meenemen.
Op het moment dat Abraham het offer wil voltrekken, grijpt God in. In afwijking
van het verhaal in Genesis doet hij dit niet via een engel, maar in hoogsteigen persoon.
God legt Abraham uit dat het een grapje was, spreekt Zijn verbazing uit over het feit
dat Abraham dat niet meteen had ingezien en geeft hem ten slotte de wind van voren.
Als Abraham God probeert te vermurwen door zijn gehoorzaamheid voor te stellen
als een daad van religieuze liefde en toewijding, veegt God die suggestie van tafel.
Abrahams daad was een daad van kadaverdiscipline en gebrek aan zelfstandig
oordeelsvermogen, meer niet. Waaraan de lezer misschien nog zou willen toevoegen
dat deze gehoorzaamheid bovendien was gebaseerd op eigenbelang: Abraham was
bereid zijn zoon op te offeren, omdat hij God koste wat het kost te vriend wilde
houden. Helaas voor hem lukte hem dat nu juist niet door domweg diens bevelen op
te volgen...

God, Abraham en Leonard
Leonard Cohen, Canadese zanger, schrijver en dichter van eveneens joodse origine,
geeft in ‘The Story of Isaac’ een minder lichtvoetige wending aan het verhaal. In
zijn album Songs from a Room (1969) legt hij Isaak de volgende woorden in de
mond:
The door it opened slowly
My father he came in
I was nine years old
And he stood so tall above me
His blue eyes they were shining
And his voice was very cold
He said, I've had a vision
And you know I'm strong and holy
I must do what I've been told
So we started up the mountain
I was running, he was walking
And his axe was made of gold
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Well, the trees they got much smaller
And the lake a lady's mirror
We stopped to drink some wine
Then he threw the bottle over
Broke a minute later
And he put his hand on mine
Thought I saw an eagle
But it might have been a vulture
I never could decide
Then my father built an altar
He looked once behind his shoulder
He knew I would not hide
You who build the altars now
To sacrifice these children
You must not do it anymore
A scheme is not a vision
And you never have been tempted
By a demon or a god
You who stand above them now
Your hatchets blunt and bloody
You were not there before
When I lay upon a mountain
And my father's hand was trembling
With the beauty of the word
And if you call me brother now
Forgive me if I inquire
Just according to whose plan?
When it all comes down to dust
I will kill you if I must
I will help you if I can
When it all comes down to dust
I will help you if I must
I will kill you if I can
And mercy on our uniform
Man of peace or man of war
The peacock spreads his fan

Het verhaal ‘De binding van Isaak’ wordt hier verteld vanuit het perspectief van
Isaak. Zijn vader vertelt hem over zijn goddelijke opdracht - ook Cohen wijkt in dit
opzicht af van het verhaal in Genesis - en neemt hem mee de berg op. Abraham
maakt een kille, harde indruk; hij heeft nu eenmaal een opdracht van God gekregen,
en dus zal hij die uitvoeren. Protest is overbodig. Isaak gaat met hem mee - hij is pas
negen jaar oud, en waar zou hij naartoe moeten vluchten?
Nadat Abraham en Isaak de berg voor een groot gedeelte hebben beklommen,
houden ze halt om wat wijn te drinken. Abraham slaat de fles achterover en toont,
wellicht door de invloed van de wijn, zijn emoties; hij valt uit zijn rol, zijn masker
breekt en hij legt zijn hand op die van zijn zoon, ‘zijn enige, die hij liefheeft.’ Maar
gebod is gebod en dus begint Abraham met de bouw van het altaar. Isaak loopt niet
weg - en zijn vader weet dat. Het is alsof ze samen begrijpen dat het onmogelijk is
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aan dit monsterlijke ritueel te ontkomen. Dan spreekt Isaak plotseling uit het verleden
tot het heden. Hoe het verhaal is afgelopen is niet duidelijk; in ieder geval heeft
Abraham zich bereid getoond zijn zoon te offeren - en misschien is dat wel de essentie
van het verhaal.
In zijn toelichting bij deze liedtekst schrijft Cohen: ‘This a song called “The Story
Of Isaac” and it's about those who would sacrifice one generation on behalf of
another.’ (www.leonardcohenfiles.com) Cohen spreekt zich bij monde van Isaak uit
tegen de kinderoffers die in het heden worden gebracht. Daarbij maakt hij een zeer
scherp onderscheid tussen de daad van Abraham en die van de moderne
kindermoordenaars: Abraham is in zekere zin niet toerekeningsvatbaar, want hij leed
aan een vorm van godsdienstwaanzin. Hij had een visioen gehad en was in verzoeking
gebracht. Blijkbaar maakt het geen verschil of Abraham door een demon of door een
god tot zijn daad was opgeroepen; waar het om gaat is dat hij was beïnvloed door
een kracht die zich in zijn beleving buiten hemzelf bevond.
In de hedendaagse onttoverde wereld, zo impliceert Cohen, is er geen plaats meer
voor visioenen, demonen en goden. En daarmee is direct ieder excuus voor het
brengen van kinderoffers verdwenen: ‘een schema is geen visioen’, en ‘de
hedendaagse mens is nooit door een geestwezen in verleiding gebracht’. De
hedendaagse kinderoffers - ik vermoed dat Cohen onder andere naar de Vietnamoorlog
(1955-1975) verwijst - zijn het resultaat van berekeningen en schema's. De regisseurs
van het bloedbad dat zich in Vietnam voltrekt op het moment dat Cohen zijn lied
zingt, en van alle andere slachtpartijen waarbij de oudere generatie de jongere
generatie de dood instuurt, dragen geen ‘axe of gold’, maar ‘blunt and bloody
hatchets’. Abraham droeg een gouden bijl, die was bedoeld om hout mee te hakken:
hij zette de middelen waarover hij beschikte, alles wat hij bezat, in om het hogere
doel te dienen dat hij in zijn primitieve devotie geopenbaard had gekregen. Hij zag
alles in het licht van dat hogere doel, en Isaak deelde zijn overtuiging: hij zag dat de
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hakbijl, bedoeld om het hout voor het offer mee te hakken, werd ‘verguld’ door het
hogere doel waarvoor het was bestemd - het offer van Isaak.
Degenen die zich in het heden boven hun kinderen, boven de jongere generatie
hebben verheven en hen volgens plan en schema een zinloze dood laten sterven,
houden in tegenstelling tot Abraham ‘hatchets’ in hun handen: een kleiner type bijl,
ook gebruikt in de betekenis van ‘strijdbijl’. Er is hier dus geen sprake van een
vreedzaam instrument dat door vermeende goddelijke inspiratie een wreed, maar
noodzakelijk en onontkoombaar doel is gaan dienen, maar van een oorlogswapen.
Bovendien hebben deze bijlen geen gouden glans, maar zijn ze ‘blunt and bloody’:
afgestompt en bloederig. Deze bijlen zijn gemaakt en gebruikt voor het doden van
mensen. En de hooggeplaatste leden van de oudere generatie, die vanaf hun hogere
positie de loop van de geschiedenis menen te kunnen overzien en op basis van een
winsten-verliesschema hebben besloten dat het de moeite waard is om ‘een van
tevoren berekend aantal’ van hun kinderen te laten sterven om de wereld tegen het
‘Communistische Gevaar’ te beschermen, deze regisseurs waren er niet toen Isaak
vastgebonden op de berg lag en zijn vader, verscheurd door verdriet maar ook
inwendig geraakt door de betovering van het woord van zijn God, op het punt stond
het offer te voltrekken.
Abraham kon de gevolgen van zijn daad niet overzien - dat was nu juist de kern
van zijn offer. God had hem een rijk nageslacht beloofd, en wanneer Abraham zijn
zoon zou ombrengen, stond die hele toekomst op losse schroeven. Maar op basis van
zijn religieuze verstandsverbijstering deed hij toch wat God hem vroeg. Dat was
waanzin, maar hij deed het op basis van zijn primitieve godsdienstige toewijding en
niet op basis van een door hemzelf uitgedachte methode om de wereld door
bloedvergieten beter te maken. Abraham geloofde in God en liet het aan hem over
om de geschiedenis te leiden. De hedendaagse toeschouwer kan een dergelijke denken handelwijze niet meer serieus nemen. Maar, zo impliceert Cohen in dit lied, de
almachtige bestuurders die hun zonen de oorlog insturen spelen zelf voor God. Zij
denken de geschiedenis vorm te kunnen geven en zij denken de kosten en baten van
een oorlog van tevoren te kunnen berekenen en te kunnen besluiten dat de dood van
een vooraf ingeschat aantal jonge mensen een waardig offer is voor het behoud van
het kapitalistische ideaal van wereldwijde handel en vrijheid. Het doel heiligt de
middelen.
De geschiedenis van de Vietnamoorlog leert ons dat de mens niet in staat is tot dit
soort berekeningen. De Vietnamoorlog kostte veel meer mensenlevens, aan beide
zijden, dan de Amerikaanse regering had kunnen voorspellen. De adelaar, behalve
symbool voor de goddelijke voorzienigheid2 ook een embleem van de Amerikaanse
wereldheerschappij, heeft inderdaad veel weg van een gier.
Cohens lied heeft een bitter einde: wat is broederschap? Als iemand mij broeder
noemt, is dat dan op basis van het gevoel dat alle mensen broeders zijn, of is het een
retorische kreet die de jonge generatie van het ‘Vrije Westen’ ertoe moet bewegen
onder een gezamenlijke noemer en met een gezamenlijk, van bovenaf aangereikt
doel slachtpartijen aan te richten onder hen die plotseling niet meer als medemensen,
maar als ‘de Vijand’ worden gezien?
Zolang de mens een autonome status bezit en niet onder een gemeenschappelijke
noemer met een gemeenschappelijk ideaal wordt geschaard, zal hij doen wat hem
als individu goeddunkt: als hij kan, zal hij zijn medemens helpen, en als hij moet,
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zal hij hem doden - op het meest basale niveau, als het voortbestaan van het individu
wordt bedreigd, zal hij zijn leven tot het uiterste verdedigen. Maar zodra het individu
is opgegaan in de grotere organisatie en niet meer in ‘ik en jij’, maar in ‘wij en zij’
is gaan denken, zal het de ander - dat is degene die geen deel uitmaakt van het ‘wij’,
en dus buiten de groep staat - doden bij iedere mogelijke gelegenheid: het heeft
immers geleerd dat alleen ‘wij’ recht op leven hebben; dat alleen ‘wij’ gelijk hebben
en dat alleen ‘wij’ mensen zijn. ‘I will help you if I must’: als die ander noodzakelijk
is voor het voortbestaan van de eigen groep, zal het hem helpen. Dan wordt een
bondgenootschap aangegaan, dat echter weer wordt verbroken zodra het niet meer
noodzakelijk is. Als een rijk olieland wordt aangevallen, zal het Westen de
aangevallene te hulp schieten en hem zijn broeder noemen - maar als een economisch
onbelangrijk land of volk wordt onderdrukt, steekt niemand een hand uit om te helpen.
Broederschap is een woord geworden dat bruikbaar is om het gemeenschappelijke
belang te onderstrepen; het heeft niets meer te maken met de gedachte dat alle mensen
van nature met elkaar zijn verbonden.
De pauw, het rijke Westen, spreidt zijn staart. Hij toont zijn rijkdom en zijn
heerschappij, maar de goede verstaander ziet dat achter deze kleurrijke verschijning
de grauwe gestalte van een aasgier schuilgaat.
In mijn lezing van Leonard Cohens tekst wordt Abraham beschouwd als een figuur
uit een ander
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tijdperk. In zijn tijd was het blijkbaar mogelijk visioenen te zien; goddelijke of
demonische opdrachten te ontvangen. In de huidige tijd is er alleen nog de mens die
de wereld in een ras tempo naar de ondergang jaagt. De hedendaagse mens kijkt naar
een leef- en denkwijze als die van Abraham zoals hij naar een interessant overblijfsel
uit een ver verleden kijkt: intrigerend als zodanig, maar niet van toepassing op het
leven in het hier en nu. Ook Woody Allen geeft in zijn meer gratuite bewerking van
het verhaal uitdrukking aan de kloof die gaapt tussen de wereld van Abraham en die
van hemzelf: hij neemt het verhaal in het geheel niet serieus - het is alleen nog geschikt
om er de draak mee te steken.
Hiermee bevindt de receptiegeschiedenis van het verhaal ‘De binding van Isaak’
zich in een nieuwe fase, die het predikaat ‘postreligieus’ verdient. Joodse
thorageleerden en christelijke theologen hebben zich eeuwenlang beziggehouden
met de vraag naar het karakter van de God van Genesis 22 en hoe die te rijmen valt
met andere, hiervan afwijkende weergaven van zijn persoonlijkheid elders in de
TeNaCh en (voor de christenen) het Nieuwe Testament. Søren Kierkegaard stelde
in 1843 nog in Furcht und Zittern dat gehoorzaamheid aan de bevelen van God het
menselijke ethische niveau overstijgt en gaf er daarmee blijk van dat een verhaal
waarin God de mens een opdracht geeft voor hem zeer wel op zijn eigen tijd van
toepassing was. Ruim een eeuw later echter, lijkt Leonard Cohen er zonder meer van
uit te gaan dat niemand in deze tijd nog door een god of een demon wordt bezocht
of verzocht. God is dood en begraven, en wat rest is een verhaal uit een ver verleden,
waarin de mens op basis van een religieuze ervaring tot daden kon komen die heden
ten dage nog altijd worden gepleegd - er zijn misschien nog nooit zoveel ‘kinderoffers’
gebracht als in de twintigste eeuw - maar die nu, in tegenstelling tot toen, geheel
voor rekening van de mens komen. Er is geen Deus ex machina die kan worden
aangewezen als degene die de mens tot een onethische daad heeft gebracht: de mens
zelf dient zijn verantwoordelijkheid te nemen - maar het lijkt erop dat hij dat minder
dan ooit doet.
Bram van der Hout heeft, na een jaar Nederlands, Taal- en Cultuurstudies
gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Zijn vakken volgt hij
interfacultatief bij de universiteiten in Utrecht, Amsterdam en Leiden. Zijn
scriptie zal waarschijnlijk handelen over de Vlaamse auteur Ward
Ruyslinck.
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Eindnoten:
1 Het woord HEER heb ik vervangen door het Hebreeuwse tetragrammaton JHWH, omdat dit
vierletterwoord onvertaalbaar is.
2 Zie onder andere Exodus 19:4, Deuteronomium 32:10-11.
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Sartre als modernist
Een vergelijking van Sartres werk met het modernisme
Het existentialisme en het modernisme lijken in hun onderlinge
kenmerken eenvoudig van elkaar te scheiden. Sartre, als belangrijkste
filosofische en literaire exponent van het existentialisme, is hier
duidelijk over als hij de zelfbespiegeling van de modernisten stelt
tegenover de ontsnapping aan deze reflectie die het existentialisme
nastreeft. Echter, in het ‘knarsende jargon’ van Sartres L'Etre et le
Néant ziet Maarten van Buuren bij herlezing een opmerkelijke parallel
met een bij uitstek modernistisch werk als Monsieur Teste (1896) van
Paul Valéry. De op het eerste gezicht duidelijke tegenstelling blijkt
niet zo eenduidig te zijn als wellicht wordt aangenomen. Van Buuren
herleest: over Sartre en ‘een kluwen onoplosbare tegenstrijdigheden
of aporieën’.
Maarten van Buuren
Van alle verschillen tussen literaire stromingen is die tussen modernisme en
existentialisme wel het eenvoudigst. Terwijl de modernist zich concentreert op
zelfbespiegeling (in de dubbele zin van een schrijver die zich spiegelt in zijn werk
en van een werk dat zich spiegelt in zichzelf) en zich via een narcistische introversie
afwendt van de sociale werkelijkheid, streeft de existentialist naar bevrijding uit de
reflexieve cocon, ontplooiing in de werkelijkheid, engagement. Sartre vatte het
verschil in de notendop samen toen hij Proust ‘navelstaarderij’ verweet. Hijzelf legde,
als duidelijkste exponent van het existentialisme, alle nadruk op het bestaan als
‘project’ in de bijna letterlijke zin van een zich ‘naar voren werpen’ in de
werkelijkheid.
Met dit onderscheid in het achterhoofd heb ik onlangs L'Etre et le Néant herlezen,
het existentialistische credo dat Sartre in 1942 publiceerde. Ik meende me te
herinneren dat de hoofdstukken - achtereenvolgens ‘In-zichzelf’, ‘Voor-zichzelf’ en
‘Voor-de-Anderen’ - de beweging weergeven waarin de mens zich geleidelijk
losmaakt van zijn lichamelijke ‘zijn’ (zijn ‘facticiteit’ of ‘zijn-in-zichzelf’) en zich
via zijn bewustzijn (het ‘zijn-voor-zichzelf’) naar buiten werpt in een bestaan
‘voor-de-ander’. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Integendeel zelfs. De beweging is
die van een bewustzijn dat zich stap voor stap terugtrekt uit de werkelijkheid, dat
om zo te zeggen achteruit en omhoog loopt, een trap op in de richting van een
onthechte, boven de werkelijkheid zwevende positie, vanwaar het de werkelijkheid
kan controleren, beheersen en manipuleren.
Closereading brengt me dus via een omweg van meer dan 700 bladzijden knarsend
filosofisch jargon (want Sartres L'Etre et le Néant is, zoals meer van zijn grote
filosofische werken, en in tegenstelling tot zijn romans en toneelstukken, bijna
onleesbaar), op de tegenovergestelde positie van waar het werk voor wordt aangezien,
namelijk die van een geest, die zich ‘des-engageert’ ter wille van een betere beheersing
op afstand, ter wille van remote control. Waar hebben we dat meer gehoord? Juist!
Bij de modernisten. Het eindpunt van Sartres hoofdwerk valt vreemd genoeg samen
met de situatie waarnaar Mijnheer Teste streeft in de gelijknamige novelle van Paul
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Valéry. En Mijnheer Teste is, zoals we weten, een van de emblemen van het
modernisme. Ik zal hieronder de belangrijkste geledingen van Sartres gedachtegang
reconstrueren onder het gezichtspunt van het modernisme en laten zien dat ze uitmondt
in een een kluwen onoplosbare tegenstrijdigheden of aporieën.

Zijn is bewust-zijn
Sartre begint met het maken van een onderscheid tussen ‘zijn’ en ‘bewustzijn’. Het
‘zijn’ is volgens hem ‘facticiteit’, dat wil zeggen het ‘gegevene’. Facticiteit, dat is
ons lichaam, onze leeftijd, ons verleden en het geheel aan ervaringen dat we hebben
meegemaakt. Sartre noemt het ook wel het ‘zijn-in-zichzelf’. Hij beschouwt het als
een ding, met alle negatieve betekenissen die aan dingen kleven. Het ‘zijn-in-zichzelf’
is verstard, versteend, zijn ultieme verschijning is de rigor mortis. Sartre waardeert
het ‘zijn’ dus van meet
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af aan negatief; een negatie die des te sterker aan het licht komt wanneer hij er het
bewustzijn als positieve pool (door Sartre het ‘zijn-voor-zichzelf’ genoemd) tegenover
stelt. In het bewustzijn schept de mens een beeld van het ‘zijn’. Het paradoxale feit
doet zich nu voor dat ons ‘zijn’ zich pas ontplooit op het moment dat het in ons
bewustzijn wordt gespiegeld. Paradoxaal, want de spiegeling in het bewustzijn heeft
tot gevolg dat het bewustzijn afstand schept tot het gespiegelde, sterker, dat het
gespiegelde daarin wordt ‘genietigd’ (néantisé), een nogal sterke term die aangeeft
dat het bewustzijn datgene tot ding reduceert waarvan het zich bewust wordt. Alles
wat zich in het bewustzijn aftekent, wordt ‘genietigd’, dat wil zeggen bijgezet als
ding in het ‘zijn-in-zichzelf’: ‘Het bewustzijn constitueert zich als bewustzijn door
de nietiging van het zijn’ (Sartre 1969, p. 269). Een radicale grens scheidt dus het
bewustzijn van het zijn: ‘Het bewustzijn treedt op door de onmiddellijke aanwezigheid
van het zijn, maar het wordt daarvan op hetzelfde moment gescheiden door een
oneindig kleine afstand’ (ibidem, p. 270). Het Nederlandse woord ‘bewustzijn’ biedt
door zijn insluiting van het woord ‘zijn’ de mogelijkheid om die kleine, maar radicale
breuklijn weer te geven in een trait-d'union: ‘bewust-zijn’, met die aantekening dat
de trait-d'union zowel de verbinding aangeeft tussen de beide onderdelen als de
radicale breuk die hen van elkaar scheidt: het streepje representeert de ‘nietiging’.
Het bewustzijn probeert wel voortdurend samen te vallen met het ‘zijn’, maar op het
moment van aansluiting vervalt dit ‘zijn’ tot ‘object’. De tegenstrijdige relatie van
het ‘voor-zichzelf’ ten opzichte van het ‘in-zichzelf’ bestaat dus hierin dat het
‘voor-zichzelf’ probeert zich te identificeren met het ‘in-zichzelf’ om een ‘identiteit’
tot stand te brengen, maar dat het zich in die poging ‘losscheurt’ van het ‘in-zichzelf’.
Sartre legt zware nadruk op dat losscheuren. Bewustzijn is zich losmaken van
jezelf als ding, het is ontsnapping aan dat ding. Dat ding probeert op allerlei manieren
revanche te nemen: het zuigt zich aan het bewustzijn vast, reduceert het tot materie,
trekt het in het ‘moeras’ van de facticiteit. Is het toeval dat dergelijke metaforen
herinneringen oproepen aan de christelijke tweedeling tussen geest en lichaam en
hun onderlinge strijd?

Lichaam en geest
In het onderscheid ‘zijn-in-zichzelf’/‘zijn-voor-zichzelf’ tekent zich de christelijke
dichotomie af van lichaam en geest. Dat wordt vooral duidelijk in de passages die
Sartre wijdt aan het lichaam. Het bewustzijn probeert zich los te maken van het
lichaam:
Het bewustzijn [...] is zich bewust [van het] lichaam als iets dat het te
boven komt en nietigt, doordat het zich bewust wordt van iets [...] dat het
overstijgt om te zijn wat het moet zijn. Het bewustzijn [van het] lichaam
is, kortom, zijdelings en retrospectief; het lichaam is iets dat ter zijde
gelaten, doodgezwegen wordt. (Ibidem, p. 395)
En, onder verwijzing naar Hegel, die hij aanwijst als zijn grootste inspiratiebron, legt
Sartre de relatie lichaam-geest uit als een relatie tussen slaaf en meester. Het lichaam
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probeert de geest te ‘lijmen’ (engluement) om te verhinderen dat deze zich losmaakt,
het probeert hem mee te sleuren in het ‘moeras’ van zijn facticiteit, te smoren in zijn
‘stroperigheid’ (visqueux) als ‘een wesp in de jam’. Het opmerkelijke is dat Sartre
deze materiële ervaring (angst voor wat plakt, zuigt en smoort) aanmerkt als de
primordiale ervaring op basis waarvan de mens in latere instantie zijn seksuele
ervaringen vormgeeft. Dit alles geeft zijn beeldvorming van het lichaam iets
middeleeuws-christelijks. De seksuele begeerte, zegt Sartre, is ‘een zondeval in de
medeplichtigheid met het lichaam’ (chute dans la complicité du corps). In die val
vervalt ‘het bewustzijn tot een kleffe materie’ (empaté); ‘de facititeit dringt het
bewustzijn binnen, brengt het ten val, dompelt het onder, doet het verstarren’.
Christelijke invloeden zijn ook de enige verklaring die ik kan bedenken voor Sartres
‘walging’. Zoals bekend gaf Sartre dit woord als titel mee aan zijn mooiste roman.
Hij beschrijft daarin de ervaring die hij in filosofische termen herneemt in L'Etre et
le Néant. Maar noch het retorische geweld in het eerste, noch het theoretische geweld
in het tweede boek kan me overtuigen van de stelling dat een ‘discrete, maar
onontkoombare walging mijn lichaam onthult aan mijn bewustzijn’. Sartre doelt hier
niet op een metaforische walging, maar op een heel letterlijk gevoel van
onpasselijkheid dat de mens volgens hem bevangt wanneer hij met lichamelijkheid
wordt geconfronteerd, een ‘onpasselijkheid tot kotsens toe’. Ik deel die ervaring niet.
Integendeel, ik ben geneigd te beweren dat waar kale facticiteit zich aan mijn
bewustzijn opdringt, of dat nu is in de vorm van een boomstronk of van een lichaam,
ik me tot die materie voel aangetrokken en zelfs de neiging heb daarin te willen
verzinken. Dat is in flagrante tegenspraak met Sartres apodictische stelling dat de
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confrontatie van ons bewustzijn met de materie zich afspeelt volgens het model van
de walging. Die walging krijgt nog een extra bedenkelijke lading als Sartre het
bewustzijn associeert met een minnaar die door een femme fatale (het lichaam) dreigt
te worden verslonden. Volgens frequente, suggestieve passages in L'Etre et Néant
zuigt het ‘zijn-in-zichzelf’ het ‘zijn-voor-zichzelf’ op, ‘pompt het kleverige me leeg’;
het ‘is een weke, slijmerige en vrouwelijke manier van opslorpen’; een ‘[v]alkuil
van kleverigheid’; ‘[o]ver kleverigheid kan ik niet heenglijden, al zijn zuignappen
houden me vast’, ‘ze klampt zich vast als een bloedzuiger’. ‘Kleverigheid, wraak
van het “zijn-in-zichzelf”, zoete en vrouwelijke wraak (wesp die zich vastvliegt in
de jam en daarin verdrinkt)’.

Bewustzijn is zelfbewustzijn
De scheuring tussen ‘zijn’ en ‘bewustzijn’ is de eerste van drie ‘nietigingen’ waarin
het bewustzijn zich als ‘zijn’ tot stand brengt. De tweede scheuring is die tussen
bewustzijn en zelfbewustzijn. Men moet zich die voorstellen als een beweging waarbij
het bewustzijn zich over zichzelf buigt om zich (in een autoreflexieve impuls) in
beeld te krijgen. Deze tweede scheuring is al net zo wezenlijk als de eerste. Sartre
heeft het over een ‘primordiale noodzaak voor het pre-reflexieve bewustzijn om door
zichzelf gezien te worden; het kent dus van meet af aan de zelfvernietigende
eigenschap dat het tot stand komt ten overstaan van een getuige, hoewel die getuige
waarvoor het bestaat dat bewustzijn zelf is’ (ibidem, p. 117). Deze getuige ten
overstaan vanwie het bewustzijn tot zelfbewustzijn wordt aangespoord, laat een
eerste glimp zien van wat Sartre bij het ‘zijn’ voor ogen staat. Het heeft veel weg
van Meneer Teste, de illustere hoofdfiguur van Paul Valéry's gelijknamige novelle.
Teste is een superbrein voor wie ‘leven’ bestaat uit het beoefenen van een soort
hersengymnastiek waarbij hij voortdurend stappen naar achter doet om zijn eigen
denken te observeren, en om vervolgens die observatie te observeren. Hij stelt zich
dit proces voor als het plaatsnemen in een toneelzaal waar zijn zelfbewustzijn (of:
zichbewustzijn) kijkt naar het publiek in de zaal (zijn bewustzijn), dat kijkt naar de
verrichtingen van het ‘zijn’ (het handelende ik) op het toneel. We zullen nog zien
dat de reminiscentie aan Teste wijst in een van de hoofdrichtingen van L'Etre et le
Néant.
Een van de aardige dingen die Sartre over deze ‘interne reflexie’ opmerkt, is dat
spiegel en spiegelbeeld samenvallen. Er is niet zoiets als een ‘bewustzijns-ding’ voor
de spiegel. Er is geen onderscheid tussen datgene wat reflecteert en het gereflecteerde;
ze vormen een eenheid, die Sartre de ‘spiegelbeeld-spiegel’ noemt. Datgene wat
wordt gespiegeld, ontstaat in de spiegel. Daarmee is ook gezegd dat het bewustzijn
tegelijkertijd ontstaat met het reflectieve bewustzijn, eenvoudiger gezegd: op hetzelfde
moment dat we ons van iets bewust worden, worden we ons bewust van ons
bewustzijn van dat iets. De nietiging waarmee het bewustzijn zich losscheurt van
het ‘zijn’ is in feite een tweeledige scheuring, namelijk van het ‘bewust-zijn’ en van
het ‘zich-bewust-zijn’. Sartre heeft het daarom ook over een ‘conscience (de) soi’
(bewustzijn (van) zichzelf), waarbij hij ‘van’ tussen haakjes zet, omdat het bewustzijn
weliswaar bewustzijn is van iets waarmee het niet samenvalt, maar dat ‘iets’
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tegelijkertijd het medium is waarin het bewustzijn zelf totstandkomt. Met andere
woorden: datgene waarvan het bewustzijn zich bewust wordt, is tegelijkertijd het
bewustzijn van iets anders dan de onthulling daarin van het bewustzijn zelf.
De twee onthechtingen waarmee het bewustzijn zich aanvankelijk losscheurt van
het ‘zijn’ en het zichbewustzijn vervolgens van het bewustzijn, stelt ons voor de
vraag wat dat ‘zich’ nu eigenlijk is waarin het ‘zijn’ zich nestelt. Dat ‘zich’ wordt
door Sartre teruggebracht tot niet meer dan een dubbele, inhoudsloze onthechting,
positief gezegd: tot niet meer dan een middel om het samenvallen (van ‘zijn’,
‘bewustzijn’ en ‘zichbewustzijn’) te vermijden. ‘Het zich bestaat in de ideale afstand
die het [...] tot zichzelf houdt, een manier om niet zijn eigen coïncidentie te zijn, om
te ontsnappen aan de identiteit’ (ibidem, p. 119).

Mijnheer Teste
Een derde en laatste onthechting van het ‘zijn’ is die ten overstaan van de ander. Om
de verschillende vormen van nietiging uit elkaar te houden, heeft Sartre het over de
‘externe negatie’ in tegenstelling tot de ‘interne negatie’. In de externe negatie nietigt
het bewustzijn het beeld dat door de ander wordt voorgespiegeld. Sartre citeert Hegel:
‘Het zelfbewustzijn is alleen echt in zoverre het zijn echo (en zijn weerspiegeling)
in de ander kent’ en Sartre vult aan: ‘Het “moment” dat Hegel het “être pour autrui”
noemt, is een noodzakelijk stadium in de ontwikkeling van het zelfbewustzijn’.
(Ibidem, p. 293) Ik heb de vertaling van het ‘être-pour-autrui’ opengelaten, omdat
we hier niet de fout moeten maken om ‘pour-autrui’ te vertalen met ‘voor-de-ander’.
Het betekent namelijk niet ‘voor-de-ander’, maar ‘ten-overstaan-van-de-ander’
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en we zouden ons deerlijk vergissen als we dat ‘voor’ zouden lezen als ‘ter wille
van’, ‘ten behoeve van’. Een vergissing die des te pijnlijker zou zijn, omdat - zoals
Sartre heel snel duidelijk maakt - er tussen mij en de ander strijd heerst. De relatie
tussen de ander en mij is ‘een worsteling van bewustzijnen’ (lutte des consciences).
De ander probeert mij te reduceren tot ding en ik probeer dat bij hem. De ander
probeert mij te ‘transcenderen’ (dat is Sartriaans voor: vat op mij krijgen door mij
te fixeren in een bewustzijnsvoorstelling; over Sartres eigen-aardige gebruik van
theologische termen als ‘ekstase’, ‘zondeval’ en ‘transcendentie’ verderop meer).
Volgens Sartre probeer ik me tegen deze transcendentie te weer te stellen door de
ander op mijn beurt te overtroeven met mijn blik, waarmee ik hem ‘versteen’: ‘ik
transcendeer de transcendentie van de ander omdat deze transcendentie de
voortdurende mogelijkheid is om mij te pakken te nemen als ding’ (ibidem, p. 406).
Zo is het bewustzijn de uitoefening van een wil tot macht, steeds alert om, vanachter
de kantelen, de blik van de ander te pareren met een vernietigende tegenblik die hem
of haar in steen verandert (laat ik dat het ‘Medusa-complex’ noemen).
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De ander functioneert als een ‘externe reflexie’, dat wil zeggen als een spiegel waarin
ik vat op mijzelf kan krijgen als ding. Ook hier leidt de weerspiegeling onvermijdelijk
tot een scheuring, de derde ‘nietiging’, waarmee het zelfbewustzijn afstand neemt
van het beeld dat het, aan de overkant van de nietiging, in de ander ontwaart. Opnieuw
en nu definitief komt het zelfbewustzijn tot zichzelf als vlucht, ontsnapping en
onthechting van het spiegelbeeld dat zich eerst intern in het bewustzijn en vervolgens
extern in de ander aftekent. De externe reflexie is niet, zoals de interne, een
samenvallen van spiegel en spiegelbeeld; de externe reflexie kent een wezenlijk
onderscheid tussen spiegel en spiegelbeeld in zoverre ‘elk van beide de opdracht
heeft niet de ander te zijn’.
Ik kan de ‘lutte des consciences’ niet anders opvatten dan als een bewuste
stellingname van Sartre ten opzichte van Heidegger, die in Sein und Zeit (1927) de
relatie van de mens tot de ander beschreef als een in diepste wezen sociaal gevoel,
een ‘Mitsein’. Waar Heidegger denkt in ‘wij’, denkt Sartre in ‘jij tegenover ik’.
Beiden verdedigen met kracht van argumenten dat hun opvatting ‘fundamenteel’ zou
zijn. Maar hun bewijsvoering is misleidend. Uitspraken van een dergelijk
fundamentele aard zijn niet te bewijzen. Zij zijn in wezen axioma's van het type:
‘volgens mij zit het zo’. Op de achtergrond van deze wel erg uiteenlopende visie
over hoe mensen in de wereld staan ten opzichte van hun ‘naaste’ (zoals Sartre hem
ironisch noemt), proef ik het verschil tussen de dorpsbewoner Heidegger en de
Parijsenaar Sartre. De eerste denkt vanuit de gemeenschapsband die hij van kinds af
aan ervoer in het dorp waar zijn vader koster was; een gemeenschap die zich als
groep verbonden voelde tegenover de stad, de natuur, de overheid et cetera. Sartre
denkt vanuit de ervaringen van de massamens in een metropool (denk ook aan
Benjamin en Baudelaire): een maalstroom waarin het ‘ik’ zijn zelfstandigheid bevecht
op de massa.
Wat we, na het overzien van de dubbele onthechting van het
‘zijn-tegenover-zichzelf’ en het ‘zijn-tegenover-de-ander’, in het zicht krijgen, is een
sterk narcistisch ik, van welk het ‘zijn’ totstandkomt in wat Sartre noemt de ‘kringloop
van het zich’ (le circuit de l'ipséité). Wat hij daarmee bedoelt, is dat de fundamentele
drijfveer waaruit ‘zijn’ ontstaat, de drijfveer is van het bewustzijn om ‘tot zichzelf’
te komen, met andere woorden om zicht en greep te krijgen op zichzelf door zich te
spiegelen in de interne spiegel van het bewust-zijn en in de externe spiegel van het
bewustzijn van de ander. In beide gevallen gaat het erom dat het bewustzijn door
nietiging, zowel van zijn eigen ‘zijn-in-zichzelf’ als van het ‘zijn-voor-de-ander’,
zichzelf als zuiver en inhoudsloos bewustzijn loszingt van het ‘verdingelijkte’ zelf
en de ‘verdingelijkte’ ander. Een onthechting niet ongelijk aan het mystieke streven
van de heilige, sterker nog, aan het streven van God om zichzelf zowel volledig te
zijn als te ontstijgen (ens causa sui).
Sartres fundering van het ‘zijn’ doet sterk denken aan het streven van Mijnheer
Teste, de Übermensch die zijn geestelijke superioriteit bewijst in een radicale
afwijzing van alles wat vaste vorm aanneemt (identiteit, tekst, kunstzinnige of andere
producten), met als doel macht uit te oefenen en de oneindige hoeveelheid
mogelijkheden die zich aan hem voordoen te vergroten (om het Sartriaans te zeggen)
of beter, om zijn potentie te vergroten in de dubbele betekenis die dat woord, net als
‘Teste’ zelf (Hoofd en Testis), heeft. De sympathie die Sartre voelt voor Valéry (in
vele half-citaten en verwijzingen) maakt twee dingen duidelijk. In de eerste plaats
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de motieven achter de totstandkoming van het bewustzijn. In de tweede plaats het
narcisme als centraal kenmerk van het bewustzijn.

Sartre modernist
Sartres existentiefilosofie berust op figuren van het modernisme. De belangrijkste
daarvan is Narcissus. ‘Zijn’ is volgens Sartre een narcistisch proces. Dat blijkt
enerzijds uit de interne reflectie, waarbij het bewustzijn zich in zichzelf spiegelt
vanuit een impuls die Sartre de ‘scissiparité’ noemt, letterlijk: ‘voortplanting volgens
celdeling’, bij Sartre krijgt het de betekenis van een deling van het bewustzijn in
spiegel en spiegelbeeld die, zoals we hebben gezien, samenvallen. Anderzijds uit de
externe reflectie: ‘de wereld [...] geeft me het transcendente beeld van wat ik ben.
De waarde van de dingen, hun instrumentale rol [...] heeft geen ander doel dan de
omtrek te tekenen van mijn beeld’. ‘Het “pour-soi” laat zich door de wereld
aankondigen aan zichzelf’. (Ibidem, p. 541) Het lijkt me overbodig om hier te
herinneren aan Valéry en Gide, die rond de eeuwwisseling waren geobsedeerd door
de figuur van Narcissus. Voor beiden was Narcissus een belangrijk (en voor Valéry
dominant) thema; ze schreven allebei werken waarin de naam van Narcissus wordt
genoemd ter aanduiding van een bewustzijnsproces dat Sartre veertig jaar nadien
theoretisch fundeerde.
‘Disponibilité’ is een andere grondslag die Sartre ontleent aan de modernisten,
met name aan Gide, die deze term introduceerde. Zoals bekend schetst Gide in
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zijn werk (met name Les Caves du Vatican en Les Faux-Monnayeurs) een ‘zijnsideaal’
dat berust op ‘beschikbaarheid’, die moet worden opgevat als de afwijzing van elke
vaste vorm die de menselijke identiteit kan aannemen, om open te staan voor alle
mogelijkheden die zich voordoen. Gide werkt dat thema uit in de tegenstelling tussen
‘schaaldieren’, dat wil zeggen de volwassenen die zich verschansen achter het pantser
van hun sociale identiteit waarin ze zijn verstard, en de ‘subtielen’, dat wil zeggen
de maatschappelijk marginalen en de pubers, wier enige identiteit daarin bestaat dat
ze elke identiteit (vooral die van hun ouders) afwijzen. De disponibilité is ook voor
Valéry een hoofdthema, zij het dat hij dit verwoordt in termen van ‘potentialiteit’,
‘onvolmaaktheid’ en ‘mogelijkheid’ tegenover ‘identiteit’, ‘afronding’ en
‘vastlegging’. Eenzelfde obsessie kenmerkt het werk van Witold Gombrowics, wiens
romans bestaan uit variaties op het thema van de ‘smoelen’ waarin volwassenen
verstenen en de ‘onrijpheid’ van pubers, een ‘vormloosheid’ die Gombrowics
aanbeveelt (en zelf toepast) om aan de verstarrende werking van de smoel te
ontkomen. De lijn naar Sartres tegenstelling tussen het verafschuwde ‘zijn’, de
‘identiteit’, het ‘zijn-in-zichzelf’ enerzijds en de ‘vrijheid’ van het ‘zijn-voor-zichzelf’,
van de ‘mogelijkheden’ waarin het bewustzijn zich vooruitwerpt anderzijds, is
zonneklaar.
Ten slotte is er wat Sartre noemt de ‘désagrégation’, de ontbinding, versplintering
van het ik wiens ‘identiteit’ wordt ‘genietigd’ ter wille van een volstrekte openheid
voor toekomstige mogelijkheden. Deze versplintering sluit direct aan op de fascinatie
van de modernisten voor de fragmentatie van de menselijke identiteit. Ik wil niet
nalaten hier Proust te noemen die de meest indrukwekkende illustratie van die
fragmentatie heeft gegeven in zijn A la recherche du temps perdu (1952). Nu weet
ik wel dat Sartre weinig op had met Proust, maar ik herinner eraan dat Sartres kritiek
betrekking heeft op de manier waarop Proust vermeende onderdelen van de menselijke
geest (gevoelens, herinneringen) met elkaar verbond volgens een mechanistisch en
deterministisch model. Hij bekritiseert (terecht) de manier waarop Proust
argumenteert, als zou een gevoel van afkeer ‘onder druk van’ een bepaalde impressie
‘teweeg worden gebracht’ om vervolgens ‘in een kettingreactie’ ook afkeer voor
andere personen en dingen te ‘veroorzaken’. Maar dat laat onverlet dat hij onder de
indruk was van de manier waarop Proust toont hoe de menselijke identiteit versplintert
in de loop van de tijd. Sartre herneemt het idee dat de menselijke identiteit wordt
‘verstrooid’ over de drie dimensies van de tijd: verleden, heden en toekomst. Hij
heeft het over een drieledige ekstase, een drieledige ‘diaspora’. Proust zou hem hierin
direct bijvallen.

Zijn is god-zijn
Sartre heeft meermaals opgemerkt (Les Mots) dat het hem moeite heeft gekost om
zich los te maken van het geloof. Hij geeft ook in zoveel woorden toe dat zijn filosofie
niet zozeer een poging is om zich van het geloof te ontdoen, als wel een poging om
dat geloof te herfunderen als menselijke onderneming. De existentiefilosofie wordt
dan ook geschraagd door een theologisch begrippenapparaat. L'Etre et le Néant is
de poging om het godsgeloof te vertalen in een menselijke onderneming. ‘Zijn’ is
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volgens Sartre het opeisen van eigenschappen die de mens in een angstig verleden
toeschreef aan God. Het menselijke bestaan komt neer op de ambitie (de uitdaging)
om de goddelijke almacht te projecteren op het menselijk bewust-zijn (waaruit het
voortkwam) of, vanuit een ander perspectief: de mens op te roepen om zich in een
soort ‘kosmische zelfvergroting’ over dat gebied uit te strekken.
Dit werpt een heel bijzonder licht op het theologische apparaat waarvan Sartre
zich bedient. De ‘transcendentie’, in theologisch perspectief het overstijgen van de
menselijke grenzen om de geest los te maken van het lichaam en tot eenheid te
brengen met God, wordt bij Sartre de beweging waarmee het bewustzijn zichzelf
overstijgt in de richting van het ‘zijn-in-zichzelf’ en het ‘zijn-voor-de ander’, met de
bedoeling om datgene wat het bewustzijn uit zichzelf werpt, door het bewustzijn zelf
en door de ander, te laten terugkaatsen. Transcendentie wordt dus bij Sartre
teruggebracht tot de ‘cirkel van het zich’. In de intern reflexieve transcendentie schept
het ‘zijn’ zich een spiegel in het bewustzijn en het bewustzijn schept zich een tweede
spiegel in het zelfbewustzijn. Sartre noemt de externe reflexieve transcendentie ‘een
nog radicalere ekstase’ dan de eerste, omdat de mens erin wordt ‘losgescheurd uit
een bewustzijn dat zelf al was losgescheurd van het zijn’.
Dwaalt de mens af van de rechte weg, dan kan hij ‘ontgeestelijkt’ raken zowel
door een ‘val in de medeplichtigheid met het lichaam’ als door ‘de val van het
“zijn-voor-de-ander” naar het ding-zijn’. De val wordt door Sartre ook wel aangeduid
als een ‘vervreemding’. ‘Chute’ zowel als ‘aliénation’ is van theologische oorsprong.
Het eerste woord betekent naast val ook ‘zondeval’, het tweede betekent
oorspronkelijk de vervreemding van de mens van God.
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Waar Sartre naar toe wil is dat de mens de verantwoordelijkheid en de macht die hij
tot voor kort had afgestaan aan God, terugeist en op zich neemt. Hij kan dat volgens
Sartre doen door de opeenvolgende reflexieve stappen te nemen op een ladder die,
niet toevallig, aan de ladder van de mystieke onthechting doet denken. (In een
ontboezeming noemt Mevrouw Teste haar man een ‘mysticus zonder God’). ‘De
mens wil [...] zichzelf tot grondslag zijn door het “in-zichzelf” te nietigen en
voortdurend te ontsnappen aan de contingentie en de facticiteit. Dat is het ideaal van
een bewustzijn dat volledig bewust is van zichzelf. Dat ideaal kan God worden
genoemd.’ (Ibidem, p. 653) De ambitie God te willen zijn, wordt door Sartre
bestempeld als het meest fundamentele kenmerk van het menselijke ‘zijn’. Daarom
besluit hij zijn boek met een passage waarvan het laatste woord ‘God’ is:
Elke menselijke werkelijkheid is een hartstocht om zichzelf te verliezen;
om het ‘zijn’ te funderen en tegelijkertijd het ‘In-zichzelf’ tot stand te
brengen dat aan de contingentie ontsnapt doordat het zichzelf tot grondslag
maakt, tot ‘Ens causa sui’ dat de godsdiensten aanduiden met God.
(Ibidem, p. 708)

Skiën en roken
Tegen het eind van L'Etre et le Néant geeft Sartre via een essayistische uitwijding
over skiën en roken een indirect, maar scherp beeld van hoe hij zich de relatie tussen
‘zijn’ en ‘bewustzijn’ voorstelt. De manier waarop het bewustzijn zich idealiter tot
het ‘zijn’ verhoudt, is als een skiër die soepel wegglijdt over de sneeuw. Het lijdt
voor Sartre geen twijfel dat de relatie die de skiër onderhoudt met het
sneeuwlandschap er één is van onderwerping en bezit. Het genoegen dat de skiër put
uit zijn sport is die van de meester die zijn meesterschap bevestigt over de slaaf en
in het verlengde daarvan voegt de associatie van skiër met een minnaar en van het
sneeuwlandschap met een minnares nog een pikante betekenis toe aan die van meester
en slaaf. Want ‘skiën is glijden over de geheime vochtigheid die me draagt’, ‘het
glijden is handelen op afstand, het verzekert me van de beheersing van de materie,
zonder dat ik me in de materie hoef te verdiepen en me aan haar vast te lijmen om
haar te temmen. Glijden, dat is het tegenovergestelde van wortel schieten’. (Ibidem,
p. 672) Wortelschieten zou betekenen ‘zich onderwerpen aan de materie die ik nu
juist wil gebruiken’. De skiër is in relatie tot het landschap ‘als een geduchte meester
die niet hoeft aan te dringen of zijn stem te verheffen om gehoorzaamd te worden’
en de wereld ‘valt’, nadat ze glijdend in bezit is genomen ‘achter mij neer, in zwijm,
verpulverd’. Omgekeerd wordt het beeld van het sneeuwlandschap opgeroepen in
beschrijvingen van een vrouw in relatie tot haar minnaar: de minnaar neemt haar in
bezit met de oppervlakkige beweging van een skiër die over een smetteloos landschap
glijdt: ‘het naakte lichaam van de vrouw wordt door de streling intact gelaten, maar
er tot in zijn diepste diepten door in beroering gebracht’. De handeling van zowel
skiër als minnaar is om het object van hun handeling in bezit te nemen, er hun macht
over te vestigen. Zo, zegt Sartre, vestigt het bewustzijn zich in het zijn.
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Dat de relatie tussen deze twee berust op een ‘wil tot macht’ blijkt duidelijk uit
het amusante stukje dat Sartre toevoegt over het roken. Een tijd geleden had hij
geprobeerd om met roken te stoppen. Tevergeefs. Sartre kon niet buiten de kick van
het roken, die hij als volgt uitlegt: ‘Ieder voorwerp vertegenwoordigt de hele wereld,
zoals de beminde vrouw de hemel, het strand en de zee vertegenwoordigt die haar
omgaven toen zij verscheen’ (ibidem, p. 686). Welnu, roken heeft hetzelfde effect,
waarbij moet worden opgemerkt dat Sartre roken opvat als een vorm van
inbezitneming: ‘De connectie tussen het landschap dat ik al rokend zie met de kleine
brandende offerande is aldus, dat het de laatste wekt als symbool van de eerste. Door
de tabak die ik rookte ontbrandde de wereld die ik vervolgens in mij opzoog.’ ‘Het
in bezit nemen van de wereld’, concludeert Sartre, ‘maakt duidelijk dat het verlangen
om te bezitten hetzelfde doel beoogt als het verlangen om te zijn’. (Ibidem, p. 687)

De aporie van het modernisme
Het existentialisme zou je, in zijn algemeenheid, kunnen beschouwen als de reactie
van de mens op de dood van God. Waarop moet het menselijk bestaan worden
gefundeerd, wat betekent ‘bestaan’ in een wereld die niet langer wordt bestuurd door
God? Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty en Sartre dragen daar antwoorden voor
aan, schetsen van een nieuwe ontologie (‘christelijk existentialisme’ is naar mijn
mening een contradictio in terminis). Sartres antwoord luidt dat de mens niet langer
het excuus heeft om zijn verantwoordelijkheid af te schuiven op goddelijke
beschikkingen; dat alles wat hem overkomt het gevolg is van zijn vrije keus en dat
hij het aan zijn menselijke waardigheid verplicht is om de verantwoordelijkheid op
zich te nemen die hij voordien op God had

Vooys. Jaargang 21

29
afgeschoven. Maar Sartre zou Sartre niet zijn als hij deze oplossing niet zo
formuleerde dat ze spaak loopt op een aporie. Op het moment dat Sartre stelt dat het
menselijke ‘zijn’ berust op de ambitie God te worden, drijft hij het menselijk ‘zijn’
door naar het falen in een menselijk tekort. Want in de stelling dat het meest
menselijke ligt in de ambitie God te worden, ligt besloten dat die ambitie stuk moet
lopen op de menselijke beperkingen en eindigheid. De ambitie God te willen worden,
moet wel uitlopen op een mislukking. De mens is onherroepelijk een ‘gemankeerde
God’.
Hoe verhoudt de ambitie God te willen worden zich tot het bestaan van de
‘doorsnee-mens’? Anders geformuleerd: in hoeverre geldt het ideaal van menselijk
‘zijn’ zoals Sartre dat schetst voor het ‘zijn’ in het algemeen? Het antwoord kan niet
anders luiden dan dat het ‘zijn’, zoals geschetst in L'Etre et le Néant, alleen voor de
elitaire enkeling bereikbaar is, mensen die hun elitestatus hebben bereikt door zich
te onderscheiden van de massa- of kuddemensen die, zoals Sartre hier en daar
opmerkt, roemloos wegzinken in de facticiteit van het ‘men’.
Sartre formuleert het ‘zijn’ als een ‘Prometheus-ambitie’, dat wil zeggen als een
hemelbestormende ambitie, waarin de val als ‘gemankeerde God’ ligt besloten.
Daarin manifesteert zich de eerste aporie van Sartes zijns-filosofie.
Een tweede impasse ligt besloten in het reflexieve karakter van het ‘zijn’. Sartre
beschrijft het ‘zijn’ als een trap waarvan de opeenvolgende treden bestaan uit de
overstijging van het ‘zijn’ door het bewustzijn; de overstijging van het bewustzijn
door het zelf-(of reflexieve) bewustzijn en de overstijging van het intern reflexieve
bewustzijn door het externe reflexieve bewustzijn. Met elke trede verwijdert de geest
zich van de materie, met elke trede keert hij tot zichzelf in. De opeenvolgende
‘nietigingen’ zetten het ‘zijn’ om tot bewustzijn, zoals de kaars opgaat in een vlam.
Het probleem is dat het bewustzijn zich in opeenvolgende fasen van nietiging losmaakt
van het ‘zijn’; dat het streeft naar ekstatische onthechting. Daaruit volgt een tweede
aporie, want hoe moet de tot zuiver bewustzijn vergeestelijkte mens in goede harmonie
leven met zijn wereld?
De derde impasse is de meest problematische. We hebben gezien dat Sartre het
‘zijn’ opdeelt in drie dualistische zijns-relaties: zijn versus bewustzijn; bewustzijn
versus zelfbewustzijn; zelfbewustzijn versus zijn-voor-de-ander. Deze drie relaties
zijn conflictrelaties. Twee antagonistische onderdelen worden tegenover elkaar gezet,
waartussen geen dialectische oplossing mogelijk is. De ‘nietigende’ breuk die de
onderdelen van elkaar scheidt is radicaal. Dat leidt ertoe dat het ‘zijn’ uiteenvalt in
drie paar subjecten en objecten; dat het cartesiaanse onderscheid tussen subject-object,
geest en lichaam in driedubbele vorm terugkeert. Terugkeert, want Heideggers inzet
met Sein und Zeit was nu juist om dat onderscheid, waarop de hele westerse filosofie
is gebaseerd, op te heffen in een ontologie die het ‘zijn’ toont als een
‘zijn-in-de-wereld’, dat wil zeggen een ‘zijn’ waarin subject en object één ondeelbaar
geheel vormen. Sartres existentiefilosofie betekent, ten opzichte van Heidegger, een
stap terug, in zoverre Sartre het ‘zijn’ presenteert als bundel tegenstanders die met
elkaar in een onoplosbaar conflict zijn verwikkeld.
Al met al mondt Sartres Proteïsche project uit in een drietal impasses die met
elkaar gemeen hebben dat ze teruggaan op modernistische thema's. Je zou kunnen
zeggen dat Sartre de inspiratie voor zijn filosofie put uit het modernisme en dat hij
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in L'Etre et le Néant die thema's verbindt en onderbouwt tot een samenhangende
filosofie, waarin het modernisme wordt doorgevoerd tot een onverbiddelijke impasse.
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Rectificatie
Tot onze spijt zijn in het artikel ‘Een soap uit de negentiende eeuw’ van
Marjolein van Tooren (Vooys 3/4 - jaargang 20) alle eindnoten
weggevallen. Ter aanvulling publiceren wij daarom hier alsnog de
belangrijkste informatie uit deze noten.
Zola stak de draak met de eindeloze feuilletons van schrijvers als Ponson du Terrail,
Eugène Sue en Aurélien Scholl. Een mooi voorbeeld daarvan is het korte verhaal
‘Les Disparitions mystérieuses’ dat hij publiceerde in 1867, dus tijdens het verschijnen
van Les Mystères de Marseille. In dit verhaal schetst hij een ironisch getint portret
van lezers en schrijvers van feuilletons. Toch had hij ook bewondering voor de
structurerende mechanismen die Ponson du Terrail in zijn teksten hanteerde en was
hij vol lof voor de verbeeldingskracht van Eugène Sue. Met de titel van zijn eigen
feuilleton verwijst Zola dan ook naar Les Mystères de Paris van laatstgenoemde
auteur.
Zola schreef zijn feuilleton op verzoek van de hoofdredacteur van Le Messager
de Provence, die een sensatieverhaal wilde. Les Mystères de Marseille trok inderdaad
de aandacht: uit de correspondentie tussen Arnaux en Zola blijkt dat de lezers het
feuilleton als een sleutelroman zagen en trachtten te achterhalen wie de hoofdpersonen
in werkelijkheid waren. In 1868 hernam L'Evénement illustré het feuilleton, onder
de titel La Familie Cayol, en in 1873 verscheen het in Le Corsaire als Un duel social.
De afleveringen van Les Mystères de Marseille verschenen niet dagelijks: tussen
de hoofdstukken van het eerste deel zaten gemiddeld vier dagen, tussen die van het
tweede deel gemiddeld vijf en tussen die van het laatste deel gemiddeld zes. Dit
maakt het onderwerp van het artikel, de overgangen tussen de hoofdstukken, extra
belangrijk.
Tot slot zij nog vermeld dat de Nederlandse vertaling van de romanfragmenten,
behoudens enkele correcties en aanvullingen van de hand van Marjolein van Tooren,
is ontleend aan de vertaling van Rita Buenting uit 1993.
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Een stuivertje gespaard is een stuivertje gewonnen
Een verkenning van twee populaire negentiende-eeuwse tijdschriften
Grappen over vrouwen, advocaten en jagers, de prijzen die worden
betaald voor mensenhaar, spannende vervolgverhalen en de meest
bizarre wetenswaardigheden uit het buitenland; dit is allemaal terug
te vinden in populaire negentiende-eeuwse tijdschriften. Deze bladen
werden in heel Europa geschreven voor een breed publiek en hadden
vaak het woord ‘stuiver’ in de titel staan. In dit artikel onderzoekt en
vergelijkt Sophie Ham twee Nederlandse varianten van deze
stuivertijdschriften: het Half stuivers magazijn en het Geïllustreerd
stuivers magazijn.
Sophie Ham
Wie denkt aan tijdschriften uit de negentiende eeuw denkt aan De Gids, De Nieuwe
Gids en misschien nog aan Vaderlandsche Letteroefeningen. Neerlandici met
belangstelling voor de negentiende eeuw zullen wellicht nog twee of drie voorlopers
van De Gids kunnen noemen, maar daar houdt de kennis van tijdschriften toch echt
op, en de belangstelling eigenlijk ook. En voor zover er al interesse is voor
negentiende-eeuwse periodieken, dan gaat deze uit naar de zogenaamde literaire
tijdschriften. Pas de laatste jaren is er verandering gekomen in de houding van
wetenschappers ten opzichte van populaire geschriften en wordt er breed onderzoek
verricht naar tijdschriften. Doordat dit onderzoeksgebied decennialang braakliggend
terrein is geweest, valt er nog veel te onderzoeken en te ontdekken. Honderden
tijdschriften liggen, in onvolledige verzamelingen verspreid over het hele land, op
stoffige zolders te wachten tot ze worden onderzocht, voordat ovenvisjes, vocht en
bijtende inkt de bladen voorgoed onleesbaar zullen maken.
Te midden van al deze vergeten tijdschriften, waar nog nagenoeg niets over is
gepubliceerd, bevinden zich ook het Half stuivers magazijn en het Geïllustreerd
Stuivers magazijn. Deze twee tijdschriften vormen maar een kleine selectie uit een
aanzienlijke hoeveelheid tijdschriften die het woord ‘stuiver’ in de titel hebben staan.
Ook in het buitenland zijn er tijdschriften met een monetaire aanduiding in de titel
(in Engeland het Penny Magazine, in Duitsland het Pfennig Magazin, et cetera). Er
lijkt sprake te zijn van een subgenre; ‘het stuiversblad’. Aan de hand van
karakteriseringen van het Half stuivers magazijn en het Geïllustreerd Stuivers
magazijn zal ik in dit artikel onderzoeken wat eventuele kenmerken van dit genre
zouden kunnen zijn. Als het genre tenminste bestaat...

Het Engelse Penny Magazine en zijn navolgers
Het tijdschriftenlandschap in de negentiende eeuw was zeer gevarieerd, er waren
tijdschriften die zich richtten op bepaalde doelgroepen, zoals katholieken, protestanten,
joden, vrouwen en kinderen of zich specialiseerden op een bepaald gebied, zoals
literatuur, kunst of politiek. Ook waren er tijdschriften die een ruimere formule
hanteerden, zich richtten op een breed publiek en een veelzijdige inhoud
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presenteerden. Een belangrijk voorbeeld en voorloper van zo'n breed georiënteerd
tijdschrift was het Engelse Penny Magazine, dat door de Society for the Diffusion
of Useful Knowledge in 1833 werd uitgegeven. Dit blad was oorspronkelijk bedoeld
voor arbeiders en was een betaalbaar, geïllustreerd tijdschrift dat nuttig en leerzaam
vermaak bood. Het blad werd in eigen land met een oplage van tweehonderdduizend
exemplaren een enorm succes en vond al snel ook in het buitenland navolging. In
Frankrijk richtte men het Magazine Pittoresque op en Duitsland kreeg zijn Pfennig
Magazin (Jentjens 1995, p.26). De eerste
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Nederlandse navolging was het Nederlandsch magazijn ter verspreiding van
Algemeene en nuttige kundigheden. Dit tijdschrift richtte zich niet zoals zijn voorbeeld
expliciet op de arbeiders, voor wie tijdschriften en boeken nog te duur waren, maar
op de rijkere ambachtslieden en winkeliers. Dit publiek was het lezen nog maar
beperkt machtig, en rijk geïllustreerde en goedkope afleveringen speelden voor deze
groep dan ook een belangrijke rol (Claassen 1998, pp. 134-135). Het Nederlandsch
magazijn heeft lang bestaan, maar was waarschijnlijk toch niet echt populair, want
door de houtsneden toch nog te duur voor veel mensen (Hemels 1993, p. 311). In
Nederland werden navolgers van een blad als Penny Magazine pas in de tweede helft
van de negentiende eeuw echt populair. Vanaf die tijd verschenen er zeer veel
algemene, geïllustreerde familiebladen, waarschijnlijk omdat in, het wat het
industrialisatieproces betreft achterlopende, Nederland de kosten van het vervaardigen
van houtsneden toen pas waren afgenomen. De prijzen van de tijdschriften konden
omlaag en het lezerspubliek werd als gevolg daarvan groter. Iedere
geloofsgemeenschap had zijn eigen familieblad (de Katholieke Illustratie is hiervan
het bekendste voorbeeld), maar de bladen hadden met elkaar gemeen dat ze zich
allemaal richtten op het vermaak van een breed publiek, geïllustreerd waren en een
rijkgeschakeerde, literaire en populair-wetenschappelijke inhoud bevatten (Maas
1991, p. 55-73). Naast het bieden van vermaak en educatie moesten de bladen ook
een harmonisch gezinsleven bevorderen. Voorbeelden van dergelijke tijdschriften
werden gehaald uit het buitenland, naast het eerder genoemde Penny Magazine
werden ook het Engelse Illustrated London News en het Duitse Die Gartenlaube
veelvuldig nagevolgd.
Rond 1860 verschijnen ook in Nederland de eerste bladen die namen hebben als
Stuivers magazijn. Het aantal tijdschriften met het woord ‘stuiver’ in de titel is
opvallend groot. Brinkman geeft in zijn bibliografie de volgende: Stuivers magazijn,
Christelijk stuivers magazijn. Half stuivers magazijn en Katholieke stuivers magazijn.
Dan zijn er ook nog de Stuiverseditie, het Wetenschappelijk half stuivers museum,
het Geïllustreerde stuiversblad, Stuivers novellen en Stuivers preeken (Brinkman
1996, pp. 1131-1132). De vele tijdschriften die ‘stuiver’ in de ondertitel hebben
staan, zijn hier dan nog genegeerd. Het is verleidelijk te denken dat we hier te maken
hebben met een subgenre onder de familiebladen, waarbij de link naar het Penny
Magazine makkelijk is te leggen. Het ‘stuiversmagazijn’ zou dan een familieblad
zijn dat dezelfde formule hanteert als het Penny Magazine (of wellicht een
Nederlandse variant, waarbij het accent net iets anders ligt): een goedkoop tijdschrift,
gericht op een breed publiek, dat lering en vermaak biedt en is voorzien van
illustraties.

Stuiversmagazijn als subgenre?
Er is wel reden om aan te nemen dat de naam ‘stuiversmagazijn’ fungeerde als de
genreaanduiding van een bepaald type tijdschrift. De naam wordt zowel in de
hedendaagse als in de negentiende-eeuwse literatuur gebruikt om een groep
tijdschriften aan te duiden. Onduidelijk blijft echter wat men nu precies verstaat
onder deze ‘stuiversmagazijnen’ of
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‘penningmagazijnen’. Het aanzien van deze bladen zal in elk geval niet al te groot
zijn geweest, wat men kan opmaken uit namen als ‘stuiversroman’ wat volgens Van
Dale ‘goedkoop sensatieromannetje’ betekent. Dat iets soortgelijks ook voor de
tijdschriften met een dergelijke naam gegolden zal hebben, blijkt uit genadeloze
bespreking van het boek Agape van Johannes Flach in De Nieuwe Gids:
Het is grenzenloos onbeduidend en geeft niet den flauwsten indruk van
antieke, laat staan oud-Grieksche gevoelens of personen. [...] Er zijn
gansche bladzijden achtereen in het deeltje te vinden, die zóó uit een
derderangsstuiversmagazijn konden geknipt wezen, zoo men de Grieksche
namen door moderne vervangen had. [cursivering SH] (www.dbnl.nl)
Ook een hooggeplaatst persoon als koningin Wilhelmina las dergelijke bladen:
‘Tijdschriften als “De huisvriend”, en het “Stuivers magazijn” lagen in 1885 op haar
salontafeltje.’
(http://www.historisch-toerisme-bureau.nl/artikelen/wilhelminaprofiel.htm). Dat ook
zij het Stuivers magazijn las is echter geenszins in tegenspraak met de geringe
waardering voor het stuiversmagazijn, want Wilhelmina was acht jaar oud in 1885
en las naast deze tijdschriften (jeugd)boeken als Lelien en rozen, Zonder moeder,
Lief en leed uit de zending, Onder de heidenen en Helen's kleintjes. Het beeld van
de niet al te hoogstaande literatuur wordt wederom bevestigd door een prent in de
Spectator. Hierop zien we een ‘feestelijk uitgedoste jonge losbol’ het Half stuivers
magazijn lezen (Maas 1986, p.130).
In de contemporaine literatuur gebruikt Claassen het woord ‘penningmagazijn’
voor rechtstreekse imitaties van Penny Magazine, zoals het Nederlandsch magazijn
(en dus niet specifiek voor de Nederlandse bladen die het woord ‘stuiver’ in de titel
hebben) (Claassen 1998, pp. 134-136). Kenmerkend voor deze tijdschriften is volgens
hem dat ze in afleveringen van acht pagina's verschenen, houtgravures tussen de
tekst hadden en waren gericht op het onervaren nieuwe publiek. Wat het publiek
betreft, haalt hij ook nog de uitgever Fuhri aan die in 1841 de lezers van
‘penningmagazijnen’ karakteriseert als jonge liefhebbers; ‘kweekelingen van de
leesbibliotheken’. Claassen heeft het hier echter alleen over de periode 1830-1850.
Of hij de vele geïllustreerde tijdschriften die tien jaar later op de markt verschijnen
ook allemaal tot de penningmagazijnen zou willen rekenen is, onduidelijk. Ook
Jentjens heeft het over het verschijnen van het Nederlandse Stuiversmagazijn in 1834
en refereert hiermee waarschijnlijk eveneens aan het Nederlandsch magazijn, dat
direct in de traditie van Penny stond (Jentjens 1995, p. 26). Voor zover er dus al kan
worden gesproken van een subgenre onder de familiebladen der ‘stuiversmagazijnen’,
zal dat zich dus zeker niet alleen onderscheiden door de naam ‘stuiver’ in de titel
van zo'n blad, ook andere tijdschriften worden ertoe gerekend. De
karaktereigenschappen van zo'n penning- of stuiversmagazijn zoals door Claassen
geformuleerd, zijn zo algemeen, dat er zeer veel tijdschriften onder zouden vallen;
bijna alle tijdschriften die door Hemels worden behandeld in zijn bibliografie van
het geïllustreerde tijdschrift.
Bijkomend probleem is, zoals zal blijken uit de volgende bespreking van twee
‘stuiversbladen’, dat er ook bladen stuiversmagazijn heten, die niet voorzien zijn van
illustraties, terwijl die illustraties juist steeds als een belangrijk onderscheidend
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kenmerk worden gezien. In het volgende zullen het Half stuivers magazijn en het
Geïllustreerd Stuivers magazijn worden behandeld, en met elkaar worden vergeleken,
waarna ik terugkom op de vraag of ‘stuiversmagazijn’ als genreaanduiding kan
worden gebruikt.

Half stuivers magazijn (1859-1881)
Veel stuiversbladen hebben dezelfde of soortgelijke titels. Dat geldt ook voor het
Half stuivers magazijn. Het betreft hier het vanaf 1859 door Kuypers & Van Duyl
in Den Haag uitgegeven weekblad, met als ondertitel Tijdschrift voor alle standen
en in de zevende jaargang als extra ondertitel Algemeen huis- en familieblad.
Opvallend is dat dit tijdschrift door de jaren heen sterk verandert van karakter. Ik zal
dan ook eerst de eerste jaargang bespreken en daarna pas de zevende, en deze delen
niet als een geheel behandelen.
Het Half stuivers magazijn is in 1859 een gevarieerd tijdschrift, dat acht bladzijden
beslaat. De bladzijden zijn doorlopend genummerd, en iedere maand heeft een soort
titelblad. De overige afleveringen zijn te onderscheiden door de nummering van de
aflevering in kleine cijfers rechts onderaan de eerste bladzijde van een nieuwe
aflevering. Het tijdschrift kost Fl. 1,30, voor 52 nummers, dat is dus een halve stuiver
per aflevering. Het tijdschrift heeft vier rubrieken: ‘verhalen, novellen enz.’, ‘allerlei’,
‘nuttig en leerrijk’ en ‘anecdoten en geestige gezegden’. De rubriek ‘verhalen’ neemt
het grootste gedeelte van het tijdschrift in beslag. In iedere aflevering komen minstens
drie
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illustratie Marijke van Veldhoven
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verschillende rubrieken voor, waarbij de verhalen en de anekdoten geen enkele maal
ontbreken. De verhalen zijn vrij lang, en passen nooit in zijn geheel in een aflevering.
Het zijn dan ook vervolgverhalen, die net als in onze hedendaagse soaps meestal op
een spannend moment worden afgebroken. Het verhaal over een verdwenen bruid
eindigt bijvoorbeeld met zo'n typische cliffhanger;
Zijne ijzerharde hand klemde mijn arm zoo vast, dat het mij zeer deed.
‘Ik vrees’, zeide hij met een onderdrukte, bevende stem, ‘dat zij vermoord
is’.
Het verhaal wordt hier afgebroken met de mededeling dat het verhaal later wordt
vervolgd. De verhalen zijn clichématig, vol onwaarschijnlijke sprookjesachtige
wendingen, eindigen vaak met een huwelijk en de personages zijn nogal oppervlakkig.
Veel van deze verhalen zijn geschreven door een zekere Temme. Vermoedelijk zijn
J.H.D. Temme, A. Temme, J.H.A. Temme en J.D.H.T. één en dezelfde persoon (of
is er een volledige familie Temme verbonden aan het blad?). Ook staan er wel
vertaalde verhalen in, maar niet van bekende buitenlandse schrijvers. Zijn de schrijvers
van de verhalen wel bekend - naast Temme schrijven ook Ernest Willkomm, L. Rosen
en een zekere Hermanus (weer Temme?) voor het blad - van een redactie is geen
spoor te bekennen. Als de heer Temme ook de redactie voerde zal dat mij geenszins
verbazen, temeer omdat hij ook in de zevende jaargang nog schrijft voor het tijdschrift.
Een verhaal van Temme wordt hier, door de nog steeds anonieme redactie, van het
volgende commentaar voorzien:
Wij gelooven onze abbonenten geene ondienst te bewijzen, indien wij
onmiddellijk op dit verhaal een pas uitgegeven verhaal van den geniale
schrijver J.D.H. Temme, getiteld de ‘Regter’ laten volgen.
De veronderstelde genialiteit van Temme is in elk geval in Nederland niet
wijdverbreid, maar hij schijnt een redelijk bekende Duitse schrijver van horrorverhalen
geweest te zijn (http://www.pitt.edu/~dash/type0779. html).
Met de rubriek ‘allerlei’ sluit het Half stuivers magazijn enigszins aan bij Penny,
al is de rubriek niet erg uitgebreid en bevat het vooral zeer korte beschrijvingen van
‘boeren in Siberië’, ‘het renpaard Sunbeam’ en ‘grootste klokken’. De onderwerpen
worden vrij moralistisch gebracht en het ‘populair-wetenschappelijke’ neigt wel erg
naar populair. Verder bevat deze rubriek bizarre statistieken, zoals een die de
huwelijkskans van vrouwen weergeeft. De rubriek ‘nuttig en leerrijk’ bevat vooral
recepten; voor inkt, vioollak, vlekkenwater en een middel tegen slechte adem. De
anekdoten waar iedere aflevering mee afsluit zijn moppen, waarvan het soms moeilijk
is te bedenken wat daar vroeger grappig aan werd gevonden. Deze negentiende-eeuwse
humor biedt in ieder geval inzicht in de toen heersende mentaliteit. Op het eerste
gezicht valt op, dat er veel moppen over vrouwen worden verteld: ‘Als een half dozijn
vrouwen twisten hebben er minstens zes ongelijk’ en vreemd genoeg ook over
advocaten en jagers.
De formule van het Half stuivers magazijn is een aantal jaren later ingrijpend
veranderd (vanaf wanneer precies weet ik helaas niet, maar in elk geval vanaf 1865).
De verschillende rubrieken zijn verdwenen en het tijdschrift bestaat alleen nog uit
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het verhalen. Het nuttige element, voorzover dat al aanwezig was, is nu geheel
verdwenen. Er is wel een rubriek ‘Mengelwerk’, maar die beslaat maar één bladzijde
in het laatste nummer van het eerste deel van die jaargang. Het tijdschrift is ook van
uiterlijk veranderd: het formaat is kleiner, maar de afleveringen dikker, ze beslaan
nu zestien bladzijden. Er wordt niet meer aangegeven dat de verhalen zullen worden
vervolgd, de verhalen lopen gewoon door in de volgende nummers en staan niet door
elkaar. Er is geen maandelijkse titelpagina meer. Samengebonden tot jaargang is er
eigenlijk maar één ding dat dit tijdschrift nu onderscheidt van een verhalenbundel,
en dat is de prijsvraag achterin. Die prijsvraag is interessant, omdat bij het
bekendmaken van de uitslag alle inzenders met naam en woonplaats worden genoemd.
Hierdoor kan men inzicht verkrijgen in de verspreiding van het tijdschrift (door het
hele land, vooral in de steden) en
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zelfs nagaan welke mensen met welk inkomen een abonnement hadden op het Half
stuivers magazijn.

Geïllustreerd Stuivers magazijn (1857-1878)
Het Gëillustreerd Stuivers magazijn dient niet verward te worden met het
Geïllustreerde Stuiversblad, maar als men er rekening mee houdt dat het blad vaak
onder de oorspronkelijke, en ook weer latere, titel Stuivers magazijn wordt vermeld,
dan valt het met de verwarring wel mee. Het Geïllustreerd Stuivers magazijn werd
vanaf 1857 door de Gebroeders Belinfante uit Den Haag uitgegeven. Het is een
weekblad waarvan iedere aflevering zestien bladzijden telt. De paginanummering is
doorlopend, iedere maand is er een nieuw titelblad, meestal voorzien van een prent.
De overige prenten staan tussen de tekst, al zijn er eigenlijk maar weinig prenten,
soms een hele aflevering lang niet één. De redactie verontschuldigt zich daar ook
voor in een ‘aan de lezers’ bij jaargang 1860; er staan maar weinig platen in dit deel,
omdat in het volgende deel meer platen zullen staan, en anders moet de uitgever
meer platen drukken dan is afgesproken. De redactie laat zich hier ook uit over de
grootte van de oplage van het Geïllustreerd Stuivers magazijn, zo'n zesduizend
exemplaren. Overigens is de redactie hier, net als bij het Half stuivers magazijn het
geval is, anoniem en verder onzichtbaar. Als ondertitel heeft het blad Tijdschrift voor
iedereen, waaronder nog elk wat wils staat. Wat het tijdschrift kost, heb ik niet kunnen
nagaan, maar volgens Hemels zou het ‘voor iedereen’ te duur zijn en zijn
voorbehouden aan de gegoede burgerij. Voor uitgebreidere behandeling van de
formele aspecten wil ik verwijzen naar de bibliografie van Hemels (1993, pp.
379-380).
Het tijdschrift kent in jaargang 1860 de volgende rubrieken: ‘novellen en schetsen’,
‘land en volkenkunde’, ‘statistiek’, ‘wetenswaardigheden’, ‘kleinigheden’, ‘gedachten
en wenken’ en ‘allerlei’. De nadruk ligt hier veel minder op vermakelijke verhalen
dan in het Half stuivers magazijn, het tijdschrift is meer gericht op educatie en sluit
dus meer aan bij Penny. De rubrieken wisselen nog in latere jaren, zo komen er ook
rubrieken bij voor recepten en levensbeschrijvingen (1861), maar het karakter van
het tijdschrift verandert niet drastisch. Een moppenrubriek heeft dit tijdschrift niet,
maar ook hier treft men incidenteel een vermakelijke anekdote aan als de volgende:
‘Hoe is het toch mogelijk dat eene dame als juvrouw die zoo lelijk is en
volstrekt geen geest heeft, zoo veel minnaars heeft!’ riep iemand uit.
‘Mij verwondert dit niet,’ gaf een ander ten antwoord, ‘'t is waar ze is
lelijk en dom, maar daarentegen is ze rijk... en ziekelijk’
Het belangrijkste blijft een toegankelijke presentatie van kennis en iedere aflevering
behelst meerdere rubrieken. De aangeboden wetenswaardigheden zijn op een
sensationele en moraliserende manier geschreven, zoals een artikel over de
schandelijke praktijken in de Amerikaanse gevangenissen. Hier wordt gedetailleerd
beschreven hoe een neger de doodstraf krijgt, die voltrokken wordt door middel van
ijsbaden. Opvallend is dat de aangeboden wetenswaardigheden, hoewel actueel, in
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het geheel niet toegespitst zijn op Nederland. De statistieken geven alleen cijfers
weer van zaken in Engeland, Duitsland of Frankrijk. In verschillende rubrieken
(‘wetenswaardigheden’, ‘kleinigheden’, et cetera) wordt opmerkelijk veel aandacht
besteed aan de situatie in Amerika. Ook opvallend is dat bij betere lezing blijkt dat
de verhalen zich in het geheel niet in Nederland afspelen en de personages meestal
namen hebben als ‘Sir George’ of ‘Miss Trevor’. Ook bij het bekijken van de platen
kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de prenten een erg ‘Brits’ karakter
hebben. De inhoud van dit blad lijkt dan ook vrijwel volledig gekopieerd uit het
Engelse tijdschrift (of misschien een combinatie van Engelse en/of Duitse
tijdschriften) (Aarts 2002, pp. 40-41). In latere jaren krijgt het tijdschrift een iets
meer ‘eigen’ inhoud dankzij een uitbreiding van de rubrieken met gedichten,
muziekstukken, raadsels, dam- en schaakproblemen en een ‘brievenbus’. Deze
rubrieken hebben wel een ‘plaatselijk’ karakter, maar de inhoud van de overige
stukken blijft allesbehalve ‘Nederlands’. In 1865 is het langste vervolgverhaal ‘Rob
Roy’ en de rubrieken ‘wetenswaardigheden’ en ‘allerlei’ bevatten items als
‘Amerikaanse huwelijken’, ‘Requiem van Mozart’, ‘De bevolking van Berlijn’,
‘Rijkdom in 't Rome der Oudheid’ en berichten als onderstaande:
‘Handel in haar’
Naar Engeland wordt jaarlijks voor p.m. 18.000 p.st. menschenhaar
verzonden dat aldaar voornamelijk tot het verzamelen van haartoeren
gebezigd wordt. Uit Frankrijk Noord-Duitschland en Italië komen de
grootste verzendingen. Oostenrijk en België leveren weinig op. De prijs
van het haar wisselt van 4
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tot 30 sh. het pond voor gewone qualiteit.
Voor fijnere soorten wordt tot 80 sh. besteed.

Appels en peren
Uit het bovenstaande blijkt, dat de door mij onderzochte tijdschriften, behalve het
woord ‘stuiver’ in de titel, niet zoveel gemeen hebben. Het Geïllustreerd Stuivers
magazijn is waarschijnlijk duur, heeft illustraties, bevat veel informatie en lijkt
volledig vertaald. Het Half stuivers magazijn is goedkoop, is niet geïllustreerd en
bevat zeker na een paar jaargangen alleen nog amusement, dat waarschijnlijk wel
op Nederlandse bodem (vooral door de heer Temme) is geproduceerd. Aanvankelijk
hebben de tijdschriften de afwisseling in rubrieken nog overeenkomstig, al zijn de
wetenswaardigheden in het Half stuivers magazijn van een (nog) minder
wetenschappelijk niveau en beperkt in omvang. Het grootste verschil tussen de bladen
is dat het Half stuivers magazijn, zeker na verloop van tijd, in tegenstelling tot het
Geïllustreerd Stuivers magazijn meer een boek in afleveringen is dan een ‘echt’
tijdschrift (zie ook Johannes 1995, pp. 57-76). De periodieken hebben gemeen dat
ze zich in principe richten op een breed publiek, maar het blijft toch een beetje appels
met peren vergelijken.
Van een heel specifiek subgenre ‘stuiversmagazijnen’, met als kenmerk het woord
‘stuiver’ in de titel van het tijdschrift kan dus geen sprake zijn. De verschillen tussen
twee ‘stuiversmagazijnen’ zijn al te groot om de bladen over een kam te scheren.
Als er al sprake is van zoiets als een ‘stuiversmagazijn’ dan worden deze tijdschriften
in elk geval niet gekenmerkt door hun titel, maar door de mate waarin ze lijken op
het Engelse Penny Magazine. Een verklaring voor de enorme hoeveelheid tijdschriften
die ‘stuiversmagazijn’ heten, is dan simpelweg te vinden in de prijs. Uit de
biografische gegevens die Hemels heeft verzameld blijkt na enig rekenwerk dat ieder
blad met ‘stuiver’ in de titel ook daadwerkelijk een stuiver kostte. Het Half stuivers
magazijn kost een halve stuiver. Een aantal stuiversbladen veranderen op een gegeven
moment van naam en zijn vervolgens ook duurder dan een stuiver. Natuurlijk is
daarmee niet uitgesloten dat men toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken
kan toedichten aan ‘stuiversbladen’, al is het maar dat deze bladen, doordat ze in
dezelfde prijscategorie vallen, dezelfde mogelijkheden en beperkingen kennen.
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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 de laatste, en
belangrijkste dimensie

De mens
Frits van Oostrom
Jaren geleden maakte Sonja Barend een themaprogramma over overspel. Er waren
drie gasten: een dominee, een dokter en een professor. Achtereenvolgens spraken de
dominee en de dokter zich faliekant uit tegen overspel. Voor de dominee een zonde
tegen alles wat God aan goeds met de mens voorhad, voor de dokter was het spelen
met lichamelijk vuur, met geslachtsziekte als nog wel het minste risico. Toen kwam
Sonja bij de derde gast. ‘Professor, wat vindt u van overspel?’ ‘Tja, mevrouw Barend,
het past misschien wel bij de pure academicus dat ik dat wat genuanceerder zie. Kijk:
ik zeg tegen mijn vrouw dat ik naar mijn vriendin ben, en tegen mijn vriendin dat ik
bij mijn vrouw ben - en ik ga lekker werken.’
Toegegeven: een mop, een van de twee leuke universitaire die ik ken, maar
duidelijk bedacht door iemand die het universitaire volkje kent. ‘Lekker werken’ is
voor hen zingeving en zelfverwerkelijking ten top. Het beste merk je dat aan de twee
calvinistische universiteiten van Nederland, de VU en de universiteit Utrecht. Aan
het einde van het eerste jaar van mijn dienstverband, is mij vooral dit duidelijk
geworden: hoe hard en serieus in Utrecht door de universitaire medewerkers wordt
gewerkt. Dat staat zozeer voorop, dat ze er bijna grauw van worden, en het in elk
geval niet in hun hoofd opkomt om zich op te tutten ten gerieve van de andere of
voor mijn part de eigen sekse. De werkdrift lijkt ze, enkele normale uitzonderingen
daargelaten, meer te leiden dan de geslachtsdrift.
Nu is hiertoe natuurlijk al jarenlang een zelfselectie gaande. Al op de basisschool
en de middelbare school zullen de latere universitaire figuren eerder hebben
uitgeblonken in het klaslokaal dan in de gymzaal; eerder de klantjes van Hans Anders
dan de klantjes van Ralph Lauren. Dit wordt op scherp gesteld tijdens de universitaire
studie zelf, waar in de collegebanken sneuïgheid en snoepgoed samenscholen. Maar
dan doet de maatschappelijke sorteermachine zijn werk, en gaan rubberzolen en hoge
hakken ieder huns weegs.
Ooit las ik een verklaring voor de vele zaken van sexual harassment op
Amerikaanse universiteiten: het was een inhaalslag van professoren. Op strand en
sportveld hadden de beeldschone meisjes hen nooit zien staan, maar nu waren de
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professoren eindelijk on top. De wraak van de kobolden. Maar helaas voor hen, als
het een rechtszaak wordt: hun oude schoolvijanden wrijven zich dan als advocaten
in hun handen, en gaan er nogmaals met de hoofdprijzen aan geld en vrouwen
vandoor.
Zich van zijn grenzen bewust, legt ons universitaire werkpaard toch maar weer
vergaderstukken op zijn bureau. In Utrecht wordt heel veel vergaderd aan de
universiteit. Bij de eerste facultaire bespreking waar ik te gast was, waren naast de
decaan maar liefst negen directeuren present. Wat op zichzelf al tekenend is voor
hoe het universitaire universum is veranderd. Nog maar een generatie terug was daar
de directeur de
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meest geminachte figuur op aarde; de faculteit had er maar een, en die was wel zo
wijs zichzelf secretaris van de faculteit te noemen. Nu zijn dezelfde studenten van
toen er trots op als hoogleraar directeur te zijn, bij voorkeur van een instituut voor
onderzoek of onderwijs. Ze verdienen overigens relatief minder dan de professoren
die ze zijn opgevolgd, en die nooit ergens directeur van waren. Ook minder dan de
echte directeuren van bedrijven, die de binnenstad inmiddels mijden omdat je er niet
kan parkeren. Maar professoren hebben nog altijd dikwijls geen rijbewijs, al is ook
daar de ‘verzakemanning’ gaande. En dus: visitekaartjes, en harde koffertjes. Haalde
je vroeger op het Utrechtse station de professoren moeiteloos uit de meute (type
‘Awater’/‘Het uur U’), nu zijn ze onherkenbaar.
Behalve aan hun dromen dan, waarin die stukken boeken worden. Want dat is
onverminderd de diepste drijfveer van al die universitaire wezens: hun liefde voor
de stof, hun vak, waaraan ze liefst iedere dag ongestoord zouden werken, alleen voor
de bevrediging van eigen nieuwsgierigheid en hun verlangen naar nog meer van al
dat moois. Het geld is bijzaak, seks is bijzaak, en eigenlijk zijn ook de medemensen
bijzaak, al doen ze hun best om dat te onderdrukken. Inderdaad: de universitaire
figuur is egoïstisch, egocentrisch en contactgestoord - maar toch een goed en
vergelijkenderwijs zelfs nobel mens, die graag het beste van zichzelf geeft op het
beperkte gebied waarop een mens dat kan. Lekker werken, en jezelf liever niet breder
maken dan verantwoord is. Waarde lezer: u zult zo iemand niet meteen begeren,
maar u zou er best van mogen houden.
En het universitair universum als geheel? Op zijn best een vrijstaat, op zijn slechtst
een schimmenrijk.
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Machtige slachtoffers
Norman Finkelstein, Nol de Jong en de strijd om het lijden
De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk thema in veel literaire
werken uit onze tijd. In dit artikel behandelt Atze de Vrieze de
verwerking van het joodse verleden in twee boeken. De roman Joods
labyrint van Nol de Jong en het cultuurhistorische werk De
Holocaust-industrie van Norman Finkelstein. Hoewel beide auteurs
een politiek gevoelig onderwerp behandelen, heeft De Jong aanzienlijk
minder stof doen opwaaien dan Finkelstein.
Atze de Vrieze
Met een dreiging van oorlog op mondiaal niveau ontstaat er een steeds grotere
tweedeling in de wereld. De kloof tussen het westen en het islamitische oosten wordt
steeds groter. Deze scheiding is voor een groot deel geografisch door te voeren. De
vijandige landen zijn allerminst buurlanden van elkaar. De wereld is verdeeld in oost
en west. Er is echter een land dat een bijzondere positie inneemt in het conflict: Israël.
Gelegen in het Midden-Oosten, is dit land omringd door islamitische landen. Israël
hoort bij de westerse wereld en heeft al jaren een beste vriend in de Verenigde Staten,
die de regering van het land al tientallen jaren steunen. De kritiek vanuit de Arabische
landen is dat Israël misdaden tegen de menselijkheid mag plegen, die voor andere
landen verboden zijn.
Behalve door een directe politieke oorzaak (de zowel strategische als symbolische
positie die Israël inneemt in het conflict tussen Amerika en de Arabische wereld)
wordt de bijzondere positie van Israël uiteraard sterk bepaald door de geschiedenis
van het joodse volk. Met name de jodenvernietiging in de Tweede Wereldoorlog ligt
nog vers in het geheugen. Al bij het vormen van de staat Israël was een belangrijke
gedachte dat ‘dit’ nooit meer mocht gebeuren en dat het joodse volk moest worden
beschermd. Helaas kan die bescherming ook te ver doorschieten. Wie kritische of
schertsende opmerkingen maakt over joden wordt al snel sympathie voor ultrarechtse
ideologieën verweten, met alle uitersten waartoe deze denkbeelden kunnen leiden.1
Ook in ons land ligt kritiek op Israël gevoelig.
Als kritiek op Israël door niet-joden al als misdaad wordt beschouwd, hoe zit dat
dan wel niet met kritiek vanuit die joodse samenleving? Een jood die kritiek uit op
de gang van zaken in Israël of in de joodse organisaties over de hele wereld, wordt
al snel gezien als een verrader en een zelfhater.2 Ook in de joodse gemeenschap wordt
al jaren gediscussieerd over de status van de holocaust. Inzet is daarbij de vraag of
de holocaust een unieke gebeurtenis is of, hoe vreselijk dat ook klinkt, slechts ‘een
van de vele’ volkerenmoorden die onze geschiedenis rijk is. Is het begrip holocaust
alleen te gebruiken voor de joodse uitroeiing in de Tweede Wereldoorlog, of ook
voor andere grote volkerenmoorden?
In dit artikel ga ik in op twee recente teksten van joodse auteurs van de zogenoemde
tweede generatie, de generatie van wie de ouders de oorlog hebben meegemaakt.
Die twee werken verschillen veel van elkaar, maar hebben ook veel met elkaar
gemeen. De belangrijkste overeenkomst tussen de twee is dat ze allebei kritiek leveren
op de joodse gemeenschap; kritiek juist op het gevoelige punt, het erfgoed van de

Vooys. Jaargang 21

holocaust en het taboe op kritiek met betrekking tot dat onderwerp. Het eerste boek
is De Holocaust-industrie uit 2000 van de Amerikaanse cultuurwetenschapper Norman
Finkelstein (1954). Een controversieel boek, waarin de auteur stelt dat een aantal
joodse organisaties de holocaust misbruikt voor hun eigen zaak, vaak een financiële
zaak. Het tweede boek is de roman Joods labyrint uit hetzelfde jaar van de
Nederlandse auteur Nol de Jong (1947). Het boek laat op de achterflap weten een
‘felle aanklacht tegen het monopolie op joods leed’ te zijn. Volgens diezelfde
achterflap ‘doorbreekt Nol de Jong het taboe van het heilig ontzag voor hen die het
hebben meegemaakt’.
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Zo op het eerste gezicht had deze tekst op de achterkant van beide boeken kunnen
staan. Het lijkt erop dat Nol de Jong uitgaat van een theorie over de joodse
samenleving die sterk overeenkomt met die van Finkelstein. In een van de interviews
die Nol de Jong gaf, komt het boek van Finkelstein ook als zodanig ter sprake.
Een groot verschil tussen beide boeken is de manier waarop erop is gereageerd.
Terwijl Finkelstein hevige discussies over zijn boek en zijn persoon op gang heeft
weten te brengen, is het rondom Nol de Jong nagenoeg stil gebleven. Er zijn maar
weinig recensies over de roman geschreven, laat staan dat mensen er fel over hebben
gediscussieerd. Als het boek van De Jong echt zo veel lijkt op dat van Finkelstein,
dan is dat natuurlijk opmerkelijk. Met andere woorden: hoe komt het dat Finkelstein
veel van zijn lezers op de kast heeft weten te jagen, en Nol de Jong niet? Om deze
vraag te beantwoorden, zal ik beide boeken onafhankelijk van elkaar bekijken en
hun kern proberen bloot te leggen. Ik zal laten zien in hoeverre ze nu werkelijk op
elkaar lijken en de overeenkomsten en verschillen in verband brengen met het verschil
in reacties.

Grootscheepse campagnes
Voor ons is de term holocaust onlosmakelijk verbonden met de totale vernietiging
van de joden zoals die de nazi's voor ogen stond. Maar is die associatie de enig
mogelijke? Historicus Gie van den Berghe signaleert in zijn boek De uitbuiting van
de Holocaust (2001) dat een deel van de joodse wereld de term holocaust specifiek
voor de joodse vernietiging opeist (Van den Berghe 2001, pp. 116-159).3 Het gebruik
van de term in andere contexten ligt bij bepaalde mensen zeer gevoelig. In zijn boek
schetst Van den Berghe de discussie over de uniciteit, waarbinnen ook Finkelstein
is te plaatsen. Ik maak gebruik van het boek van Van den Berghe, omdat hij naar
mijn mening een veel genuanceerdere kijk op de zaken heeft dan Finkelstein. De
beschrijving van Van den Berghe, waarop ik het nu volgende baseer, laat goed zien
hoe radicaal de standpunten van Finkelstein zijn.
Of de term ‘holocaust’ breed of smal dient te worden geïnterpreteerd, lijkt een
probleem van taalkundige aard. Volgens Van den Berghe ligt het probleem echter
dieper. De exclusiviteit van het woord holocaust staat voor een aanvaarding van de
absolute onvergelijkbaarheid van de joodse uitroeiing. Deze uitroeiing wordt
beschreven als ‘unieker dan het unieke’, ‘een mysterie zonder naam’, ‘onbegrijpelijk’,
‘onbeschrijfelijk’ en ‘onovertrefbaar’. De joodse slachtoffers vormen dan ook een
categorie apart. Gevolg hiervan is dat iedere poging tot verklaring of vergelijking
wordt opgevat als een soort heiligschennis en wordt gelijkgesteld wordt aan
ontkenning.
In een groot deel van de westerse wereld wordt deze uniciteit min of meer erkend.
Men is het er in elk geval over eens dat de holocaust een dieptepunt is in de moderne
tijd. Een belangrijke reden voor deze erkenning is het schuldbesef dat men in de
westerse wereld heeft. Het is bekend dat ook in ons land er niet alles aan is gedaan
om de deportatie van joden te voorkomen.4 Voorstanders van de uniciteitstheorie
stellen dat de wereld na Auschwitz voorgoed is veranderd. De moderne beschaving
en de moderne waarden zijn er door aangetast. Daar zijn, door het gebrek aan
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daadkracht tijdens de oorlog, ook de niet-nazi-landen schuldig aan, of in ieder geval
medeplichtig.
Natuurlijk valt te bediscussiëren of dit pessimisme terecht is en of de holocaust,
hoe verschrikkelijk ook, echt zo'n breekpunt vormt en zoveel invloed heeft op onze
maatschappij van nu. De meeste mensen zullen in hun dagelijks leven geen boodschap
hebben aan Auschwitz. Maar feit is dat twijfel aan de uniciteit van de holocaust door
sommige fundamentele voorstanders daarvan wordt gezien als een ontkenning ervan.
Wie de krant regelmatig openslaat, merkt dat het niet moeilijk moet zijn om een
rechtszaak wegens antisemitisme aan de broek te krijgen. Men gaat er dus over het
algemeen voorzichtig mee om.
Van den Berghe laat zien dat de holocaust niet altijd werd gezien als een unieke
en ultieme gebeurtenis. Kort na de oorlog zag men de nazi-misdaden als deel van
een al eeuwen bestaande haat tegen joden, die vaak ook met vervolgingen ging
gepaard; pogroms. Pas rond het eind van de jaren vijftig wordt het woord holocaust
het ‘standaardwoord’ voor de uitroeiing. Daarvoor werd gesproken van ‘Grote
Catastrofe’, ‘choerban’ of ‘shoah’. Eind jaren zestig kreeg de holocaust steeds meer
het unieke karakter dat het nu draagt. Dat is ook te zien aan het feit dat mensen vanaf
toen niet meer spraken over ‘holocaust’, maar over ‘De Holocaust’. Ook de
symbolische functie van Auschwitz, als het epicentrum van de jodenuitroeiing, stamt
uit die tijd.
In niet-joodse kringen werd het woord holocaust echter nog steeds gebruikt voor
andere volkerenmoorden, zoals de Amerikaanse burgeroorlog of de dreigende Derde
Wereldoorlog (nucleaire holocaust). Zeker tot het proces Eichmann in 1961, speelde
de judeocide in de Amerikaanse samenleving slechts een geringe rol. Vanaf het
midden van de jaren zeventig
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voerden Amerikaans-joodse organisaties grootscheepse campagnes om de samenleving
te doordringen van de holocaust. Ze zetten aan tot onderzoek, onderwijs en
herdenking. De uniciteitsgedachte kreeg in de joodse lobby een sterke nadruk. Zo
protesteerde een van de belangrijkste uniciteitsvoorvechters, Elie Wiesel, tegen
aandacht voor de uitroeiing van zigeuners in de voorlichting die in musea werd
gegeven.
De voorstanders van uniciteit zijn constant in gevecht met de tegenstanders ervan.
Er heerst een verwoede strijd van argumenten en verwerpingen daarvan. Die
argumenten bestaan doorgaans uit voorbeelden van andere grote volkerenmoorden,
zoals de moord op 20 miljoen Russen door Stalin of de slachtoffers van de
Amerikaanse atoombommen op Hirosjima en Nagasaki. De argumenten voor de
uniciteitsheorie geven aan waarom deze moorden wel te begrijpen zijn en de
jodenuitroeiing niet, of waarom de holocaust nog altijd erger is.
Het uniciteitsbegrip wringt, daargelaten of een gebeurtenis überhaupt uniek kan
zijn (en als dat zo is, zijn dan niet alle gebeurtenissen uniek?), kort gezegd op drie
punten. Om te beginnen was de holocaust niet uniek in het aantal doden dat er viel
te betreuren. Daarnaast waren de joden niet de enige slachtoffers van de naziterreur
(bronnen geven aan dat joden zelfs niet de eerste slachtoffers waren). Tot slot: de
holocaust is niet het enige voorbeeld van een volkerenmoord die niet ondanks, maar
dankzij de regering plaatsvond.
Er zijn dus aardig wat argumenten om de uniciteit van de holocaust te verwerpen.
Toch ziet Van den Berghe het begrip als een machtig wapen in de handen van joodse
organisaties. Al bij de stichting van de staat Israël speelde de holocaust een grote
rol. De joden waren een volk dat altijd werd bedreigd. Dat kwam door de grote
verspreiding van joden over de wereld. De oplossing werd gezien in de oprichting
van een eigen staat. Daar zouden de joden sterker zijn. Natuurlijk was de gedachte
mooier dan de werkelijkheid. Ingesloten tussen heetgebakerde Arabische staten die
zich bekocht voelden, moesten de Israëlieten zichzelf en hun land (misschien wel
meer dan ooit) beschermen.
De uniciteit van de holocaust was bij het verkrijgen van internationale sympathie
een belangrijk argument. Men betoogde dat joden altijd werden bedreigd en dat
bescherming noodzakelijk was. Dat Israël niet zo machteloos was als het wel eens
suggereerde, bleek in de Zesdaagse Oorlog in 1967.
Israël won deze oorlog van alle Arabische staten. Het slachtoffer werd nu
overwinnaar. Na de Jom Kippoer-oorlog (1973) nam de steun voor Israël sterk af.
De joden, de eeuwige zondebok, hadden nu macht. De macht van Israël over de
Palestijnen wordt al snel vergeleken met de macht van de nazi's; de Palestijnen
worden wel eens de nieuwe joden genoemd.
Zowel de tegenstanders als de voorstanders van de staat Israël maken nog steeds
gebruik van de, op de holocaust gebaseerde, retoriek. Elie Wiesel vindt dat men te
ver gaat met de vergelijking van de Israëlische politie met de Gestapo. Maar op
kritiek van progressieve Duitsers reageert hij in niet mis te verstane termen:
Ze hebben het gewaagd Israël en het joodse volk te veroordelen. Ze hebben
de kant gekozen van Arabische terroristen en zijn dus medeschuldig
geworden aan het leed van de holocaustslachtoffers. Ze zijn definitief in
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de voetstappen van hun vaders getreden, hebben bewezen even blind en
reactionair te zijn als Goebbels. (Ibidem, p. 122)

Het boek van Gie van den Berghe
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Een morele parodie
Gie van den Berghe laat in zijn boek doorschemeren dat hij niet veel op heeft met
de uniciteitsgedachte. Hij lijkt van mening dat de holocaust heel goed te vergelijken
is met andere gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis en dat, ook als de
holocaust erger zou zijn dan al het andere, niemand er rechten aan zou mogen
ontlenen. Met andere woorden, de vraag of de holocaust uniek is, is irrelevant. Dat
is Norman Finkelstein niet alleen met hem eens, hij maakt zich zelfs uitgesproken
kwaad over de uniciteitsgedachte en gaat bovendien verder dan Van den Berghe.
Finkelstein, zelf zoon van joodse ouders met een kampverleden, rekent in zijn boek
De Holocaust-industrie af met joodse organisaties die volgens hem het joodse lijden
exploiteren. In zijn afrekening zien we alle argumenten terug die in mijn beschrijving
van de algemene discussie over de uniciteit naar voren kwamen. Het gaat Finkelstein
vooral om rijke Amerikaans-joodse organisaties als het American Jewish Congress,
Jewish World Congress en de Conference on Jewish Material Claims Against
Germany. Deze organisaties, die bijzonder machtig zijn, ontlenen hun status volgens
Finkelstein aan de uitbuiting van de holocaust.
Naast een persoonlijk motief (Finkelstein spreekt regelmatig namens zijn ouders
en het onrecht dat hen wordt aangedaan, hierover later meer) zijn de redenen voor
zijn tirade duidelijk: hij tekent protest aan tegen de manier waarop de holocaust wordt
gebruikt als rechtvaardiging van de buitenlandse politiek van Israël en tegen de
afpersing van Europese banken en regeringen door de grote organisaties ‘in de naam
van behoeftige slachtoffers van de holocaust’. Een derde punt is dat hij het van groot
belang vindt ‘om de integriteit van het historisch verslag te behouden en daarvoor
te strijden. [...] Het grootste deel van de productie is waardeloos en niet zozeer een
eerbewijs aan het joodse lijden maar eerder aan de joodse overdrijving.’ Meteen in
zijn inleiding laat hij weten niets voor een uniciteitsclaim te voelen:
Dit was de belangrijkste les die mijn moeder mij meegaf. Ik heb haar nooit
horen zeggen: je mag niet vergelijken. Mijn moeder vergeleek altijd alles.
Ongetwijfeld moet er historisch onderscheid worden aangebracht. Maar
om nu een moreel onderscheid te maken tussen ‘ons’ lijden en ‘hun’ lijden
is een morele parodie zonder meer.
(Finkelstein 2000, p. 122)

Een plompe poging
Net als Van den Berghe ziet Finkelstein de Zesdaagse Oorlog uit 1967 als het
breekpunt in de houding ten opzichte van de holocaust. Finkelstein is van mening
dat de holocaustindustrie toen baat had bij extra aandacht voor de jodenvervolging.
De meer zionistische joodse organisaties in de Verenigde Staten gebruikten het voor
hun lobby voor de staat Israël in verband met de spanningen die daar heersten. Dit
ziet Finkelstein dus niet alleen als een breekpunt in de kijk op de geschiedenis, maar
ook als het begin van de vervalsing. De grote kracht die uitgaat van de holocaust is
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er de oorzaak van dat de feiten worden gecorrumpeerd. Het standaard beeld dat zo
ontstaat, steunt op de twee belangrijke pijlers die we al eerder tegenkwamen, namelijk
dat de holocaust een categorisch unieke historische gebeurtenis is, en dat het de
climax is van een irrationele, eeuwige haat van niet-joden jegens joden.
Natuurlijk is de shoah uniek, zegt Finkelstein. Alles is op zijn eigen manier uniek,
maar daarmee wordt niets gezegd. De ongekende kwaadaardigheid die voortkomt
uit een eeuwigdurende haat tegen joden geeft diezelfde joden ook unieke rechten.
Finkelstein noemt dit het morele kapitaal van de joden. Dit kapitaal en vooral ook
de claim van de eeuwigdurende haat van niet-joden tegen joden is op niets gebaseerd.
Finkelstein gaat om dit aan te tonen bijvoorbeeld fel tekeer tegen het boek Hitler's
willing executioners van Daniel Goldhagen. Goldhagen wil in deze invloedrijke
bestseller aantonen dat de joden het slachtoffer waren van het hele Duitse volk, niet
slechts van de nazi's. Finkelstein noemt het ‘een plompe poging’ en ‘nauwelijks
komisch te noemen’ (Finkelstein 2000, p. 47).
Een belangrijk medium in de beeldvorming van de holocaust is de literatuur. Ook
hier noemt Finkelstein een aantal voorbeelden waarin de werkelijkheid wordt
verdraaid. De roman The painted bird van de Poolse emigrant Jerzy Kosinski is hier
een goed voorbeeld van. De roman gaat door voor het autobiografische relaas van
de auteur. De hoofdpersoon in de roman moet zien te overleven in de keiharde wereld
van het Poolse platteland in de Tweede Wereldoorlog; een wereld vol haat jegens
de joden. In werkelijkheid woonde Kosinski de hele oorlog bij zijn ouders en zijn
alle vreselijke verhalen in de roman aan zijn fantasie ontsproten. Elie Wiesel riep de
roman uit tot ‘een van de beste aanklachten over de nazi-tijd’. Joodse organisaties
en literaire critici waren unaniem overtuigd van de authenticiteit van de roman. Men
zat er echter naast. (Finkelstein 2000, p. 51)
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Nog sterker is het voorbeeld van de roman Fragments, door Binjamin Wilkomirski.
Deze autobiografische roman speelt zich af in een concentratiekamp, waar iedere
bewaker een sadistisch monster is. Na de oorlog komt de hoofdpersoon terecht in
een Zwitsers gezin, waar hij merkt dat iedereen de joden nog steeds wil vermoorden.
Ook het verhaal van Wilkomirksi is niet authentiek. Wilkomirski heeft de hele oorlog
in het neutrale Zwitserland doorgebracht, heette in werkelijkheid Bruno Doesseker
en was zelfs niet eens joods. De holocaustindustrie, die ook deze roman tot een soort
vlaggenschip had gemaakt, keurde het boek niet af. Israel Gutman, directeur van het
Israëlische holocaustmuseum Yad Vashem en holocaustdocent aan de Hebreeuwse
Universiteit zei:
Het is niet zo belangrijk of Fragments bedrog is. Wilkomirski heeft een
verhaal geschreven dat hij diep doorvoeld heeft; zoveel is zeker. [...] Hij
is geen oplichter. Hij is iemand die dit verhaal in het diepst van zijn ziel
meemaakt. De pijn is authentiek. (Finkelstein 2000, pp. 54-55)
Het moge duidelijk zijn dat Finkelstein een totaal andere mening is toegedaan. Het
is niet zo dat met fictie onwaarheid wordt gesproken, maar met een onterechte claim
een waar gebeurd verhaal te zijn, wordt de lezer voor de gek gehouden. Een fictief
werk kan bovendien volgens Finkelstein niet als voorbeeld of bewijs worden gebruikt
op de manier waarop de holocaustindustrie dat doet. De waarheid wordt namelijk
geromantiseerd (in zoverre je daarvan kunt spreken). Als onze herinnering aan de
gruwelen van de Tweede Wereldoorlog voor een belangrijk deel wordt bepaald door
deze ‘valse’ getuigenissen, kan er een ver-tekend beeld ontstaan. Volgens Finkelstein
gebeurt dat ook. Bovendien stelt hij dat de ‘waar gebeurd’ status van de romans
wordt benadrukt om het boek indrukwekkender te maken (ervan uitgaande dat veel
lezers waar gebeurde verhalen als authentieker beschouwen) en er dus meer van te
verkopen. Dat is een vorm van holocaustkitsch of pure holocaustindustrie. Voor
zowel de mening van Gutman als die van Finkelstein zijn argumenten aan te dragen.
Kop van Jut in het betoog van Finkelstein is de al eerder genoemde Elie Wiesel.
Hij is hoofdverantwoordelijk voor de holocaustindustrie:
Wiesels aanwezigheid is een functie van zijn ideologische bruikbaarheid.
Uniciteit van het joodse lijden/uniciteit van de joden, altijd schuldige
niet-joden/altijd onschuldige joden, onvoorwaardelijke steun aan
Israël/onvoorwaardelijke steun aan joodse belangen: Elie Wiesel is de
holocaust.
(Finkelstein 2000, p. 50)
Wiesel komt in het boek naar voren als een typische uitbuiter van de holocaust. Zo
zou hij voor een lezing $25.000 rekenen (plus limousine en chauffeur) (Finkelstein
2000, p. 44). En zoals ik eerder al aangaf is hij volgens Finkelstein ook sterk
medeschuldig aan de vervalsing van de holocaust. Wiesel krijgt een belangrijke rol
in het laatste deel van Finkelsteins boek, dat gaat over de kwestie van de
schadevergoedingen aan joodse slachtoffers van de holocaust.
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Corrumperende feiten
Na de oorlog heeft de Duitse regering veel geld moeten betalen aan slachtoffers van
de concentratiekampen. Het bedrag was voor een groot deel de betaling voor
onbetaalde zware werkzaamheden, een aantoonbaar bedrag. Aan het eind van de
twintigste eeuw is er volgens Finkelstein echter een nietsontziende machine op gang
gekomen, de ‘holocaust-industrie’, die alles in het werk stelt om zoveel mogelijk
geld los te krijgen van regeringen die medeplichtig zijn aan het leed van de joden.
Een belangrijke zaak in dit geval is de rechtszaak die joodse organisaties
aanspanden tegen de Zwitserse bankwereld. Deze zou goud hebben opgekocht van
de nazi's, dat afkomstig was van holocaustslachtoffers. Dit goud zou jarenlang zijn
opgeslagen in Zwitserse banken en nooit aan overlevenden teruggegeven. Finkelstein
laat in een interview weten niets te hebben tegen het uitbetalen van
schadevergoedingen aan joodse overlevenden. Hij is daar juist vóór. Het probleem
ligt voor Finkelstein bij de manier van claimen: de joodse organisaties corrumperen
de feiten om meer geld af te dwingen en het geld komt niet terecht bij de werkelijke
slachtoffers, maar blijft bij de rijke joodse organisaties (Arian 2000).
Met de corrumpering van de feiten doelt Finkelstein vooral op de bepaling van
het aantal overlevenden van de holocaust. De bepaling van dat aantal is een lastige
zaak. Volgens officiële gegevens zouden zo'n honderdduizend mensen de kampen
hebben overleefd en tegenwoordig zal zo'n 25 procent daarvan nog in leven zijn.
Omdat de joodse overlevenden de status van martelaarschap kregen toebedeeld,
deden sommige joden zich na de oorlog zo voor. Maar volgens Finkelstein is er nog
een andere reden om je
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holocaustslachtoffer te noemen, een materiële reden (Finkelstein 2000, p. 71).
De schattingen van de joodse organisaties liggen dan ook ver boven de werkelijke
aantallen. Oorzaak van dat verschil is ook de definitie van het begrip
holocaustoverlevende. De betreffende joodse organisaties zijn van mening dat ook
joden die hebben kunnen vluchten of onderduiken tot de slachtoffers behoren. Deze
mensen hebben volgens hen net zo veel recht op een schadevergoeding. Volgens
Finkelstein is dat niet terecht. Het is een belediging voor de slachtoffers van de
concentratiekampen.
Er is nog een manier waarop de holocaustindustrie de herinnering corrumpeert.
Finkelstein laat zien dat de gang van zaken met betrekking tot de Zwitserse banken
in de media anders wordt voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Zwitserse banken
zouden zich met opzet hebben verrijkt aan joodse slachtoffers en het overlevenden
moeilijk hebben gemaakt hun bezittingen terug te krijgen. Onderzoek heeft echter
uitgewezen dat de meeste Zwitserse banken correct hebben gehandeld en juist veel
hebben gedaan om eigenaars van zogenaamde slapende rekeningen5 op te sporen
(Finkelstein 2000, pp. 96-99). De Zwitserse bankwereld zwichtte al snel voor de
diplomatieke druk van de Amerikaanse regering (op aandringen uiteraard van de
machtige joodse achterban) en betaalde een enorm bedrag aan schadevergoedingen.
Hetzelfde lot overkwam Nederland, Duitsland, en het veel armere Polen. Wrang is
dat de Amerikaanse regering zelf nauwelijks schadevergoedingen heeft moeten
betalen, terwijl in de Verenigde Staten evenveel slapende rekeningen te vinden zijn
en het land even weinig joodse vluchtelingen heeft opgenomen als Zwitserland
(20.000), ondanks het feit dat Zwitserland vele malen kleiner is. Dit alles heeft te
maken met de machtspositie van de joodse organisaties in de VS. Waarom zou men
die machtspositie op het spel zetten?
Het tweede punt is, zoals gezegd, het feit dat de ware slachtoffers in de hele lobby
worden genegeerd. De mensen voor wie het geld is bestemd zien over het algemeen
weinig van de binnengehaalde tegoeden. Hier spreekt Finkelstein ook namens zijn
eigen ouders, die ook overlevenden van de holocaust waren. Vanuit deze achtergrond
constateert Finkelstein dat joodse organisaties vooral zichzelf verrijken. De klacht
van Edward Bronfman, voorzitter van het World Jewish Conference en een van de
rijkste mensen van de VS, dat de slachtoffers door de regeringen in de steek worden
gelaten doet hij af als onzin. Van zijn eigen kapitaal zou Bronfman zelfs het hele
probleem nog kunnen oplossen.

Oude rekeningen
De roman Joods labyrint van Nol de Jong speelt zich af in een wereld die veel weg
heeft van de wereld uit Finkelsteins boek. Hoofdpersoon is Otto Kant, directeur van
de Eerste Joodse Verzekeringsbank (vanaf nu ‘Eerste Joodse’), een organisatie die,
zo blijkt al snel, in Finkelsteins opsomming niet zou misstaan. Otto heeft een redelijk
traditionele joodse opvoeding genoten, maar heeft die achtergrond na zijn jeugd
volledig afgezworen. Hij trouwt met een niet-joodse vrouw en wil niets weten van
het jodendom. Toch wordt hij rond zijn veertigste directeur van een joodse bank.
Het is binnen het bedrijf weliswaar niet verplicht om jood te zijn (drie van Otto's vijf
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voorgangers waren niet-joods), maar achtergrond speelt toch een belangrijke rol
binnen het bedrijf. Een belangrijk punt in de joodse identiteit van de bank vormen
bijvoorbeeld de slapende rekeningen. De Eerste Joodse beheert al sinds de oorlog
een vrij groot aantal rekeningen van joodse rekeninghouders die niet uit de oorlog
zijn teruggekeerd.
Het verhaal begint op het moment dat Otto midden in de nacht van zijn bed wordt
gelicht en wordt meegenomen naar een gevangenis. Otto heeft geen idee waarvan
hij wordt verdacht en vermoedt dat het om een misverstand gaat. Het is niet
verwonderlijk dat de roman een aantal recensenten deed denken aan de roman Der
Prozess van Franz Kafka.6 Waar de hoofdpersoon in deze roman echter tot het eind
niet weet waarvan hij wordt beschuldigd, krijgt Otto dat wel te horen (al blijft het
enigszins vaag). Hij wordt verdacht van malversaties en seksuele intimidatie. Al snel
blijkt dat deze aanklachten niet met de werkelijkheid stroken. Het is de aanklagers
om iets anders te doen: de Raad van Commissarissen van de bank is van mening dat
Otto schade toebrengt aan de joodse identiteit van de bank.
Otto staat tegenover een muur. Vrijwel direct is het volstrekt duidelijk dat de
aantijgingen zinloos zijn. De hervormingen die Otto heeft doorgevoerd zijn niet in
strijd met de wet. Wat voor Otto overblijft is de vraag waarom men hem weg wil
hebben. Wat heeft hij gedaan? De momenten waarop hij alleen in zijn cel is, gebruikt
hij om na te denken over die vraag. Een vraag die nauw verbonden is met de vraag
naar de essentie en de grens van het jodendom. Wie wil Otto nu eigenlijk weg hebben?
Tegen wie moet Otto zich verdedigen? Met andere woorden, tegen welke categorie
joden richt de ‘felle aanklacht’ van Nol de Jong zich?
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Otto heeft twee vijanden, die het hele bedrijf tegen hem proberen uit te spelen: de
rabbijn en de Raad van Commissarissen.
De Eerste Joodse heeft een eigen rabbijn, die de ‘joodse zaken’ in de gaten houdt,
hij moet zorgen dat alles koosjer is. Officieel heeft de man weinig macht, maar
achteraf blijkt dat anders te zijn. De rabbijn is een voorstander van het behoud van
de afdeling ‘Oude rekeningen’. Een van de punten waarop Otto wordt aangevallen.
De rabbijn komt naar voren als een orthodoxe jood, die zijn hele leven baseert op de
thora. Hij ziet het als zijn taak zoveel mogelijk joden terug te brengen tot de tradities.
Hij is hierin de complete tegenpool van assimilant Otto. Ondanks het feit dat hij zich
voorneemt zich niet te laten verleiden, meent Otto het wel met de man te kunnen
vinden. Naarmate Otto langer in de cel zit, begint hij steeds sterker te vermoeden dat
de rabbijn hem heeft verraden. Hij vermoedt dat de rabbijn het hem kwalijk heeft
genomen dat hij niet orthodox is geworden, zoals de rabbijn zelf. Bovendien denkt
hij dat de rabbijn vermoedde dat Otto's plannen hem als rabbijn wel eens overbodig
zouden kunnen maken. De rabbijn is bij uitstek iemand die belang heeft bij het
verleden en de tradities.
De Raad, Otto's andere vijand, bestaat uit een aantal heren van hogere leeftijd:
Cohn, Pachter, Kanter, Ravenstein en voorzitter Bronfman (is het toeval dat hij
dezelfde naam draagt als de voorzitter van het World Jewish Congres?). Uit de
verhoren blijkt dat de Raad al geruime tijd bezig is met een onderzoek naar Otto.
Rechter-commissaris Monasch zegt al enige tijd contact te hebben met de Raad. Er
is sprake van een heus complot tegen Otto. Zoals gezegd zijn de leden van de Raad
buitengewoon verbolgen over het veranderen van tradities binnen de bank. Otto heeft
sinds zijn aanstelling een aantal reorganisaties doorgevoerd die het bedrijf sterker
moeten maken. Naast het ontslaan van enkele mensen is een van die hervormingen
het opheffen van de afdeling ‘Oude rekeningen’ als apart onderdeel van het bedrijf.
Dat wordt hem zeer kwalijk genomen:
U als jood zou moeten weten hoe belangrijk tradities zijn voor het joodse
volk. Daardoor heeft het oude volk zijn teistering doorstaan, meneer Kant,
door traditie en door niets anders. ‘Oude rekeningen’, dat ís de bank, dat
is het lijden, dat zijn wij. [...] áls u dan met die vernieuwing begint, dan
doet u dat vanuit de algemene en bijzondere reserves. U gebruikt als het
ware het geld van de overledenen, van de vermoorden. [...] U zorgt ervoor
dat miljoenen voor niets gestorven zijn. (De Jong 2000, pp. 68-69)
We zien hier heel duidelijk het sacraliseren van de joodse geschiedenis. Het verleden,
gesymboliseerd door de oude mannen en de oude rekeningen, moet onaangetast
blijven, ook als dat ten koste van de toekomst gaat. In het licht van Finkelstein zou
men kunnen spreken van de verdediging van het morele kapitaal van de joden. Het
kapitaal dat immers een machtspositie met zich meebrengt.
De oude mannen in de Raad zijn stuk voor stuk oud genoeg om de oorlog
meegemaakt te hebben. Otto realiseert zich dat zeer sterk. Ook de vraag naar de
uniciteit van de holocaust en het joodse patent op het lijden komt zo aan bod:
Otto draaide zich van het raam af en schreeuwde: ‘IK HEB DE OORLOG
NIET MEEGEMAAKT!’ Maar dat maakt mij niet minder waardig dan wie
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ook van jullie. [...] Niet ik, maar júllie horen er niet langer thuis. Jullie
kijken alleen nog maar achterom. (De Jong 2000, p. 260)
De onterechte claim op moreel kapitaal staat een normale omgang tussen de oudere
generatie in de vorm van de Raad en de nieuwe generatie in de persoon van Otto
sterk in de weg. Een andere barrière vormt volgens Otto de grote verscheidenheid
aan denkbeelden binnen het jodendom. Iedereen discussieert maar met elkaar en men
probeert elkaar eerder onderuit te halen dan samen één volk te vormen. Ook van deze
strijd voelt Otto zich het slachtoffer.
Het lijkt mij duidelijk dat de Eerste Joodse Verzekeringsbank, zoals die voorkomt
in de roman van Nol de Jong, veel overeenkomsten vertoont met de joodse organisaties
die Finkelstein beschrijft. Met name de manier waarop men probeert Otto rücksichtslos
opzij te zetten voor de joodse zaak, doet daar sterk aan denken. Toch is er ook een
groot verschil. In Finkelsteins boek wordt gesproken over verdraaiing van feiten
aangaande de holocaust, aangaande de joodse zaak zelf dus. De zaken die de joodse
organisaties van pas komen worden gemystificeerd en onaantastbaar gemaakt. In De
Jongs roman wordt de heilige joodse zaak verdedigd met minder tot de verbeelding
sprekende middelen: Otto wordt beschuldigd van fraude en seksuele intimidatie. Dit
betekent natuurlijk niet dat de manier
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van handelen nu correct is, allesbehalve dat, maar in dit kader is het wel een essentieel
verschil.

Een storm en een stilte
Zoals ik eerder al aangaf zijn beide boeken op een totaal verschillende manier
ontvangen. Aan Finkelsteins boek is veel aandacht besteed, De Jong heeft met zijn
roman weinig stof doen opwaaien. Ondanks dat er zeer sterke overeenkomsten zijn
tussen de wereld die Finkelstein schetst, en die waarin De Jong zijn verhaal laat
afspelen, lijkt mij dat de aard van beide boeken dit verschil wel kan verklaren. Wie
de tekst van Finkelstein leest, merkt direct dat het een tekst vol wrok is, vol emotie
en persoonlijke motieven. Die wrok wordt hem lang niet door iedereen in dank
afgenomen. Zowel nationaal als internationaal werd het boek, met name om die
reden, afgekraakt. De achterflap van het boek vermeldt ‘vol trots’ dat de New York
Times het boek vergeleek met De protocollen van de wijzen Zion7 en dat schrijver
Leon de Winter de auteur in Der Spiegel een therapeut aanraadde. Finkelstein wordt
joodse zelfhaat verweten. Als hij zelf geen jood was, zou er zonder meer sprake zijn
van antisemitisme. Finkelstein zou ‘negationisten’ en rechtsradicalen argumenten in
handen geven voor jodenhaat. Feit is dat verschillende extreem rechtse organisaties
Finkelstein inderdaad in de armen hebben gesloten (zie Brendel 2000 of Meijer
2001).
Finkelstein zegt zelf een poging te doen de ongenuanceerde denkbeelden van de
uniciteitsaanhangers te ontrafelen. Toch is ook zijn werkelijkheid zwart-wit. Van
een middenweg is geen sprake. Finkelstein komt af en toe inderdaad naar voren als
een paranoïde man. Het spreekt voor zich dat het niet veel moeite kost de door
Finkelstein geschetste wereld totaal omgekeerd in andere bronnen aan te treffen.
Finkelstein vermeldt in zijn boek bijvoorbeeld niet - waarom zou hij ook - dat de
door hem zwaar bekritiseerde Elie Wiesel in 1986 is beloond met de Nobelprijs voor
de vrede. In de verklaring van het comité lezen we het volgende:
It is the Committee's opinion that Elie Wiesel has emerged as one of the
most important spiritual leaders and guides in an age when violence,
repression and racism continue to characterize the world. [...] Wiesel's
commitment, which originated in the sufferings of the Jewish people, has
been widened to embrace all repressed peoples and races. (The Norwegian
Nobel Committee 1986)
De Elie Wiesel die we hier zien, is een totaal andere dan de gluiperige, zichzelf
verrijkende valse profeet uit het verhaal van Finkelstein. Finkelstein gaat niet zomaar
iemand te lijf. Het gaat hier om een zeer gerespecteerd man, een man ook die de
gruwelen van Auschwitz aan den lijve heeft ondervonden (iets dat van Finkelstein
niet kan worden gezegd, hij is van de tweede generatie). Dat zal vast voor meer van
zijn ‘slachtoffers’ gelden.
Ook de manier waarop Finkelstein met de feiten omgaat is twijfelachtig, zo laat
Wiesel zelf ons weten. Finkelsteins bewering dat Wiesel zich verrijkt aan lezingen
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over de holocaust doet hij af als onzinnig. Hij zegt vooral lezingen te houden over
religie en literatuur en uit principe geen geld aan te nemen voor lezingen over de
holocaust. Als hij al geld aanneemt, is dat ten bate van een goed doel. Zelf heeft
Wiesel Finkelsteins boeken overigens niet gelezen, maar aan wat hij via de media
erover heeft gehoord, heeft hij genoeg om te weten dat hij dat ook niet wil. Finkelstein
is volgens hem niet meer dan een anti-Israëliet en antizionist die iedereen die over
de holocaust schrijft direct verwerpt (http://www.hagalil.com). Het is Wiesels woord
tegen dat van Finkelstein, en het is onmogelijk hier een van beide heren gelijk te
geven, maar het geeft in ieder geval duidelijk aan hoe zeer het gepast is op onze
hoede te zijn. Al met al heeft Finkelsteins boek alles in zich om controverse op te
roepen: zijn boek handelt niet alleen over een controversieel onderwerp, maar is
bovendien direct, concreet, emotioneel, en vooral radicaal. Er is weinig sprake van
nuancering, zodat het boek ook redelijk makkelijk op bepaalde punten kan worden
aangevallen.
Dit is heel anders bij het boek van Nol de Jong. Het handelt over dezelfde
thematiek: de vraag naar de essentie van het jodendom en de rechten die aan het
jodendom en aan de holocaust (mogen) worden ontleend. Maar is de complottheorie
uit het verhaal nu realistisch? Hebben we te maken met een sleutelroman? Of, nog
sterker: hebben we hier te maken met, volgens Nol de Jong, in de joodse gemeenschap
gangbare praktijken? Het boek zelf suggereert nadrukkelijk van niet. De auteur geeft
in zijn verantwoording aan dat we niet te maken hebben met een sleutelroman. Het
is duidelijk dat we hebben te maken met een ideeënroman. De gang van zaken in de
gevangenis en het gebouw zelf is onrealistisch en blijft in nevelen gehuld. Letterlijk
zelfs. Wanneer Otto het gebouw mag verlaten blijkt het gebouw ergens in ‘het midden
van niks’ te staan. Het land om de
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gevangenis is in mist gehuld, een mist die langzaam afneemt als Otto zich verder
van het gebouw begeeft. Als de mist weg is, bevindt hij zich weer in de bewoonde
wereld. Op dat moment ontmoet hij zijn eigen schaduw. De schaduw is hier
symbolisch voor de identiteit, een identiteit die altijd zal blijven, of je daar nu van
gediend bent of niet (vergelijk hiermee de uitspraak van de moeder van Otto: ‘Je
kunt het jodendom niet uitdoen als een jas’, De Jong 2000, p. 45). De gebeurtenissen
in de roman, de opsluiting, de ondervraging en de aanklacht, moeten dan ook worden
beschouwd als een symbolische worsteling met de joodse identiteit.
Ook de aard van de beschuldigingen is anders. Beide auteurs trekken in hun werk
streng van leer tegen de uniciteitsgedachte. Het joodse lijden is niet uniek en het
verleent al helemaal geen rechten. Wie na de oorlog is geboren, is niet minder waard
dan wie in Auschwitz heeft gezeten. Beide auteurs stellen hiermee dat joden het
verleden moeten laten voor wat het is. Men moet het verleden niet vergeten, maar
er vooral ook niet in blijven steken. In beide boeken komen we mensen tegen die dat
wel doen. De Raad van Commissarissen in Joods labyrint oefent macht uit in De
Eerste Joodse door gebruik te maken van de argumenten die Finkelstein noemt. Er
is zelfs sprake van een complot tegen Otto Kant dat sterk doet denken aan Finkelsteins
complottheorie: even ongenadig en ongenuanceerd.
Verschil is wel dat Finkelstein verder gaat dan De Jong. Hij spreekt immers niet
alleen van morele chantage, maar ook van materiële afpersing. In de roman is daar
geen sprake van. Het is de Raad van Commissarissen puur te doen om het bewaren
van de joodse traditie en de joodse geschiedenis. Sterker nog, het bedrijf loopt kans,
door een goede zakenman als Otto aan de kant te schuiven, dat de economische
positie van het bedrijf schade oploopt. Het lijkt mij dat de aantijgingen van Finkelstein
een stuk zwaarder zijn dan die van De Jong. De Jong doet evenals Finkelstein een
poging de holocaust en het joodse leed te demystificeren, maar hij maakt er niet de
ordinaire geldkwestie van die Finkelstein suggereert.
Heeft dat verschil misschien te maken met het feit dat er in Nederland helemaal
geen sprake is van een dergelijke joodse politieke ‘maffia’? Zou het niet onzinnig
zijn als De Jong zoiets in de Nederlandse samenleving zou suggereren? In een artikel
in Vrij Nederland liet Max van Weezel weten Finkelstein te wantrouwen, omdat hij
het woord afpersing veel te ver vindt gaan. Hij stelt hierin ook dat het helemaal
onzinnig is een dergelijke situatie ook in Nederland te willen zien (Arian 2000). Toch
is het best mogelijk dat ook in Nederland sprake is van een soortgelijke lobby. Ook
in Nederland is er discussie geweest over de betaling van schadevergoedingen en
ook hierin had het eerdergenoemde WJC een aandeel. Een jaar lang lukte het het
Centraal Joods Overleg niet overeenstemming te bereiken met de Nederlandse banken.
Toen het WJC zich met de zaak ging bemoeien ging het ineens heel snel.
PvdA-kamerlid Judith Belinfante liet weten weinig begrip te hebben voor de
Amerikaanse lobby, die volgens haar slechts gericht was op geld en macht. Het WJC
zou zich over de ruggen van Europese joden willen profileren. Ook de andere
belangrijke claim van Finkelstein vinden we bij Belinfante terug: volgens haar is het
volstrekt onduidelijk wat er met het geld gaat gebeuren (Belinfante 2001).
Het boek van Finkelstein is van alle kanten bekritiseerd. Op het internet worden
felle discussies gevoerd over zijn werk. Ook De Jong zelf heeft zich over Finkelstein
uitgelaten:
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Ik houd niet van zijn polemische positie. Ik vind het ook treurig dat voor
zo iemand kennelijk alleen zijn ouders en een paar andere shoah-overlevers
goed zijn in een verder inslechte wereld. Hij heeft niet helemáál ongelijk,
er wringt iets in de manier waarop in de Verenigde Staten wordt omgegaan
met de geschiedenis - there's no business like shoah-business, dat zit wel
in de Amerikaanse benadering. (Cohen 2000)
Nol de Jongs afrekening is dan ook van een heel ander kaliber. De Jong rekent af
met een idee, met een stroming, en niet met concrete personen of organisaties. Zoals
ik bovendien eerder al stelde zijn de aantijgingen minder ‘ernstig’, en bovendien
fictioneel. De ‘ontvoering’ van Otto Kant heeft geen direct verband met de
werkelijkheid; niemand wordt ervan beschuldigd. De discussie die zich in het hoofd
van Otto afspeelt, is er een van filosofische aard, terwijl Finkelstein veel dichter de
juridische oorlog nadert. De vraag naar de grenzen van het jodendom is legitiem
evenals het claimen van de uniciteit van de holocaust, maar het misbruiken van die
opvatting niet. Bovendien is de afrekening van De Jong meer van individuele dan
van algemene aard. De roman is te zien als de beschrijving van een interne worsteling
met het jodendom. Sterk aspect in die worsteling is de confrontatie met de oudere
generatie, de slachtoffers van de Hitler-terreur.
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Het gaat om de positie van het individu in die joodse cultuur. Finkelsteins tirade is
er een van meer maatschappelijk belang. De reacties op het boek van De Jong laten
zien dat niemand in Nederland zich persoonlijk aangevallen voelde door de kreten
van Otto Kant. Zoals vermeld zijn er wel organisaties die zich door Finkelsteins boek
aangevallen voelden en er fel op reageerden. Ook Nederlandse organisaties haastten
zich te verklaren dat hun werk wel degelijk oprecht is en dat Finkelstein niets meer
is dan een gefrustreerde antizionist (Brendel 2000).
Het laatste verschil dat ik wil noemen, is de positie die de holocaust inneemt in
de beide werken. Finkelstein wijdt zijn hele boek aan de holocaust en het misbruik
ervan. In de roman van de Jong speelt de holocaust eigenlijk maar een bijrol. De rol
die het speelt, moet worden gezien in een groter geheel. Het past binnen de vraag
naar de joodse identiteit in het algemeen. Al met al sluit ik me aan bij de kritiek van
Menno Schenke in zijn recensie over Joods labyrint. Hij begint zijn kritiek met een
opmerking over de, door mij al in de inleiding geciteerde, flaptekst:
Je zou moeten protesteren tegen zulke reclamekreten die niet stroken met
de inhoud van deze (autobiografische) debuutroman. Schrijver-psycholoog
Nol de Jong (53) scheert niet langs de randen van het antisemitisme, wat
je zou kunnen veronderstellen bij het lezen van ‘felle aanklacht tegen
monopolie op joods leed’. Het zijn de marketingmensen van uitgeverij De
Geus die de grens van het betamelijke overschrijden. (Schenke 2000)
De flaptekst is dus misleidend. Een tekst als deze past beter bij het boek van
Finkelstein dan bij het boek van de Jong.
Uiteindelijk denk ik te kunnen stellen dat beide auteurs zich in dezelfde hoek van
het jodendom bevinden. Beide auteurs manifesteren zich als moderne joden, gericht
op de toekomst. Ze willen zich niet laten voorstaan op hun verleden, en zeker niet
op dat van hun voorouders. Met die oudere generatie moet worden afgerekend. Die
afrekening mondt uit in een complottheorie, bij De Jong symbolisch, bij Finkelstein
letterlijk. Zowel bij Finkelstein als bij De Jongs alter ego Otto Kant vinden we een
antizionistische houding.8 Finkelstein is uitgesproken anti-Israël, Otto geeft vooral
aan weinig binding met het land te voelen (De Jong 2000, p. 97).
Beide auteurs hebben duidelijk de neiging zich af te zetten tegen bepaalde
elementen uit een samenleving waartoe ze zijn veroordeeld, maar hebben ieder op
hun eigen manier en met hun eigen doelen vormgegeven aan die afrekening. Zoals
De Jong zelf al aangaf heeft Finkelstein gekozen voor de polemische houding, terwijl
De Jong eerder individueel het gesprek wil aangaan, of misschien wel helemaal geen
gesprek wil uitlokken. Dit verschil in houding en de precieze invulling van de kritiek
verklaren het verschil tussen de reacties op beide boeken. Wat het oordeel van de
lezer over De Jongs roman ook is, veel aanleiding om kwaad te worden is er in ieder
geval niet. En misschien was juist dat wel de reden dat het boek zo weinig is
opgemerkt.
Wie Finkelsteins boek leest, is direct geneigd de harde taal wat te nuanceren, onder
het mom van: ‘zo'n vaart zal het toch niet lopen’. Wie De Jongs boek leest, zal geen
directe link zoeken met de werkelijkheid, maar de roman als een ideeënroman
beschouwen, waarvan een deel aan de fantasie is ontsproten. Maar de problematiek
die Finkelstein en De Jong aansnijden, het taboe op de kritiek op Israël en het
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jodendom, is een interessante en zeer actuele problematiek. Het is nodig om de juiste
positie te vinden tussen de ontkenning van het leed dat de joden is aangedaan in de
oorlog, en het onvoorwaardelijk steunen van het Israëlische regime.
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Eindnoten:
1 Bekende literaire voorbeelden hiervan zijn onder andere Kellendonk (Mystiek lichaam) en
Fassbinder (Het vuil, de stad en de dood).
2 Ook Nol de Jong zegt dit verwijt te vrezen.
3 Het dient opgemerkt te worden dat het belangrijkste deel van de uniciteitsdiscussie zoals Van
den Berghe ons die beschrijft, in de Verenigde Staten plaatsvindt.
4 Zie hiervoor ook: Heijden, Chris van der, Grijs verleden.
5 Slapende rekeningen zijn de rekeningen van mensen die in de oorlog zijn omgebracht en die
geen familieleden (meer) hebben die recht hebben op de bezittingen.
6 Die gedachte wordt nog sterker wanneer Otto zijn eigen situatie voorstelt als ‘Het drama K.
(De Jong 2000, p. 80), wetende dat de hoofdpersoon in Der Prozess ook K. heet. Overigens
heeft Nol de Jong er geen geheim van gemaakt dat de roman invloed heeft gehad op zijn eigen
roman.
7 Die Geheimnisse der Weisen von Zion, een berucht antisemitisch traktaat dat in de jaren twintig
en dertig in alle Europese talen vertaald en verspreid werd. In dit geschrift was sprake van een
boosaardige joodse samenzwering, ingegeven door de duivel, die de maatschappij zou bedreigen.
Deze tekst, die doorging voor het verslag van een echte joodse bijeenkomst, werd één van de
belangrijke propagandamiddelen in de Duitse anti-joodse politiek.
http://www.ub.unimaas.nl/algemeen/tentoon/ark/tideo_3.htm. Strikt genomen is deze vergelijking
niet eens zo loos, mits natuurlijk Finkelstein gelijk heeft.
8 Ik meen te mogen spreken van een alter ego op basis van een aantal fragmenten uit het interview
van de auteur met Mischa Cohen, waarin hij o.a. zegt: ‘Het is geen sleutelroman, maar de
geschiedenis van Otto Kant heeft alles met mijn eigen leven te maken’. Deze verklaring vinden
we ook als verantwoording achter in de roman.
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De existentiële interpretatie
Een traditionele werkwijze aan de hand van Nijhoffs ‘Awater’
opnieuw belicht
Onze wereld is doordrongen van het zowel sociale, lichamelijke als
christelijke systeem van betekenisgeven en zingeven. Door de
beperking van de taal en de vele open plekken in een tekst speelt dit
ook een belangrijke rol bij de interpretatie van teksten. In de loop der
eeuwen zijn honderden teksten op verschillende manieren bekeken
en van een betekenis en/of zin voorzien. In dit artikel past Hans van
Stralen de existentiële interpretatie toe op het reeds veel besproken
gedicht ‘Awater’ van Martinus Nijhoff.
Hans van Stralen
In het verleden is de zogenaamde existentiële interpretatie met name in
existentialistische en christelijke kringen in praktijk gebracht. De te duiden tekst
probeerde men dan in dienst van de ethische en religieuze ‘Lebenswelt’ van de lezer
te stellen. Helaas verloor men daarbij het belang van de tekst en de historische context
veelal uit het oog. In dit essay wil ik aan de hand van de theorieën van een aantal
moderne denkers aangeven hoe de existentiële interpretatie weer verantwoord zou
kunnen worden gepraktiseerd. Aan het slot van dit artikel zal ik deze herziene duiding
aan de hand van Nijhoffs gedicht ‘Awater’ concretiseren.

Merleau-Ponty, Peirce, Ingarden
De filosofie van Merleau-Ponty heeft ons getoond dat de mens is veroordeeld tot het
geven van betekenis aan de hem omringende werkelijkheid. In zijn fenomenologie
van de waarneming. La phénoménologie de la perception uit 1945, laat Merleau-Ponty
treffend zien hoe de mens feitelijk op lichamelijk niveau al daarmee bezig is. Het
feit dat de mens kleuren kan zien, erop vertrouwt dat hij inderdaad op zijn bed kan
rusten en objecten in de ruimte kan waarnemen, wijst er volgens de Franse
fenomenoloog op dat het lichaam als het ware voortdurend zijn omgeving op een
intelligente en betekenisvolle wijze tegemoet treedt, kortom: zijn milieu a priori
zinvol bewoont. Uiteraard is Merleau-Ponty niet de eerste en enige denker geweest
die op deze gedachte kwam, maar hij deed het wel erg overtuigend, omdat hij door
middel van de waarneming van het lichaam zijn filosofie ontwikkelde. In de
negentiende eeuw liet de pragmaticus Peirce soortgelijke geluiden als Merleau-Ponty
horen. De mens leeft - zo betoogde de grondlegger van de semiotiek - niet zozeer in
een wereld van objecten, maar in een wereld van tekens, dat wil zeggen in een
culturele werkelijkheid. Het individu dient op straffe van sociale ballingschap
voortdurend zijn omgeving betekenis te geven en zijn aldus opgebouwde ‘beliefs’
waar nodig te corrigeren. Elk object, elk voorval, zo meende Peirce, kan de grond
voor een teken vormen en of deze tekens nu al dan niet objectief waarneembaar
waren, interesseerde hem beduidend minder. Hoofdzaak was dat de mens het
communiceren met tekens ontplooide als een sociale en culturele daad.
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Naast Peirce heeft ook de literatuurwetenschapper Ingarden behartigenswaardige
zaken over het fenomeen ‘betekenis’ geschreven. Vanuit zijn wetenschappelijke
belangstelling richtte hij de focus met name op de betekenis van literaire teksten en
met name op de reflectieve interpretatie. Ingarden betoogde dat het literaire werk uit
een overvloed aan zogenaamde open plekken bestaat, dat wil zeggen: plaatsen in het
werk waarover geen of slechts minimale informatie kan worden gegeven. Hier bracht
Ingarden een belangrijke kwestie ter sprake, want uiteraard is het juist dat de taal
slechts ten dele in staat is een bepaalde werkelijkheid te representeren. Als we een
betrekkelijk eenvoudige situatie willen beschrijven, dan zouden we duizenden zinnen
nodig hebben om ons ten slotte vermoeid te realiseren dat we slechts een fractie van
deze realiteit hebben weergegeven. Wat dat betreft is de film een veel ‘dichter’
medium: ze is in staat om in een kort bestek zeer veel informatie over te brengen.
Niettemin zag Ingarden de beperkingen van de taal geenszins als een probleem van
het literaire werk,
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integendeel; door de overvloed aan onbepaaldheden kan de lezer immers zijn
voorstellingsvermogen inschakelen en de tekst vervolgens adequaat concretiseren.
‘Adequaat’, omdat Ingarden een essentialistisch wetenschapper was: hij meende dat
er zoiets als een eenduidige betekenis van de tekst bestond. Deze gedachte is in de
literatuurwetenschap, zoals u wellicht weet, losgelaten. Niettemin is Ingardens theorie
van de ‘open plekken’ zeer invloedrijk gebleken. Men meent nog steeds dat Nijhoff
met een gedicht als ‘Awater’ - om het oneerbiedig te zeggen - ons feitelijk een soort
gatenkaas voorschotelt. Want wat weten we nu feitelijk van de ‘ik’ die de lezer
toespreekt, van Awater, van het café waar hij zingt en het kantoor waar hij werkt?
Het is Ingardens verdienste dat hij toonde hoezeer deze open plekken het
voorstellingsvermogen van de lezer kunnen prikkelen en in feite helemaal geen tekort
van het medium ‘literatuur’ vormen. Integendeel; ze zijn de motor van het leesproces
en ze zorgen ervoor dat de tekst telkens opnieuw door andere lezers kan worden
geactualiseerd.
Tot nu toe heb ik vooral over ‘betekenis’ gesproken, maar het is goed een
geaccepteerd onderscheid te introduceren dat men in de hermeneutiek - de leer van
de interpretatie van teksten - hanteert, namelijk het onderscheid tussen betekenisgeven
en zingeven. In het eerste geval hebben we het over de tekst. We proberen dan de
‘open plekken’ zo adequaat of zo creatief mogelijk in te vullen in de hoop het literaire
werk een coherentie te verschaffen die de tekst tot haar recht laat komen. Bij zingeving
daarentegen tillen we de tekst naar een hoger niveau en stellen we onszelf de vraag
wat het werk ons in ethisch, religieus of filosofisch opzicht heeft te zeggen. Als ik
beweer dat Awater in het café over zijn gestorven moeder zingt en aldus zijn verlies
probeert te verwerken, dan is dat een voorbeeld van betekenisgeven. Ik probeer door bepaalde passages met elkaar in verband te brengen - de tekst een coherentie
te verschaffen die er strikt genomen niet in valt aan te wijzen. Als we daarentegen,
zoals de criticus Wenseleers, stellen dat ‘Awater’ de christelijke religie en haar
nawerking in de westerse cultuur van de twintigste eeuw thematiseert, dan zijn we
bij een zingeving aangeland (Kroon 1981, p. 137).
Het is volgens mij een van de grote verdiensten van het existentialisme geweest
dat het zingeven weer een belangrijke plaats binnen de kritiek en de interpretatie van
het literaire werk kreeg. In deze literaire en filosofische stroming die zich tussen
1920 en 1950 manifesteerde, bezag men de tekst als een document waarin uitspraken
worden gedaan en gebeurtenissen
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worden beschreven die een existentiële betekenis hebben, dat wil zeggen: de tekst
kon de lezer helpen bij zijn zoektocht naar de zin van het leven. Voor de
existentialisten gold de tekst niet langer als een waardevrij, autonoom of esthetisch
object en daarmee hebben ze de conventies die in het symbolisme en het modernisme
heersten losgelaten. Ik noem dit een verdienste omdat ik geloof dat men het literaire
werk wezenlijk onrecht doet als men het uitsluitend als een autonome gestalte opvat.
Dan wordt immers de tekst tot een losstaand taalbouwsel gedegradeerd en wat erger
is: de diepste drijfveren van de lezer tot het geven van betekenis worden miskend.
Uiteraard heeft de existentialistische invalshoek ook zijn beperkingen. Allereerst
moeten we vaststellen dat zingevend lezen met betrekking tot literaire werken één
van de mogelijke benaderingswijzen van de tekst is en niet - zoals Sartre en Camus
wel eens lijken te impliceren - de enige leesstrategie. Sterker nog: de existentiële
invalshoek heeft uitsluitend kans van slagen, indien een aantal noodzakelijke stappen
in het
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interpretatieproces zijn afgerond. Zo dient men een structurele analyse van het gedicht
te vervaardigen, er moet aandacht aan de ideologie ten tijde van publicatie worden
geschonken, en men dient oog te hebben voor de verwachtingen van het lezerspubliek.
Merleau-Ponty stelde dat de mens al op lichamelijk niveau betekenis wil toekennen
aan zijn situatie, Ingarden meende dat de literaire tekst gezien zijn open structuur als
het ware om betekenisgeving vraagt en Peirce constateerde dat we in een wereld van
tekens leven, dat wil zeggen een culturele werkelijkheid bewonen. We moeten echter
ook stilstaan bij het verleden van onze cultuur, want de traditie speelt eveneens een
rol in het geven van betekenis en zin. We leven in een maatschappij die met name
door het christendom is gevormd en ook deze achtergrond heeft invloed gehad op
onze interpretatie van de werkelijkheid en van de literaire tekst. De christelijke visie
heeft ons twintig eeuwen opgeroepen de realiteit zingevend te interpreteren en ik
denk niet dat we deze achtergrond binnen een aantal decennia kunnen loslaten.

Het fenomeen onkruid
Als we komen te spreken over de inwerking van het christelijk interpretatiemodel
met betrekking tot de bijbel op het huidige literaire circuit, dan zie ik vijf belangrijke
effecten. Allereerst heeft het christendom ons geleerd een diepere betekenis achter
de werkelijkheid en achter de tekst te zoeken. Vanaf de kerkvader Augustinus, die
rond 400 na Christus leefde, is het in de westerse cultuur gewoon geworden om naast
de letterlijke betekenis van de tekst ook naar een diepere laag te zoeken. Augustinus
sprak in dit verband van de allegorische en de anagogische interpretatie van de bijbel;
in beide gevallen gaat het om de transformatie van de oppervlaktelaag van de tekst
in een abstracter systeem waardoor een besef van zin tot stand zou moeten komen.
Zo kan men Lucas' parabel van de verloren zoon als een conflict tussen een vader
en zijn twee zonen lezen, maar ook - zoals in de middeleeuwen wel gebeurde - als
een gevecht tussen respectievelijk God, de Farizeeën en de heidenen. In het laatste
geval staan de personages voor iets anders en ik kan slechts vaststellen dat deze
omgang met teksten tot op de dag van vandaag voortduurt.
Natuurlijk kwamen er tegengeluiden. Robbe-Grillet pleitte in de jaren vijftig van
de vorige eeuw in Frankrijk voor een lectuur die aan de oppervlakte van de tekst
blijft en een aantal jaren later werd in de Verenigde Staten hetzelfde beweerd, onder
andere door Susan Sontag. Barthelme verzocht in de jaren zestig - zij het indirect de lezer om geen diepere betekenissen in zijn werk te zoeken (Barthelme 1967, p.
107). Maar nog afgezien van het feit dat ik niet geloof dat een auteur ons kan
voorschrijven hoe wij zijn teksten dienen te benaderen, denk ik niet dat de mens in
deze fase van de christelijke cultuur al in staat is geen diepere betekenis te lezen. Ik
geloof het niet alleen niet, maar ik acht het bij veel teksten ook niet wenselijk. Ik
denk dat Barthelme zijn eigen werk met de genoemde slogan tekort deed, want zijn
meesterlijke herschrijving van het sprookje Sneeuwwitje krijgt pas werkelijk gestalte
wanneer we zijn Snow White in het licht van de turbulente jaren zestig duiden.
Een tweede effect van de christelijke interpretatie van de werkelijkheid ligt op het
terrein van het denken over de auteur. In onze cultuur is sinds de romantiek het beeld
ontstaan van de schrijver die als schepper van het literaire werk gelijkenis vertoont
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met God die de kosmos creëerde. Beiden zouden een hoeveelheid creativiteit en
genialiteit bezitten die hen in staat stelde een nieuwe werkelijkheid uit het niets te
realiseren. Sinds de romantiek is de interesse voor de maker achter het literaire werk
alleen maar toegenomen om tijdens het symbolisme tot een tragisch hoogtepunt te
komen. De schrijver waande zich in deze periode een almachtig schepper die weinig
of niets met zijn lezers had te maken. Zo werd de Franse dichter Mallarmé in een
interview in Le Figaro hartstochtelijk met ‘maître’ aangesproken door zijn
onderdanige vragensteller. Gelukkig ligt deze onzinnige praktijk alweer ruim een
eeuw achter ons, maar geheel verdwenen is de auteur-met-een-hoofdletter nog niet
uit onze postchristelijke cultuur. Nog steeds stelt men schrijvers vaak voor als een
apart ras van mensen dat hogere waarheden over hun werk en - wat bedenkelijker is
- over de maatschappelijke werkelijkheid kan onthullen. Het is mijn ervaring dat
auteurs over het algemeen bitter weinig relevante informatie over hun eigen werk
hebben te verstrekken. De door mij bewonderde Rilke bijvoorbeeld, heeft afgrijselijke
clichés over zijn eigen werk uitgestort. En als schrijvers iets zinvols over politiek
laten horen, dan komt dat omdat ze zich net als ieder ander in deze materie hebben
verdiept en niet omdat ze een speciaal orgaan zouden hebben. Overigens wil ik hier
het misverstand uit de weg ruimen dat literatuurwetenschappers de juistheid van een
auteursintentie willen betwisten. De hermeneutiek wil alleen vaststellen dat zo'n
bedoeling in bepaalde gevallen inadequaat kan zijn gerealiseerd. Natuurlijk weet de
auteur vaak beter wat hij met zijn tekst
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beoogt, maar het gaat op tekstueel niveau uiteraard om de vraag of hij in staat is
geweest die intenties adequaat uit te werken.
Ik wil nu het derde effect van de christelijke cultuur op onze interpretatiepraktijk
bespreken, namelijk de zorg om de juiste editie van de tekst. De moderne
editietechniek ontstond pas in de negentiende eeuw, maar in de bibliotheek van
Alexandrië hielden deskundigen zich al bezig met de verschillende versies van de
Homerus-handschriften. In onze westerse cultuur heeft de filologie zich naast de
bewerking van werken uit de klassieke oudheid vooral op het tekstherstel van de
bijbel geconcentreerd. We weten dat in de vele edities daarvan althans werd
geprobeerd zo dicht mogelijk het origineel - dat uiteraard is verdwenen - te benaderen.
Dit is een loffelijke intentie die gelukkig ook in het literaire circuit is overgenomen.
Nog steeds verschijnen edities van literaire teksten waarvan men veronderstelt dat
ze dichter bij de authentieke tekst staan en deze zorgvuldigheid en dit respect voor
de tekst hebben hun wortels in het gegeven dat literatuur - evenals de bijbel belangwekkende kwesties kan raken.
Deze vaststelling brengt mij tot het vierde effect, namelijk de presentatie van een
literaire canon. Het woord ‘canon’ betekende aanvankelijk ‘meetlat’. Langzaam
veranderde de letterlijke in een figuurlijke betekenis en ging het woord ‘maatstaf’
betekenen. Canon verwijst sindsdien naar een corpus van waardevolle werken die
aan bepaalde normen voldoen. In de vierde eeuw na Christus heeft Eusebius van
Pamphili geprobeerd op grond van expliciete criteria een grens te trekken tussen
goddelijk geïnspireerde en overige christelijke teksten. Zo'n honderd jaar later was
dit canoniseringproces afgerond, zij het dat hieraan veel strijd en debatten zijn
voorafgegaan. Ook binnen het literaire circuit werden en worden discussies gevoerd
over de richtsnoeren om literaire werken een bijzondere status te geven en om deze
maatstaven vervolgens te concretiseren. Men wekt de indruk dat de eerste activiteit
het zwaarste is. Ik geloof - in navolging van de literatuurwetenschapper Ellis - dat
we hier met een probleem hebben te maken dat vergelijkbaar is met de benadering
van het fenomeen ‘onkruid’. Het is niet zozeer lastig een definitie voor onkruid te
formuleren, als wel om te bepalen wat vervolgens al dan niet uit de tuin dient te
worden verwijderd. Als ik beweer dat de canon het geheel aan waardevolle werken
is dat een bijdrage heeft geleverd aan het menselijk zingevingsproces, dan weet ik
bijna zeker dat ik op instemming kan rekenen, maar het grote probleem is natuurlijk
welke werken daaraan concreet voldoen. Uiteraard moeten we een belangrijk
onderscheid tussen de bijbelse en literaire canon in het oog houden, namelijk dat de
bijbelse canon al eeuwenlang onveranderd is. En dat zal - in tegenstelling tot de
literaire canon - waarschijnlijk altijd zo blijven. Ik voorzie niet dat de paus binnenkort
nog enige werken aan het corpus van bijbelteksten zal toevoegen. Van verwijdering
kan uiteraard ook geen sprake zijn, hoewel daarvoor wel redenen zijn te bedenken.
Zo weten we uit onderzoek dat de tweede brief aan de Tessalonicenzen uit het Nieuwe
Testament zeer waarschijnlijk geen authentiek schrijven van Paulus was.
Ten slotte wil ik wijzen op een laatste aspect van de christelijke invloed op onze
betekenis - en zingevingsactiviteiten. Ik doel op het moment dat in Europa de bijbel
wordt vertaald en de notie van het boek überhaupt begint te ontstaan. Op het moment
dat de King James-vertaling in Engeland verschijnt, krijgt de lezer voor het eerst een
duidelijk besef van het boek als een materiële en thematische eenheid. Daarnaast
heeft King James, maar ook de Duitse bijbelvertaling van Luther zowel op formeel
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als op inhoudelijk niveau veel invloed gehad op de gehanteerde taal en dus ook op
de literatuur.
We kunnen het voorafgaande als volgt samenvatten: onze wens tot het geven van
betekenis is niet alleen lichamelijk en sociaal, maar ook historisch verankerd en
bepaalde teksten die geïntendeerde open plekken bezitten, doen in hoge mate een
appel op deze activiteit. Vervolgens dringt zich de vraag op wat het zogenaamde
existentiële lezen dan wel precies inhoudt. Allereerst moeten we - geheel in de geest
van Nijhoff - vaststellen dat een tekst uit woorden en niet uit opvattingen bestaat.
Tussen woord en idee staat altijd een interpretatie, een gegeven dat men in
fundamentalistische kringen niet wil onderkennen. Geen enkele tekst bevat inzichten:
die worden daaraan toegekend door een lezer die - naar we mogen aannemen - geen
bijzondere goddelijke gaven heeft. Integendeel, zijn zicht op de tekst kan door
vooroordelen, belangen en verkeerde percepties worden belemmerd. Zo gold Othello
in de negentiende eeuw in bepaalde gebieden van de Verenigde Staten als een drama
waarin de auteur toont dat blanke meisjes beter niet met zwarte mannen kunnen
trouwen. Hoewel er objectieve signalen van de tekst uitgaan en de betekenis van de
tekst dus niet geheel in handen van de lezer kan liggen, moeten we vaststellen dat
lezers in het verleden bijzonder eigenzinnig met hun materiaal zijn omgesprongen.
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De existentiële interpretatie
Wanneer gaan we tot interpretatie over? Als we ‘onzeker’ zijn, want wanneer er
sprake is van zekerheid dan kunnen we de betekenis van de tekst immers gaan
beschrijven. Interpreteren doen we als we twijfelen en gezien het meer dan normale
aantal open plekken dat literatuur genereert, is onze twijfel ten aanzien van literaire
passages vaak groter. Daarnaast heeft men in de hermeneutische traditie terecht
betoogd dat we niet te snel zeker moeten zijn. In de negentiende eeuw hamerde
Schleiermacher op het belang om stil te blijven staan bij elke passage, ook als de
lezer geen ‘open plekken’ kan bespeuren of als hij meent deze adequaat te kunnen
invullen. Gadamer liet zien hoe vaak we ten onrechte een tekst menen te begrijpen.
Deze overmoed heeft volgens hem te maken met de bereidheid van de lezer om zich
al dan niet voor de tekst open te stellen. Interpretatie zag Gadamer als de kunst van
de interpretator om zich iets te laten zeggen, met andere woorden: de lezer dient zich
van zijn vooroordelen los te maken en onbevangen de tekst tegemoet te treden. Wat
Gadamer ons evenwel ook heeft getoond, is dat deze onthechting natuurlijk nooit
helemaal mogelijk is. We kunnen ons er niettemin bewust van zijn dat we niet
onbevangen kunnen lezen en in bepaalde gevallen moet het ook mogelijk zijn om
onze vooroordelen ten aanzien van de tekst in beeld te krijgen. Verantwoord
existentieel lezen begint dus in eerste instantie niet zozeer met het zingeven van de
tekst, maar met het zich bewust zijn van onze partijdigheid ten aanzien van de tekst.
Als Gadamer beweert dat zijn hermeneutiek wezenlijk steunt op de aanname dat de
ander misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben, dan doelt hij op het moment
dat elke serieuze lezer dient te ervaren: de fase waarin blijkt dat de tekst die voor
ons ligt toch echt iets anders presenteert dan we hadden gedacht. Dit mooie moment
is mogelijk indien wij in staat zijn onze vooroordelen op levensbeschouwelijk niveau
waar te nemen.
Uiteraard is deze benadering van de tekst een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde om van existentieel lezen te kunnen spreken. Er is nog een tweede stap
nodig en ook nu kan ik hierbij weer teruggrijpen naar de christelijke - en in feite elke
religieu-ze - traditie. Eeuwenlang en op veel plaatsen ter we-reld was en is
interpreteren verbonden aan praktische applicaties. Sterker nog: ook de literaire tekst
- als we deze term überhaupt kunnen toepassen - was in vroegere tijden onderdeel
van een praktische cultus, bijvoorbeeld de bejubeling van een held of de herdenking
van een veldslag. Men heeft in het verleden de bijbel zelden of nooit - zoals dat wel
vaak het geval is bij de interpretatie van literaire teksten in de twintigste eeuw - als
een autonoom geheel benaderd. Elke bijbelinterpretatie impliceerde een stellingname
en een daaraan verbonden levenshouding. In die zin was interpretatie in vroeger
tijden veel meer een kwestie van levensbelang dan nu en staat deze activiteit ver van
de huidige wetenschappelijk-afstandelijke benadering van het literaire werk af.
Het is mijns inziens te weinig beklemtoond hoezeer het existentialisme het
christendom ten behoeve van humanistische idealen heeft opgepakt. Ik kan hier in
dit verband niet verder op ingaan, maar de christelijke benadering van de bijbel tot
de jaren zestig van de vorige eeuw vertoont veel gelijkenis met de existentialistische
omgang met literatuur. In beide gevallen gaat het om de stellingname ten opzichte
van het gelezene en vervolgens om de praktische toepassing daarvan binnen het
individuele ‘projet’. Het valt te betreuren dat Sartre en de zijnen de eerste stap van
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de existentiële duiding, zoals ik die omschreef, stelselmatig hebben miskend. Men
riep te veel de lezer op om de tekst op levensbeschouwelijke inzichten te plunderen
en negeerde daarmee de noodzakelijke stap van de confrontatie met de individuele
vooroordelen die haaks staan op het inhalige lezen dat in bepaalde existentialistische
en christelijke kringen impliciet werd gepredikt. De existentiële interpretatie van
literatuur is een vorm van tekstinterpretatie die verder gaat dan de gangbare omgang
met literaire teksten: ze dient mijns inziens niet te beginnen met de belangen van de
lezer, maar altijd met de interesse voor de historische omgeving van de tekst, zodat
de toe-eigening door de actuele lezer een waarachtige bodem krijgt en de tekst later
inderdaad op pragmatisch niveau de lezer iets kan meedelen.

‘Awater’ en de existentiële interpretatie
De historische context van ‘Awater’ valt vrij gemakkelijk te traceren. Nijhoff, die
behalve dichter ook vertaler, essayist en toneelschrijver was, voltooide zijn gedicht
in 1934 en nam het in datzelfde jaar op in zijn bundel Nieuwe gedichten. Nijhoffs
werk wordt de laatste decennia tot het modernisme gerekend. Binnen deze literaire
stroming is sprake van teksten waarin de auteur twijfel uit over de werkelijkheid.
Modernistische schrijvers ervaren hun bestaan als gefragmenteerd en proberen door
middel van tamelijk intellectuele analyses en door onthechting orde op zaken te
stellen ten opzichte van hun omgeving,
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overigens zonder daar - ook naar hun eigen inzicht - afdoende in te slagen. Dat Nijhoff
een modernistisch schrijver was, behoeft nauwelijks betoog. Men hoeft alleen maar
te kijken naar zijn lezing Over eigen werk uit 1935. Een groot gedeelte van de
introductie van deze lezing besteedt hij aan zijn twijfel of hij zijn tekst nu wel of niet
moet voorlezen. Ook ‘Awater’ is een modernistisch gedicht, want ondanks de schijn
van helderheid is hier sprake van ingewikkelde, intellectuele betekenislagen. De
literaire kritiek heeft ‘Awater’ dan ook zeer grondig geïnterpreteerd. Terwijl we
tegenwoordig dit gedicht als een hoogtepunt in de Nederlandse poëzie van de
twintigste eeuw beschouwen, moeten we vaststellen dat de aanvankelijke receptie
van Nijhoffs gedicht anders uitpakte. Bekende literatoren als Du Perron, Slauerhoff,
Ritter en Werumeus Buning hadden allen twijfels bij Nijhoffs gedicht (Van den
Akker 1994, pp. 12 en verder). Blijkbaar was de literaire kritiek toen nog niet helemaal
gewend aan het extreem modernistische gehalte van ‘Awater’, want enige jaren later
begon men het gedicht anders te lezen, dat wil zeggen als een werk waarin de
fundamentele twijfel overheerst en waarin de werkelijkheid dus als voor velerlei
interpretaties vatbaar wordt voorgesteld. Terecht stelt Van den Akker dat de
meerduidigheid van ‘Awater’ een essentieel onderdeel van het gedicht vormt (Van
den Akker 1994, pp. 19- 21). Op zich genomen is dat opmerkelijk, gezien de gewone
taal die Nijhoff in ‘Awater’ hanteert. Typisch modernistisch daarentegen is de
aandacht voor de vorm en de poging deze te laten aansluiten bij traditionele modellen.
Zo bezit ‘Awater’ een rijm - en couplettenstructuur die teruggrijpt op de Franse
heldendichten uit de tiende eeuw. Evenals vele andere modernistische schrijvers had
Nijhoff een afkeer van romantische poëzie, juist omdat volgens de romantici niet de
vorm, maar de persoonlijkheid van de dichter centraal staat.
‘Awater’ gaat over een ikfiguur die sinds de dood van zijn broer op zoek is naar
een reisgenoot en bij toeval een zekere Awater ontmoet. Deze kantoorbediende en
dichter wordt gedurende het gehele vers nauwlettend door de ikfiguur geobserveerd,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op het moment dat beide mannen een soldate van
het Leger des Heils ontmoeten, scheiden hun wegen zich. Awater blijft op het plein
achter en zijn observator stapt zonder bagage in de Oriënt Express.
Dat dit betrekkelijk eenvoudige verhaal, geschreven in lopende zinnen een ware
explosie aan interpretaties heeft opgeleverd, mag welhaast een wonder heten. Men
zal geen lange studie kunnen schrijven over hetgeen niet uit ‘Awater’ is gehaald. Ik
denk dat dit alles heeft te maken met het gegeven dat Nijhoff als goed modernistisch
auteur opzettelijk zeer veel open
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plekken in zijn gedicht heeft gegenereerd en daarnaast frequent intertekstuele
verwijzingen in zijn vers heeft verwerkt. Men kan dan denken aan de bijbel, de
zoektocht naar de Heilige Graal en het werk van Joyce en Apollinaire. Ik licht een
van de vele voorbeelden kort toe: de persoon Awater is in de secundaire literatuur
gezien als Adam, Mozes, Johannes de Doper en ook als Christus, dus vaak als een
verlosser. Inderdaad legt Nijhoff in zijn gedicht via citaten relaties met de genoemde
bijbelse personages, reden waarom critici Awater wel als de personificatie van het
bovenpersoonlijke hebben geduid of als de moderne, zakelijke mens die toch nog
een ziel bezit. In bredere termen heeft men wel beweerd dat het gedicht ‘Awater’ de
manifestatie van het heilige binnen de alledaagse realiteit beschrijft, een thematiek
die we overigens ook tegenkomen in de ‘Four Quartets’ van de door Nijhoff zo
bewonderde T.S. Eliot. Beide gedichten zouden dus de religieuze dimensie binnen
de moderne alledaagse realiteit thematiseren.
Dit brengt mij op de wijze waarop de literaire kritiek ‘Awater’ in existentiële zin
benaderde. Vanuit deze focus bezag men Nijhoffs gedicht als een expressie van de
fundamentele vervreemding binnen de moderne wereld, een breuk die zou zijn
ontstaan door het onvermogen om de werkelijkheid vanuit een overkoepelend
betekenissysteem te bekijken. In zijn lezing Over eigen werk beweert Nijhoff in
typisch modernistische bewoordingen iets soortgelijks: ‘Alles schijnt vaag
tegenwoordig en er is bijna niets, dat een vitale toekomst belooft, of enigszins op
solide grond geworteld lijkt’ (Nijhoff 1979, p. 18). ‘Awater’ getuigt evenwel tegelijk
van de (modernistische) poging om die gefragmenteerde wereld vanuit een individueel
perspectief alsnog een nieuwe of een andere betekenis te geven. Modernistische
schrijvers en ook Nijhoff zien geen heil in het gebruik van de traditionele systemen
(het christendom of het marxisme bijvoorbeeld) om de verbrokkelde werkelijkheid
betekenis te geven. Het gaat hen meer om het selectieve gebruik van de grote bronnen
en om vervolgens vanuit een persoonlijke invalshoek de als gefragmenteerd ervaren
wereld opnieuw betekenis te geven. Nijhoff beschouwde het als zijn taak om met
zijn poëzie samenhang te scheppen en de verscholen metafysische dimensie van de
werkelijkheid te tonen (Van den Akker 1985, p. 246). Deze opzet heeft de literaire
kri-tiek bijzonder serieus genomen. Misschien zelfs wel iets te serieus. Een aantal
critici heeft in het verleden ‘Awater’ te zeer beschouwd als een in versvorm gegoten
presentatie van religieuze en filosofische proposities. Terecht klaagt Van Caspel over
de loodzware en vergezochte interpretaties van Nijhoffs gedicht en maakt hij de
relevante opmerking dat men ‘de figuur van Awater te veel [heeft] willen volstoppen
met on-verteerbare brokken symboliek’ (Kroon 1981, p. 258). W.F. Hermans gaat
nog een stapje verder als hij zich afvraagt of ‘Awater’ met al zijn toespelingen nog
wel ergens over gaat (Kroon 1981, p. 271). Ik denk dat Nijhoff dit soort overtuigingen
- wellicht onbedoeld - zelf in de hand heeft gewerkt. Want als hij stelt dat alleen de
kunstenaar nog, in tegenstelling tot de theoloog en de filosoof, samenhang in de
werkelijkheid kan aanbrengen, maar ook dat kunst geen ethische, religieuze of
maatschappelijke belangen mag dienen, dan kan men zich afvragen welk doel, behalve
een esthetisch, nog nagestreefd dient te worden in de poëzie (Van den Akker 1985,
pp. 76-77). Ik vermoed dat Nijhoff ons een nieuw beeld van de werkelijkheid wilde
geven en daar is hij zeker in geslaagd. Op het moment echter dat ik probeer te
begrijpen en niet te ervaren wat er staat, krijg ik de indruk de jungle te betreden. Het
probleem dat ik hier aanstip is niet nieuw. Misschien zou dat een reden zijn om de
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traditionele benadering van poëzie los te laten en om over te stappen op een leeswijze
die aan de oppervlakte blijft en waarin de lezer direct van de tekst geniet. Maar
nogmaals: ten eerste is het de vraag of de meeste postchristelijke lezers daartoe in
staat zijn en ten tweede zijn er formele aanwijzingen in de tekst voor een tweede
betekenislaag.
We doen ‘Awater’ volgens mij het meeste recht wanneer we zowel van het gedicht
zelf genieten, als Nijhoffs vers ook als de presentatie van een mogelijke wereld zien.
Deze wereld is weliswaar een individuele projectie, maar ze is ook voor anderen
invoelbaar. Ze gehoorzaamt aan bepaalde regels, maar niet per se aan die van de
ethiek of de filosofie. Deze vaststelling sluit een verantwoorde existentiële lezing
van ‘Awater’ niet uit. Integendeel, zolang we ons realiseren dat de open plekken in
het gedicht vanuit het wereldbeeld van datzelfde gedicht moeten worden benaderd,
kan het gevaar van tekstplundering worden bezworen.
Ik wil tot slot ingaan op de existentiële betekenis die Nijhoffs gedicht voor mij
heeft. ‘Awater’ gaat volgens mij over de mislukking van een vriendschap. De ‘ik’
uit het gedicht zoekt een reisgenoot en hij ziet in Awater een kameraad, zij het dat
hij ook tegen hem opkijkt. Dat is de eerste reden waarom de vriendschap strandt:
Awater heeft immers geen duidelijke interesse in zijn achtervolger en in die zin is
er sprake van ongelijkwaardigheid, die dodelijk is voor elke vriendschap.
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Een tweede reden voor dit echec is het feit dat Awater in tegenstelling tot zijn
achtervolger deels met een religieuze werkelijkheid wordt verbonden. Dat wordt
duidelijk op het moment dat Awater naar een soldate van het Leger des Heils blijft
luisteren, terwijl zijn observator verder loopt richting station. Binnen de werkelijkheid
van het gedicht blijvend moeten we vaststellen dat de ‘ik’ geen vriendschap kan
sluiten en alleen verder moet reizen.
Als ik niet naar de betekenis maar naar de zin van het gedicht ‘Awater’ kijk, dan
denk ik dat het hier inderdaad gaat om de eenzaamheid van de modernistische
intellectueel tijdens het interbellum. Tien jaar later zal Sartre, de belangrijkste
vertegenwoordiger van het existentialisme, als gevolg van de jaren '40-'45 het
modernistische wereldbeeld grondig wijzigen. Tegenover de onthechting zal hij het
engagement stellen en tegenover de religieuze dimensie de concrete situatie, waarin
niet God maar de medemens de bron en de bestemming van het menselijk handelen
is geworden.
Hans van Stralen is docent/onderzoeker Literatuurwetenschap aan de UU
en de VU. Zijn specialisaties zijn de hermeneutiek, de fenomenologie, het
existentialisme en de relatie literatuurwetenschap) en filosofie/theologie.
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[Nummer 2]

illustratie Raymond Reinewald

redactioneel
‘Van sommige recensenten had ik het idee dat ze mijn bundeltje in de rechterhand
en mijn boek in de linkerhand hadden en dan gingen kijken of het allemaal wel
klopte.’ Na twee nummers zonder interview, heeft Vooys voor dit nummer een grote
naam voor een interview kunnen strikken. Thomas Rosenboom vertelt openhartig
over zijn romans, het leven en zijn schrijverschap. Uit het aangehaalde citaat blijkt
dat Rosenboom het niet altijd eens is met de manier waarop zijn boeken door de
critici worden benaderd. Dat de literatuurcritici tijdens het lezen van sommige
literatuur de verkeerde verwachtingen hebben, komt in deze Vooys meerdere malen
naar voren.
Zo hebben dichters de goede eigenschap om zich niet te conformeren aan de eisen
van de poëzierecensenten. De critici waarderen dit niet altijd en laten dit dan ook
luidkeels horen in hun periodieke schrijfsels. In het hoofdartikel categoriseert Gaston
Franssen de kritiek die de Utrechtse dichter Ingmar Heytze krijgt, en bekijkt daarna
of deze terecht is aan de hand van de poëzie. Franssen concludeert dat de
verwachtingen van de critici nogal verschillen van de doelen van Heytze: de critici
willen (onder andere) een ambitieuze poëzieopvatting terwijl Heytze ‘een pretentieloos
dichterschap pretendeert’, aldus Franssen.
Ook in het artikel van Barend Wallet is er sprake van frictie tussen poëziecritici
en poëten. De literatuurkritiek heeft moeite met gedichten van postmoderne dichters,
omdat de gedichten geen eenheid vormen en geen eenduidige stem uit hun poëzie
laten klinken. Deze dichters lijken deze veelheid en meerstemmigheid juist te
ambiëren. Wallet bekijkt de grammatica in de gedichten van twee postmoderne
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dichters en komt tot de conclusie dat een eenduidige lezing doelbewust wordt
ondermijnd.
In dit tweede nummer van de eenentwintigste jaargang heeft Vooys ook weer oog
voor niet-canonieke kunst. De Hollywoodfilm The Game wordt in een
literatuurwetenschappelijk kader bekeken, namelijk het kader van het sublieme.
Tristan den Dekker onderzoekt in zijn artikel of deze hedendaagse film kan worden
geïnterpreteerd met behulp van de in de Oudheid gewortelde theorie van het sublieme.
Hij toont overtuigend aan dat The Game en het sublieme goed samen gaan.
Tot slot wil de redactie bij deze de mogelijkheid aangrijpen om Ann Rigney te
verwelkomen. In dit nummer heeft zij haar eerste column geschreven waarin ze
bericht over haar avontuur in Harvard.
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Op de rand van het cliché
Traditie en ironie in de poëzie van Ingmar Heytze
Het lijkt wel een natuurwet: naarmate een boek populairder is bij
‘het gewone volk’ wordt het negatiever besproken door
gerenommeerde literatuurkenners. Ook bij Ingmar Heytzes werk is
deze tweeslachtige ontvangst te bespeuren, het publiek loopt weg met
Heytze, maar literatuurrecensenten nemen de dichter niet serieus.
Gaston Franssen stelt bij het verklaren van deze discrepantie het
klassieke verwachtingspatroon van sommige critici centraal. Hij
categoriseert de kritiek en legt zodoende de verwachtingen van de
critici bloot. Meten zij wel met de juiste maten?
Gaston Franssen
Soms lijken Nederlandse poëziecritici ervan uit te gaan dat de aaibaarheidsfactor
van een dichter omgekeerd evenredig is met de kwaliteit van zijn werk.
Onbegrijpelijke einzelgangers worden enthousiast onthaald, terwijl veelgelezen,
maar niet zo revolutionair ingestelde dichters kunnen rekenen op een minder warme
verwelkoming. Een goed voorbeeld van deze tendens is de receptie van Ingmar
Heytzes poëzie. Deze Utrechtse dichter, schrijver en journalist heeft binnen enkele
jaren behoorlijk furore weten te maken in de Nederlandse letteren. Hij is
publiekslieveling op de Nacht van de Poëzie, krijgt zijn gedichten in de meest
uiteenlopende bladen gepubliceerd en zijn bundels worden keer op keer herdrukt. In
2001 verscheen zelfs al een soort greatest hits-verzameling onder de titel Alle goeds,
een heruitgave van ‘drie populaire en geprezen bundels’ (Heytze 2001, tekst
achterflap).1 Er zullen waarschijnlijk maar weinig jonge Nederlandse dichters zijn
die zich eveneens op zo'n succescarrière mogen beroemen.
Maar vreemd genoeg blijkt het werk van Heytze, ondanks deze onmiskenbare
populariteit bij het met name Utrechtse publiek, in minder goede aarde te vallen bij
de serieuze poëziekritiek. Weliswaar krijgt zijn poëzie in lokale kranten als het
Utrechts Nieuwsblad of de Provinciale Zeeuwse Courant welwillende recensies,
maar de ontvangst in toonaangevende dagbladen als Trouw of NRC Handelsblad is
toch aanmerkelijk terughoudender. Steeds weer blijken zijn bundels niet aan de
verwachtingen van prominente recensenten te voldoen: zijn poëzie wordt als
studentikoos en melig bestempeld en vaak wordt de dichter effectbejag en
oppervlakkigheid verweten. Is deze ‘dubbele receptie’ een typisch gevolg van een
vigerende ‘anti-economische logica’ (Bourdieu 1994, p. 182) - de idee-fixe dat elk
vorm van onmiddellijk succes in het literaire veld per definitie een symptoom is van
artistieke minderwaardigheid - of zou er voor die tegenstrijdige reacties toch een
andere, meer specifieke verklaring zijn?
Deze opmerkelijke receptiegeschiedenis van Heytzes poëzie valt mijns inziens
niet toe te schrijven aan een vermeend gebrek aan kwaliteit, maar is een gevolg van
haar ironische relatie tot een bepaalde literaire traditie. Die traditie bepaalt namelijk
ook de verwachtingen waarmee critici zijn poëzie benaderen: de maatstaf die wordt
1

Alle paginaverwijzingen zonder verdere bronvermelding in deze tekst verwijzen naar Heytze
2001.
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gehanteerd bij beoordeling is vaak een ‘klassiek’ te noemen opvatting over het
dichterschap - een verzameling conventionele vooronderstellingen over de Dichter
en het Dichten met hoofdletter D. Dat recensenten van zo'n verwachtingspatroon
uitgaan bij hun beoordeling, is niet onbegrijpelijk: in Heytzes
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poëzie wordt voortdurend aan die traditie gerefereerd. Maar dat impliceert niet dat
zij zich daar ook naadloos naar voegt. Integendeel: juist het ironiseren van de klassieke
traditie neemt in de gedichten een belangrijke plaats in. In dit artikel beschrijf ik die
verhouding tussen ironische distantie en literaire traditie in Heytzes werk. Dat levert
niet alleen een typering van zijn werk op, maar biedt ook een verklaring voor zijn
paradoxale receptiegeschiedenis.

Het grote gedicht en de gooi naar het onmogelijke
Wanneer het op de poëzie van

Ingmar Heytze

Heytze aankomt, zijn de recensenten het op een aantal punten opvallend vaak eens.
In de diverse besprekingen komen drie bezwaren steeds weer terug: ten eerste zou
Heytzes werk niet ‘authentiek’ genoeg zijn, ten tweede zouden de gedichten lijden
onder een te weinig gemotiveerd gebruik van stijlmiddelen als ironie, parodie en
pastiche, en ten derde heeft de dichter in de ogen van zijn besprekers een al te
bescheiden opvatting van het dichterschap.
Het gebrek aan authenticiteit is volgens de critici een gevolg van Heytzes
traditionele thematiek. Peter de Boer vindt dat de bundel Sta op en wankel (1999)
wel ‘erg dicht bij de humoristisch-romantische traditie’ blijft (De Boer 1999). Voor
Aan de bruid (2000) geldt hetzelfde: het gemis aan oorspronkelijke thema's en
technieken is volgens De Boer het grote verschil tussen Heytze en zijn
generatiegenoten: deze laatsten ‘knopen, elk op hun eigen wijze, eveneens aan bij
de traditie maar ze hangen zich er niet aan op’ (De Boer 2000). Standaard-recensent
Jos Joosten stoort zich eveneens aan de ‘traditioneel-dichterlijke thematiek’ van de
gedichten (Joosten 2003, p. 256) en Maarten Doorman ten slotte, mist bij Heytze de
‘robuustheid of eigengereidheid’ die zijn generatiegenoten wèl zouden hebben.
Daardoor is er zijns inziens weinig ‘eigens’ in Aan de bruid te vinden: ‘Het is als het
schilderwerk van Rob Birza, of een roman van Karel Glastra van Loon. Interessant,
kundig - maar het laat geen sporen achter.’ (Doorman 2000)
Het tweede veelgehoorde punt van kritiek betreft Heytzes effectbejag: stijlmiddelen
als ironie, parodie en pastiche zouden te vaak en te gemakkelijk door de dichter
worden ingezet. Volgens Joosten dienen Heytzes pastiches nergens toe; de dichter
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verwijst weliswaar naar werk van andere auteurs, maar wat hij daar nu eigenlijk mee
wil, blijft onduidelijk: ‘Kwesties als problematiseren van oorspronkelijkheid, andere
intertekstuele bedoelingen of thematiseren van iets als de anxiety of influence heeft
hij, voor zover na te gaan, duidelijk niet op het oog.’ (Joosten 2003, p. 256) De Boer
heeft soortgelijke bezwaren, maar dan met betrekking tot de gemakzuchtige ironie.
Waar de neoromantici uit de jaren zeventig de ironie zèlf nog ironiseerden, zou
daarvan bij Heytze geen sprake zijn: ‘Zijn ironie wil gewoon weer een ouderwetse
spottende omkering zijn van wat eigenlijk wordt bedoeld.’ (De Boer 1998) Ironische
en parodistische verwijzingen, met andere woorden, dienen volgens de kritiek
gemotiveerd te zijn door thematische verdieping. Het gedicht moet er complexer en
‘diepzinniger’ van worden - maar daar blijkt bij Heytze geen sprake van te zijn.
Een laatste bezwaar dat de recensenten delen, houdt verband met Heytzes weinig
ambitieuze opvattingen over het dichten. ‘Het graaft allemaal niet diep’, verzucht
De Boer
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na lezing van De Allesvrezer (De Boer 1999); en uit het gedicht ‘Hang- en sluitwerk’
uit Aan de bruid leidt hij af dat de dichter welbewust afziet van hoge ambities: ‘Van
een gooi naar het absolute [...] is geen sprake.’ (De Boer 2000) Vrij Nederiand-criticus
Rob Schouten weet Heytzes melancholische toon wel te waarderen, maar betwijfelt
of de dichter er ver mee zal komen: ‘Het grote, treffende gedicht wordt er niet mee
geschreven’, stelt hij (Schouten 1999). Ook volgens Joosten zijn veel van de gedichten
‘in de verste verte niet schokkend of revolutionair’ te noemen (Joosten 2003, p. 257).
Doorman sluit zich daarbij aan: ‘Het is griezelig om met al te veel pretenties op het
podium te staan, maar met te weinig red je het op papier niet in de poëzie - het wordt
niks als je niet een gooi wilt doen naar het onmogelijke.’ (Doorman 2000) Critici
beschrijven Heytzes werk, zo blijkt, veelal in negatieve termen: het is niet authentiek
genoeg, het gebruik van ironie, parodie en pastiche wordt niet voldoende gemotiveerd,
en zijn poëzie is niet pretentieus genoeg.
Uit deze typering van Heytzes werk kan men een positieve tegenhanger afleiden,
zodat de contouren duidelijk worden van het soort dichterschap dat in dit geval wél
aan de verwachtingen van de kritiek had kunnen voldoen. Dat dichterschap zou ik
‘klassiek’ willen noemen, aangezien het traditionele, enigszins Romantische
kenmerken heeft: de klassieke dichter moet authenticiteit of originaliteit nastreven,
zijn poëzie dient in al haar facetten door dat streven te worden gemotiveerd (en dient
bijgevolg ‘diepzinnig’ te zijn), en ten slotte wordt de dichter geacht een hoger of
absoluut ideaal na te jagen. Wanneer ik in dit artikel over deze ‘literaire traditie’
spreek, heb ik het dus niet over het werk van alle moderne dichters die tot de poëtische
canon behoren, maar refereer ik aan de nog steeds gangbare, licht clichématige
beeldvorming omtrent dichter en dichten, die men evengoed zou kunnen destilleren
uit een willekeurige bloemlezing van de grote klassiekers uit de Romantische main
stream-poëzie. Dat de kritiek op zo'n traditioneel of klassiek dichtersbeeld anticipeert,
betekent dan ook niet dat zij gewoon is classicistische of behoudende ideeën over
moderne poëzie te propageren. De aangehaalde recensenten hebben in het verleden
vaak laten zien dat zij wel degelijk open staan voor vernieuwende en grensverleggende
dichters. Er moet blijkbaar iets in Heytzes gedichten zijn, dat associaties oproept met
traditionele opvattingen over dichter en dichten.
Als de poëzie van Heytze een klassiek dichterschap doet vermoeden, maar
tegelijkertijd de bijbehorende verwachtingen frustreert, kan dat twee oorzaken hebben:
het werk is niet consequent genoeg, of het is ironisch. Die laatste verklaring biedt
de dichter het voordeel van de twijfel, maar is ook de meest aannemelijke. Ironie is
immers bij uitstek een middel om conventionele verwachtingspatronen te doorkruisen.
De ironische ondertoon in Heytzes werk zou wel eens van grote invloed kunnen zijn
geweest op de receptie van zijn poëzie. Een nadere beschouwing van dit stijlmiddel
lijkt daarmee gerechtvaardigd.

Ironie als strategie
Volgens de retorica is er sprake van ironie wanneer er een verschil bestaat tussen
datgene wat een spreker zegt, en datgene wat hij of zij bedoelt. Deze definitie wordt
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bijvoorbeeld in het handboek Literair mechaniek gehanteerd: ‘[D]e spreker zegt a,
maar bedoelt b (of -a).’ (Van Boven en Dorleijn 1999, p. 155)
Naast dit strikt retorische gebruik, kan ironie ook een ruimere toepassing krijgen.
In dat geval schuift een auteur twee contrasterende vormen van taalgebruik of discours
in elkaar, zodat de onuitgesproken verwachtingen die elk discours veronderstelt, met
elkaar in botsing komen. De achterliggende verwachtingspatronen worden daardoor
niet alleen aan het licht gebracht, maar ook bekritiseerd. Wanneer een schrijver zich
bijvoorbeeld van een formele, hoogdravende stijl bedient om iets alledaags te
beschrijven, benadrukt hij op ironische wijze het banale van zijn onderwerp; maar
tevens illustreert hij zijn vertrouwdheid met die hoogdravende stijl en stelt hij de
conventies ervan aan de kaak. Op die manier kan ironie worden ingezet als een
subversieve strategie, die handig gebruik maakt van de wrijving
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tussen de tekst, de context en de verwachtingen van de iezer. Door de letterlijke
inhoud van een tekst en de onuitgesproken conventies van soorten taalgebruik tegen
elkaar uit te spelen, zet de auteur zijn lezers aan tot kritische reflectie op het
geïroniseerde discours. Linda Hutcheon schrijft in haar studie Irony's Edge over deze
kritische functie van ironie: ‘In setting up a differential relationship between the said
and the unsaid, irony seems to invite inference, not only of meaning, but of attitude
and judgment.’ (Hutcheon 1995, p. 39)
Dit subversieve effect van ironie is een belangrijk onderdeel van andere, nauw
verwante stijlmiddelen als parodie en pastiche. Hier krijgt de ironie een metaliteraire
functie toebedeeld. Het gaat de auteur niet om een willekeurig discours, maar specifiek
om de conventies van literair taalgebruik. Ironie wordt ingezet als een artistiek
‘counterdiscourse’ (ibidem, p. 30): de auteur imiteert nauwgezet een literaire stijl zodat de lezer het mikpunt van de ironische spot zeker herkent - en distantieert zich
er vervolgens van. Die distantie komt tot stand door hyperbolisering, of door het
geïmiteerde taalgebruik te combineren met een ander discours, De metaliteraire ironie
kan zelfs nog verder worden toegespitst en zelfreflexief worden, wanneer de auteur
de conventies van zijn eigen taalgebruik ondergraaft.2
Dergelijke metaliteraire en zelfreflexieve vormen van ironie zijn subtiele en
complexe kunstgrepen. Als men op het oordeel van de critici afgaat, is het niet erg
waarschijnlijk dat zij eveneens te vinden zouden zijn in de poëzie van Heytze. Diens
gebruik van ironie, zo bleek, wordt door de kritiek afgedaan als te gemakkelijk, te
zeer anything goes. Toegegeven: zelf heeft Heytze enigszins aan die indruk
bijgedragen, door zich in oppervlakkige termen over zijn werkwijze uit te laten. Zo
zei hij in een interview met HP/De Tijd: ‘Het kan in principe overal over gaan: van
kurkentrekker tot kosmos. En aan het eind zet ik alles graag nog eens op zijn kop;
ik hou erg van een sterke pointe’ (Kellerhuis 1999); en elders: ‘Dichten betekent
voor mij dat ik het eeuwige zoek in het banale. [...] Of andersom, het banale zoeken
in het eeuwige.’ (Smeets 1999, p. 55) Maar wanneer men zijn gedichten leest, doet
Heytzes ironie toch niet zo willekeurig aan. Sterker nog: keer op keer wordt zij
ingezet om een specifiek literair discours te ondermijnen - dat van het traditionele,
klassieke dichterschap. Wanneer men met deze traditie in gedachten Heytzes bundels
leest, blijken er tal van gedichten te zijn waarin wel degelijk metaliteraire en
zelfreflexieve vormen van ironie aanwijsbaar zijn.
Hieronder ga ik in op drie verschillende manieren waarop in Heytzes poëzie de
conventies van het klassieke dichterschap worden geïroniseerd. Ik neem de centrale
bezwaren van de critici daarbij als uitgangspunt en laat zien hoe Heytzes gedichten
de traditionele vereisten van authenticiteit, diepzinnigheid en pretentieus idealisme
telkens in herinnering roepen en daar vervolgens een ironisch ‘counterdiscourse’
tegenover plaatsen.

Het uitzicht is van bordkarton: ironie en authenticiteit
2

Men spreekt dan ook wel van ‘romantische’ ironie; zie bijvoorbeeld Behler 1997, p. 66:
‘Diese [romantische] Ironie äußert sich vornehmlich in einer kritischen Selbstreflexion auf
Seiten des Autors, der gewissermaßen aus seinem Werk heraustritt und dieses mit spöttischem
Lächeln betrachtet oder sich mit seinem Leser auf selbstkritische Weise über das Dargestelite
unterhält.’
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Letterlijk betekent authentiek (auto-hentès) ‘met de eigen hand gemaakt of
geschreven’. Wanneer men van een dichter verwacht dat hij authentiek is, wordt hij
dus geacht om eigenhandig een literair werk te scheppen, zonder daarbij terug te
vallen op het materiaal of de werkwijze van anderen. In eerste instantie lijkt Heytze
in zijn poëzie die verwachting te bevestigen. In het gedicht ‘Hang- en sluitwerk’,
bijvoorbeeld, wordt een aantal manieren onderscheiden waarop dichters poëzie
kunnen schrijven: ‘[S]uperieur ingenieurswerk met woorden, / de kosmisch bewogen
gevoelige snaar, / de inktvraat van het onttoverd citaat / of schaarse woorden in een
wit ravijn.’ (p. 105) Tegenover deze uiteenlopende dichtwijzen, stelt Heytze zijn
eigen opvatting over het schrijven van poëzie:
Men kan ook, met minder omhaal,
van de taal een werkplaats maken,
verzen hup in haken hangen,
kloppen aan ritme en vijlen aan klank,
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iets fluiten tegen verzwegen pijn,
zo nu en dan gelukkig zijn.

De greatest hits-bundel van Heytze

De dichter claimt nadrukkelijk dat zijn gedichten van eigen makelij zijn; hij heeft
ze zelfs letterlijk ‘eigenhandig’ in elkaar gezet, al kloppend en vijlend. Ook in ‘Enfin’
schrijft hij: ‘[I]k timmer woorden aan elkaar / tot iets dat af en toe blijft drijven’ (p.
144). De lezer die zich echter laat verleiden om deze poëzie op haar authenticiteit te
beproeven, komt al snel bedrogen uit: in de gedichten wordt voortdurend
teruggegrepen op overbekende thema's en woordvelden - op teksten die als het ware
‘door andere handen’ zijn geschreven.
Uit Heytzes werk spreekt met name een grote affiniteit met het traditioneel
romantisch repertoire, vol ‘dichterlijke’ stereotypen en clichés als ridders, prinsessen
en onbereikbare geliefden. Zo lopen vrouwen rond in ‘prinsessengewaad’ (p. 14) en
is de dichter zelf een ‘norse ridder in een woud / van meisjesarmen’ (p. 74), op zoek
naar een aan Slauerhoff ontleende ‘verre prinses’ (p. 97). Tot dit repertoire behoren
ook de talrijke motieven die aan sprookjes zijn ontleend: een meisje is een
‘buikdanseres in een lichtblauwe fles’ (p. 14), de sterren zijn niet gewoon sterren
maar ‘[w]itte dwergen, rode reuzen’ (p. 62), meisjes blazen ‘drakenrook’ uit (p. 117)
en woorden worden gewogen op een ‘Heksenwaag’ (p. 119). Naast een
‘sprookjespoort’ (p. 47) en een ‘griffioen in winterkleed’ (p. 49) passeren ook ‘spoken’
(p. 29), ‘heksen’ (p. 45) en ‘eenhoorns’ (p. 68) de revue. Het bestaan is in het werk
van deze dichter één groot attractiepark: ‘O, sprookjesbos van dit heelal!’ (p. 62)
Het is dan ook niet verbazend dat Heytze de poëzie ooit eens voorstelde als ‘een
feeëriek meisje dat plagerig voor je uitvlucht door een labyrint van taal en giechelend
verdwijnt in een rookwolk zodra je je armen om haar heen slaat’ (Haakma 1999, p.
58).3
3

Sprookjesachtige momenten doen zich overigens ook voor in het dagelijkse bestaan van deze
dichter, als de lezer het zomerdagboek mag geloven: ‘Deze middag liep ik samen met een
blozend meisje de bibliotheek in. Plotseling keek ze me recht aan en zei: “Ik vind je gedichten
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Door veelvuldig terug te grijpen op zulke clichés en topoi wordt de eerder
geclaimde authenticiteit geïroniseerd. De ironie wordt nog eens extra dik aangezet,
door de gebruikelijke connotaties van het romantische repertoire te verbasteren: een
ridder is in Heytzes poëzie nooit nobel maar eerder ‘tjokvol vrees en blaam’ en op
de dansvloer ‘kust [men] elkaar / tot kikkers’ (p. 113), in plaats van tot beeldschone
prinsen en prinsessen. Het betoverende voorkomen van de sprookjeswereld wordt
zodoende teruggebracht tot kunstmatige begoocheling. In het licht van dit verzet
tegen de authenticiteitsvereiste zijn ook andere aspecten van Heytzes werk te
begrijpen, zoals de voorliefde voor fantasy en het gebruik van decors waarin de
voorspelbare betovering op de spits wordt gedreven, zoals het circus, het attractiepark
en de kermis.4
De nadruk op de artificiële kanten van het dichten wordt nog eens onderstreept
door het gebruik van metaforen uit de wereld van het theater en de film. De dichter
is geen oorspronkelijke kunstenaar, maar slechts iemand die zich als zodanig voordoet;
de kunstenaars en dichters die in Heytzes werk optreden, presenteren zich nu eens
als mimespeler,

4

leuk.” Voordat ik iets terug kon zeggen, rende ze snel de trap op en verloor daarbij nog net
geen glazen muiltje.’ (Heytze 2002[b], p. 23)
Voorbeelden van die decors vindt men in ‘In de nok’ (p. 70), ‘Winter in de Efteling’ (p. 47)
en ‘Het spookhuis verliefd’ (Heytze 2002[a], p. 40). De affiniteit met fantasy blijkt wel uit
het (p. 144) optreden van een Wizard of Oz-achtig personage als ‘Stroman’ (p. 103), het
motto van Terry Pratchett(p. 126), en de citaten van personages uit fantasy-televisieseries
als Sliders (p. 97) en Buffy the Vampire Slayer (zie de motto's in Heytze 2002[a]).
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‘witgeschminkt en / levensmoe’ (p. 102) en dan weer als middelmatige variétéartiest
aan het eind van zijn Latijn: ‘De show moet door! In de coulissen / zak ik in elkaar
als laatste grap.’ (p. 101) De dichter leidt ‘An actor's life’ (p. 147), kortom: ‘De spots
zijn sterren, maan en zon. / Het uitzicht is van bordkarton / met hier en daar een loze
deur.’ Het leven is een film met de dichter als ‘filmheld op sokken’ (p. 63) en de
dood is slechts een pauze tijdens de bioscoopvoorstelling, zo blijkt uit ‘Projectie’:
‘[D]it is louter pauze totdat alles / weer opnieuw begint, Jij en ik - geen stof, maar
licht.’ (Heytze 2002[a], p. 43)
Heytzes preoccupatie met romantische clichés, sprookjeskitsch en de
kunstmatigheid van de toneelkunsten ondergraaft de in ‘Hang- en sluitwerk’
verwoorde belofte om eigenhandige poëzie te schrijven. Er wordt dus wel gerefereerd
aan de vereiste van authenticiteit, maar tegelijk verzet deze poëzie zich tegen dat
kenmerk van het klassieke dichterschap.

Flarden, echo's, citaten: ironie, parodie en pastiche
‘Elke gelijkenis met poëzie van anderen in flarden, echo's en citaten is louter opzet’,
zo wordt de lezer meteen al op de eerste bladzijde van Alle goeds voorgehouden.
Dat Heytze er een gewoonte van maakt om de schatkist van de Nederlandse poëzie
te plunderen, zal weinig lezers zijn ontgaan; zijn bundels bevatten parodieën op
allerlei poëtische evergreens: Gorters ‘Ik houd van je’ (p. 66), Koplands ‘Jonge sla’
(p. 93), Slauerhoffs ‘Voor de verre prinses’ (p. 97), Van Ostayens ‘Marc groet 's
ochtends de dingen’ (p. 136), Vasalis' ‘De idioot in het bad’ (p. 149), Marsmans ‘De
grijsaard en de jongeling’ (Heytze 2002[a], p. 16) - en daarmee zijn lang niet alle
referenties opgesomd. Hoewel het geparodieerde origineel gemakkelijk is te
herkennen, is de toegevoegde waarde van zo'n ironische herschrijving vaak
onduidelijk. Het gaat Heytze klaarblijkelijk niet om poëticale verwantschappen met
deze dichters; daarvoor is het rijtje namen te divers en te voorspelbaar. Evenmin lijkt
hij zich af te zetten tegen zijn voorgangers, want er klinkt in de gedichten veel
waardering voor de geparodieerde auteurs door.
Toch zijn Heytzes parodieën en pastiches niet doelloos. In deze gedichten is een
belangrijke plaats ingeruimd voor de metaliteraire en zelfreflexieve ironie. Een blik
op een pastiche als ‘Verzoeknummer’ verduidelijkt dat:
Je houdt van mij? Maak dat
een ander wijs - vooruit maar,
bel hem op en giechel door de telefoon,
schrijf een roze brief of fluister
steels achter je hand: ik hou,
ik hou van jou. Ik ben niet meer
dan zand dat door je vingers valt,
een machteloze loden last - ga liever
in een klooster, of een hoerenkast,
dan dat je van me houdt.
Je houdt van mij? Zeg dat
de vogels in de lucht, de blinde
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mollen in de wei, vertel het enig
ander lief in enig ander land maar zeg het nooit meer tegen mij. (p. 120)

De ‘inhoud’ van dit gedicht is weinig opzienbarend en eenvoudig samen te vatten:
een ikfiguur gelooft niet meer in de oprechtheid van de gevoelens van zijn voormalige
geliefde. De titel van het gedicht wijst echter op iets bijzonders: waarom is dit een
‘verzoeknummer’?
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Misschien omdat de dichter zijn ex-geliefde verzoekt om haar ‘nummer’ - de
routinematige liefdesverklaring - in het vervolg elders op te voeren? Dat lijkt toch
wel erg vergezocht.
Veeleer slaat de titel op de compositie van het gedicht zelf: de dichter draait in
‘Verzoeknummer’ literaire classics af, als het ware ‘op veler verzoek’. Hij mixt
citaten en samples door elkaar die zo bekend zijn dat bronvermelding achterwege
kan blijven: Hamlets ‘Get thee to a nunnery’, Elsschots ‘Het huwelijk’ (‘Ik moet [...]
rennen door het vuur en door het water plassen / tot bij een ander lief in eenig ander
land’) en ‘Voor een dag van morgen’ van Hans Andreus.5 Zulke interteksten worden
niet zonder ironie aangehaald: de ‘nunnery’ blijkt men evengoed door een ‘een
hoerenkast’ te kunnen vervangen, het perspectief uit Elsschots huwelijk wordt
omgekeerd (de ikfiguur blijft achter, de ander rent weg) en waar de liefdesverklaring
bij Andreus nog universeel en gemeend was, daar wordt zij hier afgeschilderd als
loos gehuichel.
‘Verzoeknummer’ is illustratief voor Heytzes gebruik van ironische stijlmiddelen
als parodie en pastiche. Hier krijgt de ironie een metaliteraire functie toebedeeld: de
dichter etaleert zijn kennis van de literaire traditie, maar distantieert zich daarvan
door zijn bronnen te parodiëren. De ironische distantie kent ook een zelfreflexief
aspect, aangezien de dichter zijn eigen werk als een poëtisch ‘verzoeknummertje’
bestempelt. Die zelfkritiek typeert de positie van Heytzes poëzie ten opzichte van
de traditie: zijn werk sluit in taal- en themagebruik terdege aan op het werk van de
major poets, maar de dichter heeft daar geen poëticale inbedding of thematische
verdieping mee op het oog. Hij haalt eenvoudigweg de motieven aan die lezer van
de klassieke dichter verwacht - in dit geval de vertrouwde tragedische ontwikkelingen
en diepgevoelde emoties - zonder deze te problematiseren.
Niet voor niets schrijft Heytze zelf over ‘flarden, echo's of citaten’ (p. 4), in plaats
van over ‘verwijzingen’ of ‘citaten’: zijn parodistische verwijzingen zijn en blijven
losse flarden. De dichter weigert ze ondergeschikt te maken aan zijn eigen werk. Dat
is de reden waarom zijn parodieën en pastiches een ongemotiveerde indruk wekken:
zij ontlenen hun zin niet aan inhoudelijke ondersteuning of problematisering, maar
ironiseren zulke doeleinden juist. Van de traditionele diepzinnigheid trekt Heytze
zich dus ook al weinig aan.

Dit hart hang uit zijn hengsels: ironie en de ‘poète maudit’
Regelmatig wordt in Heytzes gedichten gezinspeeld op het imago van de dichter als
poète maudit: de gedoemde kunstenaar, gemodelleerd naar het werk en het leven
van dichters als Verlaine, Rimbaud en Baudelaire. De poète maudit is een miskende
verschoppeling, met een zelfdestructieve zucht naar alcohol, tegen beter weten in
verlangend naar een hoger of ander pretentieus ideaal en voor altijd gekweld door
een gebroken hart.
5

Heytzes gedicht herinnert met name aan deze regels van Andreus: ‘Wanneer ik morgen
doodga, / vertel dan aan de bomen / hoeveel ik van je hield. / Vertel het aan de wind, / die
in de bomen klimt /[...] Vertel het aan een kind, / dat jong genoeg is om het te begrijpen.
[...]/ Vertel het aan een dier, [enz.].’
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Het beeld van de poète maudit als onbegrepen verschoppeling die zich in de
‘gewone’ wereld niet thuis voelt, is klassiek geworden door Baudelaires gedicht ‘De
albatros’, opgenomen in Les Fleurs du Mal (1857). De dichter wordt daar vergeleken
met een albatros, die dankzij zijn machtige vleugels aan het aardse kan ontstijgen.
Wanneer hij echter naar de grond wordt gelokt, zijn het die zelfde vleugels die hem
verhinderen om weer aan het wereldse bestaan te ontsnappen. Slauerhoff vertaalde
het slot van Baudelaires gedicht als volgt: ‘Ten grond gehaald bij 't hoongelach der
menigt’, / Maken zijn reuzenvleugelen zijn voeten kreupel.’ (Slauerhoff 1998, p.
387) In de poëzie van Heytze komt dit aspect van de poète maudit eveneens aan bod;
dat gebeurt in het gedicht ‘Naar de kelder’ zelfs aan de hand van hetzelfde beeld:6
[...] Ik stuur mijn armen
stijf met knokkels wit en hard als ijs,
een neergestorte albatros
op koud graniet vol wereldzeeën
grauw van pijn, Neptunus' drietand

6

Ook in het gedicht ‘Envoi voyant’ (p. 141) wordt het beeld van de albatros geassocieerd met
het klassieke dichterschap.
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in mijn keel, en braak absint
en ambrozijn, (p. 94)

Van de heroïsche tragiek die de albatros van Baudelaire kenmerkte, is bij Heytze
weinig terug te vinden: waar de majestueuze vogel bij de eerste een metafoor is voor
de verheven onmaatschappelijkheid van de dichter, is hij bij de laatste slechts nog
een beeld voor de belabberde lichamelijke toestand van de ikfiguur. Ondanks die
ironische wending, zijn in Heytzes variant de belangrijkste eigenschappen van het
poète maudit-schap te herkennen: het lijden dat tot mythische proporties wordt
opgeblazen (‘Neptunus' drietand’), de zelfdestructie door alcohol (‘absint’),
gecombineerd met het verlangen naar het hogere (‘ambrozijn’).
Ook in andere gedichten wordt gespeeld met het imago van de dichter als poète
maudit. Zo wordt diens gebruikelijke ivoren toren omgewerkt tot een ‘kaartenhuis’:
‘meer een kelder dan een toren / met vergeeld ivoren baldakijnen / als baleinen naar
de nieuwe tijd’ (p. 81). Ook van zijn zelfdestructieve neigingen blijft weinig over,
zo blijkt uit het tweeregelige gedicht ‘Voorzichtige zelfmoordpoging’: ‘Twee Rennies
/ en een kopje kruidenthee.’ (p. 30) Een gooi doen naar het hogere heeft bij Heytzes
poète maudit evenmin veel prioriteit. Nonchalant en wat verstrooid herinnert de
dichter zich: ‘Het heelal, dat hangt er ook nog’; het wordt meestentijds vergeten,
‘maar in principe / heb ik het hoog zitten, / het heelal’ (p. 138). Van deze gedoemde
dichter hoeft men geen grootse pretenties te verwachten.
Het gebroken hart van de poète maudit is een ander favoriet mikpunt van de ironie.
Aan liefdesverdriet ontbreekt het de dichter niet, zoveel is duidelijk: ‘[D]it hart hangt
uit zijn hengsels / en zwaait somber heen en weer.’ (Heytze 2002[b], p. 30). Samen
met zijn geliefde ligt hij ‘aan stukken naast elkaar; / geen toverspreuk of timmerman
/ die jou en mij nog maken kan’ (p. 47) en in het zomerdagboek staat deze
vergelijkbare aanzet: ‘Op een dag ben ik een puzzel / en leg jij me in elkaar.’ (Heytze
2002[b], p. 85) Maar ook dit onophoudelijke liefdesverdriet van de poète maudit
wordt consequent getrivialiseerd. Humor en hartzeer worden in elkaar geschoven ‘het plenst tranen van het lachen / uit mijn ogen, uit mijn hart’ (p. 67) - en het
zogenaamd ondraaglijke leed wordt op de hak genomen in een gedicht met de
veelzeggende titel ‘Poète bénit’ (p. 157), waarvan de eerste regel luidt: ‘Het gaat te
goed! Doe daar wat aan!’ Heytzes gedoemde dichter, kortom, is geen gekwelde,
hemelbestormende idealist, reikend naar het hoogste, maar heeft meer weg van
Pierrot, de treurige clown uit de Commedia dell'arte, die met zijn gebroken hart de
lachers op zijn hand krijgt:
Ik bezorg met regelmaat volle bushokjes
de zenuwen door grijnzend mijn hart
omhoog te houden voordat ik het
met een zuigend geluid terugstop
in mijn hersenpan. (p. 13)

Op de rand van het cliché: een (on)pretentieus dichterschap
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De poëzie van Heytze staat in een paradoxale relatie tot de traditie. Enerzijds roepen
zijn gedichten de verwachting van een klassiek dichterschap op: hij eist voor zijn
‘eigenhandig’ geschreven poëzie een plek in het literaire landschap op, refereert
voortdurend aan de poëtische canon, en modelleert zijn opvatting over de dichter
naar het stereotype van de hemelbestormende poète maudit. Anderzijds worden de
conventionele vereisten van dat klassieke dichterschap, zoals die uit verwachtingen
van de critici naar voren komen, in Heytzes werk met voeten getreden: deze dichter
laat zich weinig gelegen liggen aan authenticiteit, diepzinnigheid en pretentie. Zijn
voorkeur ligt eerder bij het vertrouwde romantische standaardmateriaal, bij het
vrijblijvende spel met parodistische verwijzingen, en bij de sentimentele kleinkunst
en het carnavaleske. Die ambivalente verhouding tot de klassieke traditie
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komt tot uitdrukking in Heytzes ironie. Door woorden, beelden en thema's uit het
discours van het klassieke dichterschap te ironiseren, etaleert de dichter zijn
vertrouwdheid met dat taalgebruik. Tegelijk echter, zet hij zich tegen deze traditie
af door haar conventies te parodiëren.
Die ironische strategie typeert niet alleen Heytzes positie ten opzichte van de
klassieke traditie, maar ook ten opzichte van het werk van andere dichters. Dezelfde
scepsis jegens Literatuur met een grote L kenmerkt immers ook het werk van teksten plezierdichters als Annie M.G. Schmidt, Kees Stip of Willem Wilmink. Hetzelfde
gaat op voor een Zestiger als K. Schippers, die net zo goed ‘ironische afstand van
het dichterschap [neemt], alsof hij een niet-begrijpende, licht bewonderende
buitenstaander is’ (Mourits 2001, p. 68).7 Ondanks die overeenkomst, is het
overduidelijk dat Heytzes poëzie van een geheel andere aard en toon is dan het werk
van deze auteurs. Bij de light verse-dichters is de kritiek op de traditie fundamenteel
(Schmidt), is de parodiëring ervan eerder uitzondering dan regel (Stip), of is er van
het te ironiseren discours weinig tot niets meer in het eindresultaat te bespeuren
(Wilmink).8 En K. Schippers presenteert zich als een buitenstaander, waardoor zijn
ironische distantie explicieter is. Heytzes werk schurkt zich echter met nadruk tegen
de klassieke traditie aan: dat discours wordt op metaliteraire wijze nauwgezet
geïmiteerd, terwijl de eigen verwantschap met dat taalgebruik voortdurend op
zelfreflexieve wijze wordt geïroniseerd. De poëzie van Heytze balanceert daardoor
‘op de rand van het cliché’ (p. 81): zij staat in een traditie, weigert echter daar naadloos
op aan te sluiten en onderscheidt zich zodoende óók van het werk van
democratiserende postmodernisten of cabareteske minor poets. Uit de gedichten
spreekt daardoor, paradoxaal genoeg, de pretentie tot een onpretentieus dichterschap.
De verhouding tussen traditie en ironie in Heytzes poëzie, tot slot, biedt ook een
verklaring voor de kritische reacties van de poëzierecensenten enerzijds, en zijn
succes bij het grote publiek anderzijds. De poëziekritiek en de academische
literatuurbeschouwers waarderen ironie vanwege haar formele raffinement,
semantische meerwaarde en complexiteit. Maar zoals bleek zijn dat ook kenmerken
van een klassiek dichterschap, dat in Heytzes gedichten op de hak wordt genomen.
Deze dichter koestert geen grootse literaire ambities, maar is al tevreden met ‘iets
fluiten tegen verzwegen pijn, / zo nu en dan gelukkig zijn’ (p. 105). Het is dan ook
weinig verwonderlijk dat zijn werk de verwachtingen van de critici niet waarmaakt.
Wanneer men de poëzie van een dichter langs een maatstaf legt die in zijn gedichten
niet helemaal serieus blijkt te worden genomen, moet dat wel een vertekend beeld
opleveren van dat werk. Men kan wel beweren dat Heytzes poëzie eenvoudig en
weinig vernieuwend is, maar niet dat zij inconsequent of kwalitatief inferieur zou
zijn. De ironische dichtkunst van Heytze vindt vanwege haar herkenbare, ludieke en
humoristische kanten daarentegen een gewilliger en dankbaarder publiek onder de
7

8

De bezwaren die de critici tegen Heytzes poëzie hebben, herinneren sterk aan het negatieve
Zestigerbeeid dat veertig jaar geleden ontstond: stelen in plaats van maken, gemakzucht in
plaats van hard werken, onkunst in plaats van serieuze poëzie (Mourits 2001, p. 34).
Zie bijvoorbeeld Stips incidentele pastiches in ‘Zes variaties op een misverstand’ (Stip 1994,
p. 29-70). Over Schmidts fundamentele scepsis jegens ‘literatuur met een grote “l”’, zie de
dissertatie van Linders (1999, pp. 370-376). En vergelijk, ten slotte, Heytzes ‘Voor de verre
prinses’ (p. 97) met Wilminks ‘Voor de verre prinses’: ‘Toen is Mevrouw Herinnering met
mij op stap gegaan / helemaal naar jou / en ik dacht wat was het fijn / en ik dacht waar zou
ze zijn / een heelal of twee hiervandaan.’ (Wilmink 1988, p. 59)
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‘gewone’ poëzielezers, in wier ogen Heytze bovendien een echte,
traditioneei-dichterlijke dichter is.
Gaston Franssen is als aio verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor
Geschiedenis en Cultuur (UU) en werkt aan een proefschrift over de poëzie
van Gerrit Kouwenaar.
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De actualiteit van de sublieme ervaring
The Game als spel met de elementen van het existentieel sublieme
Wat bezielt iemand om zijn broer een aantal doodsbedreigingen voor
diens verjaardag cadeau te doen? In de film The Game was dat een
noodzakelijk kwaad aldus de gulle gever, want de jarige ‘begon zo'n
lul te worden’. Tristan den Dekker toont in dit artikel aan dat het idee
achter het cadeau overeenkomt met de werking van een sublieme
ervaring. In het licht van de theorie van het existentieel sublieme van
Burke blijkt het cadeau een hernieuwd levensgevoel te zijn.
Tristan den Dekker
De film The Game is niet alleen een film, het is een ervaring. Een sublieme ervaring.
Om inzicht in de film te verkrijgen kan de theorie van het sublieme dan ook dienst
doen als interpretatiekader. Deze theorie heeft zijn oorsprong in de Oudheid, maar
werd in de achttiende eeuw verder uitgewerkt door onder meer de filosofen Kant en
Burke. Voordat ik tot een interpretatie van The Game kom, acht ik het noodzakelijk
om een overzicht te geven van de verschillende benaderingen van het sublieme.
Hierbij zal ik mij vooral baseren op de theorieën van Kant en Burke, aangezien deze
een centrale positie innemen in de beeldvorming van het sublieme. Nadat ik het
sublieme nader heb toegelicht, zal ik aan de hand van de film The Game trachten te
tonen dat de besproken theorie ook in deze tijd nog actueel is en tot nieuwe inzichten
kan leiden. Voordat ik hiertoe overga, zou ik diegenen die de film The Game nog
niet hebben gezien, willen aanraden om deze voor het lezen van dit artikel te bekijken.
Niet alleen is het een mooie gelegenheid om deze bijzondere film te kijken, maar
ook kan het vooraf lezen van dit artikel de oorspronkelijke ervaring van de film sterk
beïnvloeden.

De stamboom van het sublieme
Alvorens mij op The Game te richten, zal ik hieronder de voor mijn betoog relevante
kernpunten van de theorieën over het sublieme aanstippen. Volledigheid is hierbij
niet mijn streven geweest, daarvoor is de theorie van het sublieme te complex, maar
ik zal een kort overzicht geven voor zover dat mogelijk is.
Het sublieme, of de sublieme ervaring heeft zijn oorsprong in de Oudheid en wordt
in de esthetica onderscheiden van de ervaring van het schone. Een eerste, ons bekende,
tekstuele bron waarin wordt gesproken over het sublieme, is de tekst Perì Hypsous:
Over het verhevene of Het sublieme. Dit geschrift uit de eerste eeuw werd
toegeschreven aan Longinus en is een poging (de weg tot het evoceren van) de
sublieme ervaring te beschrijven.1 In Perì Hypsous draait het allemaal om de verheven
stijl; het sublieme als een streven binnen de traditie van de retorica. De verheven stijl
moet de weerklank zijn van een grootheid van ziel. In de retorica zou het niet langer
moeten gaan om overtuigen, maar om het direct in vervoering brengen van het
publiek:
[...] of wij overtuigd worden - dat hangt
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meestal van ons zelf af, maar dat andere stelt
zich met soevereine macht en onweerstaanbaar
geweld boven iedere hoorder. [...] Het sublieme
slaat, ergens op het juiste moment te voorschijn
tredend, alles uiteen als een bliksemstraal en
toont ineens de volle macht van de redenaar.
(Hoogland 1936, p. 25, r. 10-12 en 16-18)

Het sublieme omvat bij Longinus iets ongrijpbaars, onverwachts en vooral iets
overweldigends, dat bezit neemt van de toehoorder die dit alles willoos ondergaat.
Deze notie vormt het globale uitgangspunt van alle latere theorieën over de sublieme
ervaring. In de wereld kunnen we het sublieme ervaren ten overstaan
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van de grootse en eindeloze natuur. In confrontatie met de grootsheid van de natuur
herkent de mens zijn eigen verheven bestemming. Het specifieke genot van de
sublieme ervaring is gelegen in dit bewustwordingsproces.
De toegang tot de verheven stijl ligt volgens Longinus voor een redenaar in een
combinatie van talent en techniek. Opvallend daarbij is dat hij benadrukt dat het
maken van fouten, in termen van de conventionele retorische traditie, is geoorloofd
in de verheven stijl. Juist het doorbreken van de bekende regels zorgt ervoor dat er
verbazing wordt teweeggebracht bij de luisteraar. Hiermee wordt een directe,
onbemiddelde weg naar de overweldigende verheffing vrijgemaakt, net zoals de
grilligheid van rotsen of de woestheid van rivieren dit overweldigende effect in de
mens teweeg kan brengen (de sublieme natuurervaring). Longinus komt in zijn werk
niet tot een stringente definitie van het sublieme. Reflectie op de sublieme ervaring
is dan ook per definitie vrijwel onmogelijk: het blijft bij een metaforisch verwoorden
van de juist ongrijpbare beleving.
Na een langdurige stilte rond het sublieme, wordt Longinus' Perì Hypsous in de
zeventiende eeuw in verschillende talen vertaald. Ten tijde van de Verlichting gaat
de aandacht voor de traditie van het sublieme zich vermengen met een verandering
in de natuurbeleving. Dit is ook het moment waarop het sublieme uitgroeit tot een
ware cultus en tot een van de gewichtigste onderwerpen van de esthetica. Onder
invloed van het verlicht denken verliest het christendom langzaam haar positie als
absoluut fundament voor en autorisatie van kennis. De mens wordt meer en meer
losgekoppeld van God. Hiermee wordt het mensbeeld complexer. De mens is meer
dan een wezen met uitsluitend door het christendom ingegeven behoeften en
verlangens. De mens zelf gaat steeds meer gelden als autoriteit op het gebied van
kennisverwerving. Kennis zou moeten voortvloeien uit de confrontatie met de wereld
enerzijds en tussen het bewustzijn en de zintuiglijke beleving van het subject
anderzijds. De mens staat dus in een directere verhouding tot zijn wereld.
Het is in het licht van deze ontwikkelingen dat rond de achttiende eeuw ook de
genoemde verandering in de beleving van de natuur optreedt. In de teleologische
natuurbeleving van het begin van de zeventiende eeuw werden onherbergzame
landschappen als afval van de zondvloed gezien. Vulkanen, bergketens, woeste
rivieren en stinkende zeeën, alle droegen ze de herinnering aan de zonden van de
mens. Men las in deze natuurverschijnselen de tekenen van een corrupte mensheid
en een zich wrekende God. Het paradijs zou, in de door religie bepaalde verbeelding
van iemand uit de zeventiende eeuw, volledig vlak en groen zijn. Bergen zouden in
het landschap ontbreken, evenals rivieren, die onder het oppervlak zouden stromen.
Mensen hielden zich in deze tijd dan ook bij voorkeur verre van de woeste natuur.
Tegen het eind van de zeventiende eeuw verandert deze representatie van de
natuurlijke wereld als ruïne. Er kwam meer aandacht voor de opgetekende ervaringen
van reizigers die oog in oog hadden gestaan met indrukwekkende natuurverschijnselen
als de Alpen. Zij hadden ten overstaan van de gigantische rotsmassa's niet uitsluitend
de conventionele afkeer en angst ervaren, maar ook een vreemd soort verrukking.
Hoewel deze reizigers zich hierbij wel duidelijk beriepen op hun eigen ervaring,
werd de beleving zeker in het begin nog religieus geduid. De gedachte was dat het
werkelijk ondergaan van de ‘fossielen van de zondvloed’ een aanraking met de
grootsheid van God en een dubbelzinnige ervaring daarvan mogelijk maakte. Enerzijds
ervoeren zij angst als gevolg van de onontkoombare bedreiging door de woeste,
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overweldigende en door God bezielde natuur, maar anderzijds voelden zij ook het
genot van de bewustwording van de almacht van God en de mogelijkheid van
verlossing voor de mens. Deze conventionele christelijke duiding werd langzaam
steeds minder invloedrijk.
Als gevolg van de samensmelting van het zogenaamde retorische sublieme dat
Longinus beschreef met de nieuwe natuurbeleving, was er nu een globaal beeld van
de sublieme ervaring ontstaan. Het betrof een overweldigende en ongrijpbare ervaring
ten overstaan van grootse en afschrikwekkende objecten, die het oneindige
suggereerden. Het menselijk bevattingsvermogen werd hierbij maximaal op de proef
gesteld en er kon een paradoxale mengeling van angst, nietigheid en genot worden
geregistreerd. Dit is het punt waaruit een ware cultus van het sublieme is ontstaan,
waarbij de sublieme ervaring na verloop van tijd een ervaring werd die ook buiten
de natuurbeleving of de retorica, bijvoorbeeld in de kunst, herkenbaar werd.

Systematische benaderingen van het sublieme
Met de hernieuwde belangstelling voor het sublieme, kwamen er ook nieuwe theorieën
op het gebied van het sublieme. Verschillende theoretici stelden vragen over de
oorsprong van het sublieme, de verklaring voor de ervaring ervan en het wezen van
die ervaring. De notie van het sublieme maakte hierdoor plaats voor
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verschillende soorten sublieme ervaringen. Het sublieme wordt in de achttiende eeuw
niet het eerst, maar wel het meest systematisch behandeld door Immanuel Kant en
Edmund Burke. Beiden hebben een eigen visie op de sublieme ervaring. De theorieën
van Kant en Burke zullen hieronder - vereenvoudigd - worden uiteengezet. Deze
uiteenzettingen zullen, door een systematisch beeld van de beleving van het sublieme
te geven, inzichtelijker maken van welk verschijnsel de globale geschiedenis
hierboven nu eigenlijk is beschreven.

De sublieme ervaring als verheffing
Hoewel Kant het sublieme later behandelde dan Edmund Burke, gaat hij hier vooraf
aan de bespreking van Burke. Dit vanwege zijn uitgebreide en bijzonder systematische
behandeling van het sublieme en het grote belang dat hij daarmee heeft gehad voor
de algemene beeldvorming van het sublieme en voor de verdere ontwikkelingen in
de theorievorming.
De sublieme ervaring als een ervaring van verheffing is geenszins een ontdekking
van Kant. Deze benadering troffen we immers in grote lijnen al aan bij Longinus.
Het is daarentegen wel Kant geweest die heeft getracht dit belevingsproces te funderen
in zijn kentheorie en van daaruit systematisch weer te geven en te verklaren. Volgens
Kant bestaat elke ervaring van de mens uit een confrontatie van het menselijk
bewustzijn met de wereld. De mens heeft bepaalde kennis a priori, op grond waarvan
hij in staat wordt gesteld de wereld te kennen. Dit kennen is in wezen dus een soort
herkennen. Maar niet alle kennis is de mens a priori gegeven. Een mens doet ook
kennis op door zijn ervaringen in de wereld. Volgens Kant speelt het subject - en
dan doelt hij op het bewustzijn van het subject - een belangrijke rol in de organisatie
die in de wereld wordt ‘gelezen’. Bij Kant bestaat het menselijk bewustzijn uit de
verbeelding, het verstand en de rede. In deze driedeling staat de verbeelding
hiërarchisch gezien onder aan de ladder. De verbeelding sluit het dichtst aan bij de
fysieke belichaming van de mens en is een eerste stap in het proces van de
structurering van de zintuiglijke stimuli (minimale ordening). Boven de verbeelding
staat het verstand en daarboven de rede. In het verstand bevinden zich de zogenaamde
prefiguratieve vormen. Dit zijn abstracte, pure aanschouwingsvormen die als kapstok
dienen in het herkenningsproces van stimuli uit de werkelijkheid. Ook kent het
verstand begrippen en categorieën. De zogenoemde begrippen zijn abstracte
benoemingen van zaken uit de werkelijkheid en de categorieën zijn structurerende
systemen voor het waarnemen van de wereld. Voorbeelden van de onder de
categorieën vallende zaken zijn: eenheid, veelheid, wisselwerking, causaliteit, en
dergelijke. Ruimte en tijd zijn aanschouwingsvormen die onlosmakelijk zijn
verbonden met de menselijke wijze van waarnemen.
Het kennen van de wereld is volgens Kant een wisselwerking tussen de verbeelding
en het verstand: de transcendentale verbeelding. De verbeelding herkent en plaatst
de van de zintuigen ontvangen empirische stimuli: vormen worden gecombineerd
en tot eenheid gemaakt en ze worden onthouden. De verbeelding combineert
bijvoorbeeld een cirkel met een verticale lijn en plaatst enkele ovalen aan de verticale
lijn en aan de cirkel. Vervolgens wordt in het verstand de waarneming binnen de
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pure aanschouwingsvormen geplaatst en het begrip ‘bloem’ wordt herkend. En deze
bloem bevindt zich op een plaats op een moment in de tijd.
De sublieme ervaring kan nu volgens Kant, net als de ervaring van het schone,
worden verklaard vanuit deze kentheorie. Ervaringen van de mens zijn immers
afhankelijk van de confrontatie tussen het menselijk bewustzijn en de wereld. De
ervaring van het sublieme is, zoals gezegd, een beleving die wordt onderscheiden
van de ervaring van het schone. Omdat de ervaring van het schone een toegankelijkere
ervaring is, zal ik eerst Kants visie op deze ervaring - in gesimplificeerde vorm weergeven.

De ervaring van het schone
In de ervaring van het schone ondergaat een subject de gewaarwording van een
object. De verbeelding geeft een representatie van dit object als een vormgeheel aan
het verstand, om op die manier te worden herkend als prefiguratieve vorm en als
begrip. Echter, het verstand wordt daarbij door het object verplicht veel te denken.
Dit kan komen door een onvolledige representatie, of door onbepaaldheid in die
representatie. Het verstand vindt zodoende niet direct een begrip bij de representatie
die het van de verbeelding kreeg en slaagt er dus niet (direct) in om de representatie
te benoemen. Wat er rest is een fundamentele harmonie, die voorafgaat aan het
kennen door het verstand. Deze harmonie bestaat daaruit, dat de verbeelding niet
wordt beteugeld door een begrip van het verstand. De esthetische ervaring van het
schone is dit harmonieus ervaren van de fundamentele voorwaarde van het kennen:
het bevatten van de vorm van een object, nog voordat het daadwerkelijke kennen in
het verstand er aan te pas komt. Het schone is bij Kant dus een ‘niet-begrip’ of een
‘niet-concept’, dat een
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tijdelijke, niet-hiërarchische harmonie tussen de verbeelding en het verstand verraadt.
Juist het feit dat er in de ervaring van het schone niet wordt overgegaan tot het
echte kennen, verklaart dat het oordeel ‘schoon’ bij Kant, ondanks dat het in een
descriptieve theorie van het kennen van objecten is ingebed, toch normatief van
karakter kan zijn. De ervaring van het schone betreft een subjectief doelmatige
ervaring; de ervaring kent geen praktisch nut naast de daadwerkelijke ervaring. Het
subject heeft geen enkel belang bij het werkelijke object. De beleving van het schone
zegt wel ‘iets’ over het object dat wordt gerepresenteerd door de verbeelding in het
bewustzijn (want het vormgeheel wordt gevat), maar het betreft in de eerste plaats
een ervaring van de fundamentele mentale mogelijkheidsvoorwaarde vóór het kennen.
Zodoende kan elk object in principe als schoon worden ervaren, zolang de mentale
representatie ervan maar niet zo is, dat het subject automatisch overgaat tot het
beteugelende kennen.
Zoals gezegd betreft het sublieme een ervaring die wordt onderscheiden van de
ervaring van het schone. Kant onderscheidt twee vormen van beleving van het
sublieme: het mathematisch sublieme en het dynamisch sublieme.

Het mathematisch sublieme
In de ervaring van het mathematisch sublieme ondergaat een subject de
gewaarwording van een groots object, bijvoorbeeld een gigantisch gebergte in de
natuur. De representatie van het gebergte doet een ‘mathematisch’ beroep op de
verbeelding, wat wil zeggen dat de verbeelding tracht de vormen van de waarneming,
die door de zintuigen worden doorgegeven, te combineren tot een geheel. Echter,
het gigantische gebergte laat zich niet als geheel voorstellen. De ‘componenten
tellende’ verbeelding kan de waarneming van het onmetelijke gebergte niet in één
beeld vatten. De verbeelding blijft als het ware oneindig bezig met ‘tellend bevatten’
van de componenten van het gebergte volgens een eindeloze reeks +1, +1, +1...,
waarbij echter met elke nieuwe stap +1, de vorige +1 uit het onthouden totaalbeeld
vervalt. De noodzakelijke voorwaarde voor zintuiglijk kennen ontbreekt, namelijk
het bevatten van het vormgeheel van (een representatie van) een object door de
verbeelding. Het subject ondergaat als gevolg van deze fundamentele mentale
inadequaatheid gevoelens van nietigheid, angst, frustratie en intimidatie. Tegelijkertijd
verraadt op dit moment de bovenzintuiglijke mentale faculteit, de rede, en wel de
theoretische rede, zichzelf.
De rede, onderverdeeld in de praktische en de theoretische rede, is het domein in
het menselijk bewustzijn voor onbegrensde en metafysische ideeën als hypothesen,
liefde, oneindigheid en dergelijke. Aangezien de verbeelding eindeloos vruchteloos
bezig blijft in een poging het gebergte ‘mathematisch’ te bevatten, eist de theoretische
rede uiteindelijk een ‘gecombineerde’ slotvoorstelling (totaalvoorstelling) van dit
‘oneindige’ om de ontstane impasse te doorbreken. De voorstelling van oneindigheid
is niet telbaar te representeren en juist door de gewaarwording van deze blokkade,
rekt de rede de gevoelsmatige idee van oneindigheid op tot voorbij deze grens. Tegen
de ervaring van de grens aan de telbare representatiemogelijkheden van de
verbeelding, tekent zich een door de rede negatief gedefinieerd idee van oneindigheid
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af. Deze mogelijkheid rust op de a priori in de mens aanwezige idee van het oneindige.
Het ‘ingrijpen’ door de rede levert een ervaring op in strijd met de eerdere ervaring
van frustratie, intimidatie en nietigheid; namelijk een ervaring van verheffing. De
rede overstijgt nu de natuur en het subject ervaart zijn bovenzintuiglijke wezen. Dat
wil zeggen dat het subject ervaart dat het bestemd is om meer dan het natuurlijke,
het voorstelbare te ervaren (want een echt ‘kennen’ is het niet). Dit
bewustwordingsproces, met als climax de ervaring van verheffing boven het
zintuiglijke, staat los van het werkelijke object. Er wordt immers niet voldaan aan
de noodzakelijke voorwaarde voor het zintuiglijk kennen van het object. Het
bewustwordingsproces speelt zich volledig af in het subject zelf. Dit betekent dat
het subject tijdens de sublieme ervaring in wezen zijn eigen mentale faculteiten
ervaart. De sublieme ervaring is daarmee bij Kant, net als de ervaring van het schone,
subjectief doelmatig: zij zegt niets over het aanschouwde object, maar alles over het
ervarende subject. Het betreft een zelfervaring. Kort gezegd wordt de zelfervaring
waarbij de theoretische rede zich tegen de achtergrond van een falen van de
zintuiglijke representatie door de verbeelding, verraadt als hoogste, bovenzintuiglijke
mentale faculteit in het bewustzijn, de mathematische sublieme ervaring genoemd.

Het dynamisch sublieme
In de ervaring van het dynamisch sublieme ontvangen de zintuigen prikkels, die het
bewustzijn een ervaring van gevaar opleveren. Een subject neemt bijvoorbeeld de
vernietigende kracht van een vulkaan waar (hitte, fel licht, en dergelijke). Het subject
weet zich zintuiglijk bedreigd en wil zich verzetten tegen de macht van een
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De filmhoes van The Game

dergelijke grote en dreigende gewaarwording, maar het wordt zich ervan bewust dat
ieder fysiek verzet zinloos is. Het subject ervaart angst, intimidatie en frustratie door
de gedachte aan zijn fysieke machteloosheid. Op dit punt treedt een ervaren op, dat
wederom het bestaan van de rede onthult. Waar de theoretische rede niet direct
reageert op de zintuigen en het handelen (want het reageert op de verbeelding), doet
de praktische rede dat hier wel. Het is dan ook de praktische rede die op dit punt
interfereert met het bewustzijn. De praktische rede bevat de idee van de mens en zijn
bovenzintuiglijke bestemming: het morele zelfbeeld. Het subject wordt zich bewust
van zijn bovenzintuiglijke bestemming en ervaart hiermee zijn veiligheid als wezen
dat het zintuiglijke overstijgt. Dat wil zeggen dat de veiligheid in ons ‘morele ik’ zit,
dat het subject verzet pleegt tegen de fysieke bedreiging op een ander niveau.
Het subject, als bewust autonoom en vrij mens, staat op veilige afstand van de
zintuiglijke bedreiging. De natuur heeft geen grip op de bovenzintuiglijke dimensie
van de ideeën: de rede. Dit bewustwordingsproces levert het genot van de verheffing
boven het zintuiglijke op. Ook deze vorm van ervaren van het sublieme is subjectief
doelmatig. En ook hier is de ervaring van het sublieme een zelfervaring, aangezien
deze ervaring onafhankelijk is van een eventueel kennen van het bedreigende object.
De intimidatie van het subject door een zintuiglijke beleving van het object leidt tot
een onthulling van de praktische rede in het bewustzijn. Dit leert het subject geen
waarde te hechten aan het zintuiglijke, als een autonoom, moreel wezen. In het
dynamisch sublieme ervaart het subject zijn contrast met de redeloze natuur.
In de optiek van Kant schreven veel van de vroege theoretici het ervaren van de
eigen mentale faculteiten (dus de ervaring van enerzijds angst, nietigheid en
intimidatie en anderzijds de rede die zich verheft boven en zich afsluit van het
zintuiglijke) onterecht toe aan Goddelijke bezieling.

Vooys. Jaargang 21

De sublieme ervaring als verheviging
Een tweede theorie die ik zal bespreken ter voorbereiding van mijn interpretatie van
de film The Game in subliem kader, betreft de theorie van Edmund Burke. Zijn
benadering vertoont gelijkenissen met het dynamisch sublieme van Kant. Het
belangrijkste verschil met Kant is dat Burke de sublieme ervaring verklaart vanuit
de fysieke beleving van de mens en niet vanuit een bovenzintuiglijk in contrast staan
met en verheven zijn boven de zintuiglijke natuur. Het sublieme van Burke is dus
een ‘zintuiglijk sublieme’.
Volgens Burke vormen ideeën weliswaar het medium tussen de wereid en de mens,
maar het subject doet deze ideeën uitsluitend op in de werkelijkheid. Deze visie staat
dus haaks op de notie van a priori begrippen, categorieën en prefiguratieve vormen
die we bij Kant aantroffen. De ideeën bestaan bij Burke niet alleen uit begrippen,
maar ook onder meer uit gedachten en ervaringen. De ervaring van het sublieme als
verheviging wordt door Burke weergegeven in een soort logisch-narratieve structuur:
een logische opeenvolging van gebeurtenissen die tot de sublieme ervaring leidt. De
noodzakelijke voorwaarde voor de sublieme ervaring vormt bij Burke de doodsangst.
De ervaring kan vervolgens op twee, sterk aan elkaar gerelateerde wijzen
totstandkomen. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat Burke pijn en genot als
twee van elkaar onafhankelijke gevoelens beschouwt. Het wegnemen van pijn leidt
niet automatisch tot genot en genot is niet hetzelfde als het niet hebben van pijn. Een
mens verkeert normaal gesproken in een staat van rust of onverschilligheid, waarbij
het eventuele
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wegnemen van pijn leidt tot de onafhankelijke ervaring van verlichting.
Een subject kan een bedreiging vanuit een object direct via de zintuigen ervaren.
In dit geval wordt de zintuiglijke beleving een ervaring van pijn (en spanning). Deze
pijn is een directe weg naar de meest intense emotie van de mens: de doodsangst.
Op het moment dat de fysieke bedreiging uiteindelijk op afstand blijkt, treedt er
geleidelijk een gevoel van verlichting op.2 Dit op afstand blijven van de werkelijke
bedreiging zal in dit geval betekenen dat het subject op voldoende afstand in
ruimtelijke zin heeft kunnen blijven of dat het subject in temporele zin op afstand
van de bedreiging is geraakt, de bedreiging is in ieder geval doorstaan. De impact
van de verlichting omvat echter meer dan alleen het opheffen van een dreiging. De
verlichting die in de sublieme ervaring wordt beleefd, wordt door Burke vooral
toegeschreven aan een hernieuwd gevoel van leven als gevolg van de sublieme
ervaring. De stimulatie van de zintuigen en de geest met als gevolg de doodsangst
en de confrontatie van het subject met de eigen sterfelijkheid, roept het instinct tot
zelfbehoud op. Zodoende is de sublieme ervaring dus een prikkel waardoor de sleur
van het monotone, berekenende, alledaagse leven wordt doorbroken: een ervaring
van verheviging van het levensgevoel. De sublieme ervaring als een ervaring van
verheviging van het leven, wordt door de theoreticus Paul Crowther daarom ook wel
het existentieel sublieme genoemd (Crowther 1996). Het alledaagse, monotone leven
kan volgens Burke leiden tot melancholie en een mate van gevoelloosheid voor het
leven, hetgeen zelfs zelfmoord tot gevolg kan hebben. Het doorstaan van een
bedreigende situatie door een inspannende en moeilijke weg af te leggen, kan, in de
vorm van de existentieel sublieme ervaring, het medicijn zijn tegen deze
ongevoeligheid.
Een subject kan echter ook via de zintuigen het idee opvatten door een object
bedreigd te worden. In dat geval ervaart een subject uitsluitend de representatie van
een object of van een verschijnsel dat als bedreigend wordt beoordeeld, een idee is
daarbij dus medium tussen subject en wereld. De geestelijke representatie van de
bedreiging roept doodsangst op, die vergezeld gaat van een fysieke spanning
(samentrekken van de spieren) waarin we de pijnprikkel herkennen. De geest wordt
volledig in beslag genomen door de doodsangst en alle andere emoties worden tijdelijk
geblokkeerd. Wanneer het subject zich er geleidelijk van bewust wordt dat de
bedreiging op afstand is gehouden, treedt wederom de verlichting in. De afstand
waarmee we in dat geval te maken hebben is een afstand in ruimtelijke zin: het betrof
de beleving van een imaginaire bedreiging. Ook hier reikt de verlichting verder dan
de opheffing van de geestelijke bedreiging en daarmee de fysieke spanning en rest
er na de existentieel sublieme ervaring een gevoel van hernieuwde levenskracht.
Bij Burke is dus duidelijk de fysieke afstand tot de bron van de bedreiging alles
bepalend voor het al dan niet intreden van de sublieme ervaring van verheviging. Bij
het dynamisch sublieme van Kant is de gegeven afstand van het morele subject tot
de zintuiglijke bedreiging de aanleiding tot de intrede van het sublieme gevoel van
verheffing.
Bij Burke is elk object of fenomeen dat in staat is doodsangst op te roepen een
potentiële bron van het sublieme. Daarvoor moet een object of fenomeen dus fysiek
bedreigend zijn, of tenminste het idee kunnen oproepen dat het fysiek bedreigend is.
De objecten of verschijnselen die geassocieerd worden met het ontnemen van
levenstekens bij het subject, het ontnemen van licht, taal, zekerheid, gezelschap en
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leven, worden als bedreigend beoordeeld. De angsten die daarmee overeenkomen
zijn: angst voor donkerte, obscuriteit, stilte, onzekerheid, eenzaamheid en de dood.
Kortom: de angst voor onbepaaldheid. Maar ook een groot en krachtig object of
verschijnsel kan de doodsangst bij een subject oproepen, doordat het volledig de
capaciteit van de zintuigen in beslag neemt en daarmee de menselijke vitaliteit op
de proef stelt.3
Interessant is het om te zien dat obscuriteit als wezenlijk onderdeel van de angst
bij Burke ertoe heeft geleid dat hij, net als Kant later, een verklaring heeft voor het
feit dat het sublieme vaak toegeschreven is aan een god. In elke religie draait het om
een obscure god, in zijn onzichtbaarheid een ‘ontnemen van licht’ bij het subject.
Hierbij gaat de angst voor de onontkoombaarheid aan zijn kracht en zijn potentieel
tot het ontnemen van leven, licht, zekerheid en gezelschap, samen met devotie
vanwege de verlichting (verlossing) die diezelfde obscure god belooft te kunnen
brengen.
Nu de theorie van het sublieme nader is toegelicht, kunnen we overgaan tot de
beloofde interpretatie van de film The Game in subliem interpretatiekader. Bij de
interpretatie vormt de theorie van Burke het uitgangspunt (existentieel sublieme),
maar zijdelings zal de Kantiaanse notie van het sublieme als verheffing ook aan bod
komen. Ik zal een poging wagen te onderzoeken in hoeverre de traditionele
(existentiële) sublieme ervaring zich nog actueel laat herkennen.
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Een hernieuwd levensgevoel cadeau
Om over te kunnen gaan op de interpretatie van de film The Game (Fincher 1997)
in een existentieel subliem interpretatiekader en om te kunnen bepalen in hoeverre
deze interpretatie daadwerkelijk zoveel mogelijk verhaalelementen van betekenis
voorziet, is het uiteraard van belang de opeenvolgende narratieve gebeurtenissen van
deze film als voorkennis tot onze beschikking te hebben. In dit artikel wordt de film
bij de lezer dan ook als bekend verondersteld.
Heel in het kort draait het in The Game om het leven van de zeer rijke, decadente
en alleen wonende Nicolas van Orten (Michael Douglas). Nicolas is opgegroeid in
een welgesteld, maar kil gezin. Zijn vader heeft, toen Nicolas nog jong was, zelfmoord
gepleegd door van het dak van het huis te springen. De moeder van Nicolas is
ongeveer drie jaar geleden gestorven. Nicolas is gescheiden van zijn vrouw Elizabeth
en is alleen nog maar bezig met werk. Wanneer hij jarig is, krijgt hij van zijn broer,
de flamboyante en in niets op Nicolas lijkende Conrad van Orten (Sean Penn), een
uitnodiging voor een spel dat wordt verzorgd door de Consumenten Recreatie Service
(CRS). Hoewel Nicolas, wanneer hij op de uitnodiging in wil gaan, te horen krijgt
dat zijn aanvraag bij CRS is afgewezen, gebeuren er al snel na zijn aanvraag vreemde
en levensbedreigende dingen in zijn leven waarop hij geen enkele controle meer lijkt
te hebben.

Een gevaarlijk spel
In de film The Game verleent het slot betekenis aan het gehele verhaal. Nicolas heeft
zoals gezegd een ‘spel’ gekregen van zijn broer, maar gedurende de film wordt het
steeds meer de vraag of het wel daadwerkelijk een spel betreft. In het begin lijkt het
erop dat Nicolas, in de veronderstelling deel te nemen aan een onschuldig spel, zich
in werkelijkheid aan de macht van het ‘bedrijf’ CRS heeft overgeleverd. Dit bedrijf
zou een criminele organisatie zijn die op zijn geld uit is en hem vervolgens uit de
weg wil ruimen. Na een opeenstapeling van bizarre gebeurtenissen waarin deze
complottheorie alleen maar bevestigd lijkt te worden, neemt het verhaal echter in
het slot een totaal andere wending: al die tijd bleek er toch sprake te zijn geweest
van een spel en alle ‘bedreigende’ gebeurtenissen bleken in scène gezet en dus
ongevaarlijk.
De aanname dat alle avonturen van Nicolas zijn veroorzaakt door een uiteindelijk
onschuldig spel en niet door criminelen die Nicolas van zijn geld willen ontdoen,
wordt door verscheidene verhaalmomenten bevestigd. Aan het eind van de film ziet
Nicolas alle mensen die de afgelopen dagen de ervaringen in zijn leven hebben
bepaald, bijeen zitten in de lunchruimte van het CRS-pand. Bovendien heeft Nicolas
al eerder medewerker Feingold van CRS, die hem inschreef voor het spel, in een
reclame herkend als acteur. Het lijkt er dus op dat alle mensen van CRS acteurs zijn.
Wanneer Nicolas, eerder in de film, is verteld dat zijn rekeningen leeg zijn gehaald,
belt zijn advocaat terug om aan te geven dat dit niet het geval is. Christine, de actrice
die ‘toevallig’ in Nicolas' leven komt en hier vanaf dat moment een grote rol in speelt,
zegt hierop, bij wijze van noodgreep om het spel geloofwaardig te houden, dat de
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advocaat van Nicolas bij de plunderingen van diens rekeningen betrokken moet zijn
geweest. Wanneer Nicolas uiteindelijk het heft in eigen hand neemt en ter verdediging
van zichzelf Christine met een pistool bedreigt en haar gijzelt op het dak van het
CRS-pand, suggereert zij dat Nicolas een echt pistool in handen heeft en dat dat niet
de bedoeling was. Zij tracht Nicolas ervan te overtuigen dat hij echt met een spel
heeft te maken, maar inmiddels is er zo veel met hem gebeurd dat hij, ondanks dat
hij weer aan het twijfelen wordt gebracht, niet kan en wil geloven dat hij zijn
inschatting van de situatie wederom moet herzien. Wanneer uiteindelijk zijn broer
Conrad verschijnt met een fles champagne en een hoop gasten, schiet Nicolas hem
in een reflex ‘dood’. Een van de mannen van CRS, Feingold, was voor die tijd al
neergeschoten (in een spervuur van de CRS bewaking), maar hij staat gewoon,
ongedeerd, tussen de gasten.
Op dit moment in de film lijkt het erop dat het dus allemaal toch een spel betrof,
dat echter door een foutje in de regie uiteindelijk alsnog fataal afloopt, maar dan voor
Conrad. Wanneer Nicolas uit verdriet en radeloosheid zelfmoord denkt te plegen
door zich van het dak te laten vallen, belandt hij op een luchtkussen in een chique
balzaal. Als slot van de film zien we dat Nicolas in de feestzaal wordt verrast door
allemaal gasten en dat zijn doodgewaande broer hem in levende lijve feliciteert. Het
pistool van Nicolas blijkt dus niet echt, maar een onderdeel van het spel te zijn
geweest. In de feestzaal zijn ook alle medewerkers van CRS aanwezig om Nicolas
te feliciteren. Gezien dit slot is er eigenlijk nauwelijks ruimte om te veronderstellen
dat er geen sprake van een spel zou zijn geweest. Alle elementen uit het verhaal
hebben in dienst gestaan van deze geënsceneerde climax. De mensen van CRS zijn
inderdaad acteurs geweest die een complex toneelspel hebben neergezet en de
advocaat van Nicolas
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heeft met zijn telefoontje naar Nicolas over diens rekeningen heel even, onopgemerkt,
de ‘werkelijkheid’ buiten het spei aan het licht gebracht. Er is geen alternatieve
interpretatie die de verscheidene verhaalelementen tot een net zo coherent geheel
kan maken.
Dat alle verhaalelementen daadwerkelijk volledig in dienst staan van deze
plotstructuur laat zich misschien nog het duidelijkst illustreren aan de hand van de
scène waarin Nicolas plotseling wordt overvallen in China Town. Deze scène staat,
met de introductie van een irrelevant personage (een overvaller) en zijn tijdelijke
karakter, vrijwel los van de verhaallijn. De scène heeft geen andere functie dan een
technische, met als doel de weg naar de beoogde plot vrij te maken. De scène herinnert
je eraan dat Nicolas in het bezit is van het hierboven al aangehaalde pistool. Dit
pistool heeft Nicolas, aan het begin van de film, afgepakt van een privé-detective
die hem volgde. Toen Nicolas dacht de aanwezigheid van deze detective te kunnen
verklaren vanuit het idee van het spel, schoot hij met het pistool op de autoband van
de wagen van de detective. Hierbij verkeerde hij in de veronderstelling dat er in het
spel nooit met echte kogels zou worden gewerkt. De autoband ging echter wel stuk
en dus leek er wel degelijk sprake van een echt pistool en, daarmee, niet van een
spel. Door het pistool te herintroduceren in de overvalscène en dus in het geheugen
van ons als kijker, wordt de mogelijkheid gecreëerd om de eind-scène op het dak
van het CRS-pand te laten rusten op de vraag of het om een echt pistool gaat of niet.
Voorgaande scènes lijken te wijzen in de richting van een echt pistool. Daarom ben
je ook geneigd Christine en haar paniekerige opmerkingen over het pistool te geloven.
Dit leidt op dat moment óf tot de al eerder genoemde voorlopige conclusie dat er al
die tijd sprake is geweest van een spel, waarbij nu een fatale fout in de regie dreigt
te sluipen, óf tot de conclusie dat Nicolas CRS eindelijk, met de gijzeling van
Christine, in het nauw heeft weten te drijven. Ook deze tussenstap staat alleen maar
in dienst van de grote verrassing dat zelfs de kwestie omtrent de echtheid van het
pistool, bewust geregisseerd en uitgebuit werd door CRS. Het betrof wel degelijk
een ongevaarlijk pistool en alles bleek daadwerkelijk een spel.
In het spel wordt Nicolas op zeer geraffineerde wijze gemanipuleerd door CRS.
Zo neemt Christine in de periode dat Nicolas met haar optrekt altijd het initiatief tot
acties. Zij is degene die bepaalt te vluchten voor de CRS-beveiliging in het CRS-pand.
Ook bepaalt zij, als haar huis wordt belaagd door gewapende mannen, het moment
om naar de auto te rennen, waarbij ze onder vuur worden genomen. Daarmee wordt
Nicolas precies in de bizarre en ogenschijnlijk bedreigende situaties gebracht die
CRS wil forceren. De reactie van Nicolas op gebeurtenissen wordt dus zoveel mogelijk
gestuurd.
Het zou hier te ver voeren alle ‘bewijzen’ die aantonen dat alle verhaalelementen
in dienst van de genoemde plotstructuur staan aan te leveren. Dit niet in de laatste
plaats omdat de film een uitgebreidere interpretatie vereist. In eerste instantie lijkt
aan het eind van de film de opdracht voor de interpreet duidelijk: de puzzelstukjes,
de verschillende verhaalelementen, moeten op hun plaats worden gelegd in het frame
van de puzzel. Het frame wordt daarbij geleverd in de vorm van de zekerheid van
het slot van het verhaal: al die tijd hebben we te maken gehad met een geënsceneerd,
ongevaarlijk (toneel)spel. Aan het begin van de film is het tegen de achtergrond van
puzzelstukjes dat de acteursnamen worden gepresenteerd, waarmee de opdracht
duidelijk lijkt: je hebt als kijker de opdracht om na te gaan of alle verhaalelementen
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inderdaad de beschreven interpretatie onderbouwen en het verhaal als zodanig tot
een coherent geheel kunnen maken. Toch is de opdracht voor de interpreet van The
Game in werkelijkheid complexer.

Het uitzoeken van het doel van het spel
Op dit punt van de analyse is het van belang om een tweede betekenisdimensie toe
te kennen aan de film. Het is immers in de wetenschap dat er ‘een spel is gespeeld’
met Nicolas dat we de film van betekenis voorzien en tot een coherent geheel maken.
Dit kan echter alleen maar een ‘begrijpen’ zijn wanneer er ook een mogelijkheid tot
‘niet begrijpen’ of ‘verkeerd begrijpen’ bestaat. Er is al aangetoond dat de film je zo
sterk tegemoetkomt in de verklaring dat alle gebeurtenissen in het verhaal onderdeel
waren van een ongevaarlijk, geënsceneerd spel, dat je je moet gaan afvragen of op
dit niveau je wel iets wezenlijks is onthouden, of er iets is dat een verklaring, meer
dan een logische aanvulling, behoeft. Anders gezegd: de automatische reactie op de
film The Game - het nagaan of alle verhaalelementen inderdaad in de structuur van
‘het spel’ passen - is niet de eigenlijke opdracht. Het verhaal blijkt op een ander
niveau een veel sterkere behoefte te hebben aan interpretatie, wil er daadwerkelijk
recht worden gedaan aan alle verhaalelementen. Het domein binnen de film dat dan
wordt bevraagd, kan worden samengevat met de vraag: wat is eigenlijk het doel van
het spel geweest?
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Waarom heeft Conrad aan Nicolas juist dit cadeau willen geven? Of nog anders
gesteld, hoe moeten we de opmerking van de nieuwslezer die Nicolas het spel uitlegde
begrijpen: ‘Het uitzoeken van het doel van het spel, is het doel van het spel’? Op dit
punt kan de theorie van het existentieel sublieme als interpretatiekader het verhaal
van de benodigde verdere betekenis voorzien.
De interpretatie die ik hoop te kunnen onderbouwen, is de volgende: Conrad geeft
Nicolas ‘het (toneel)spel’ cadeau, in de hoop diens onverschilligheid en
ongevoeligheid voor het leven te doorbreken en er een hernieuwd levensgevoel voor
in de plaats te stellen. Daarbij is de narratieve structuur van het verhaal, aan de hand
van dreiging uiteindelijk een hernieuwd gevoel van leven oproepen, gelijk aan de
‘narratieve structuur’ van de existentieel sublieme ervaring. De narratieve structuur
van The Game weerspiegelt dus de ‘narratieve structuur’ van de existentiële sublieme
ervaring.
Om deze interpretatie te staven met verhaalelementen, heb ik de belangrijkste
elementen uit de narratieve structuur van The Game in een schema van de sublieme
ervaring als verheviging geplaatst. In dit schema kan de verhaallijn worden gevolgd
en kunnen tegelijkertijd de specifieke positie en betekenis van verhaalelementen in
de verhaallijn, en daarmee in de existentieel sublieme ervaring, worden bepaald.
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Zoals is te zien in het schema, vallen de verschillende verhaalmomenten van The
Game onder te brengen bij de ‘narratieve’ componenten van de ervaring van het
existentieel sublieme. Het ‘aflezen’ van deze componenten en de bijbehorende
verhaalelementen leidt tot het ‘lezen’ van The Game in een existentieel subliem
interpretatiekader. In de hieronder uiteengezette lezing zijn nog enkele aanvullende
illustratieve verhaalelementen uit de film toegevoegd, die niet in het globale schema
zijn terug te vinden.
Alle verhaalelementen onder (1) illustreren dat Nicolas van Orten een man is met
een monotoon leven dat uitsluitend in het teken staat van werk en geld. Hij woont
alleen in een groot landhuis, heeft geen aandacht voor zijn ex-vrouw, geen aandacht
voor de armoede om hem heen en nauwelijks aandacht voor zijn secretaresse of
werkster. Zijn aandacht voor het ieven blijft beperkt tot een zakelijke vorm. Zo is de
eerste kennismaking van Nicolas met een directeur die al jaren voor hem werkt,
meteen de keer dat hij hem gaat ontslaan. De dagen van Nicolas laten zich kenmerken
door een vast patroon: werk, laat thuis komen, eten opwarmen, de werkster gedag
zeggen als zij naar huis gaat en slapen. In zijn egocentrische, onverschillige en van
het leven afgewende houding vertoont Nicolas veel gelijkenis met zijn vader. Volgens
Ilsa, de werkster, werkte de vader van Nicolas veel te hard en kon je uren met hem
in een kamer zijn, zonder te merken dat hij er was. Nicolas lijkt ook uiterlijk sterk
op zijn vader, getuige de flashbacks naar de jeugd van Nicolas. In de (geënsceneerde,
doe/bewuste) provocatie van Nicolas door Conrad, verwijt Conrad Nicolas dat hij
altijd vader heeft gespeeld. Bovendien suggereert Conrad dat Nicolas hem haat,
omdat hij wèl zijn eigen leven leidt, los van het ‘erfgoed’ van hun vader. Dit in
tegenstelling tot Nicolas, die in alles het leven van hun vader lijkt te leven. Hierop
heeft ook het briefje dat Nicolas op een avond in zijn huis vindt betrekking: ‘Zoals
mijn vader voor mij, koos ik de eeuwige slaap’. Wanneer in ‘de eeuwige slaap van
vader’ het monotone leven wordt gezien, dan heeft Nicolas voor diezelfde ‘eeuwige
slaap’ gekozen. Echter, de vader van Nicolas heeft, toen Nicolas nog jong was,
zelfmoord gepleegd. Ook de betekenis van vaders dood resoneert in ‘de eeuwige
slaap’. Nu is het, zoals bekend, volgens Edmund Burke zo, dat juist het leiden van
een onverschillig, monotoon leven zonder voldoende prikkels, kan leiden tot
melancholie en een afkeer van het ieven. Het is de melancholie die op zijn beurt weer
kan leiden tot zelfmoord. Wanneer we dan bij Nicolas hetzelfde leven herkennen als
bij zijn vader, dan neemt hij, nog voordat er iets is gebeurd, eigenlijk onbewust al
een voorschot op een eventuele zelfmoord als gevolg van zijn afkeer van het leven.
Op het moment dat Nicolas een downspop, nota bene liggend in de houding van
zijn vader na diens sprong van het dak, op de oprit vindt, is het ‘spel’ dat Conrad
hem cadeau heeft gedaan begonnen (2 & 3). Het spel laat zich kenmerken door een
reeks als bedreigend ervaren gebeurtenissen, waardoor Nicolas al snel niet meer kan
inschatten of het wel echt om een spel gaat. Deze onzekerheid wordt in eerste instantie
mogelijk gemaakt en gevoed door het feit dat CRS Nicolas heeft laten weten dat zijn
aanvraag voor het spei niet in behandeling is genomen. Nicolas wordt achterna
gezeten door waakhonden en wordt (bijna?) gebeten, hij wordt gedrogeerd, hij wordt
in een afgesloten taxi het water in gereden (hetgeen een opvallende gelijkenis vertoont
met een plaatje uit de psychologische test van Nicolas, waarbij een auto het ravijn
in rijdt en zijn onverschillige reactie ‘oeps’ was) en er wordt op hem geschoten.
Nicolas verkeert in een constante staat van onzekerheid en doodsangst; hij kent zijn
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vijand niet en weet niet wat hem te wachten staat. Talloze beelden uit de film
illustreren de onzekerheid, verwarring en onwetendheid waarin Nicolas verkeert.
Wanneer Nicolas thuis komt en er in zijn huis is ingebroken, klinkt er in zijn vol met
graffiti gespoten huis het lied ‘White rabbit’, van Jefferson Airplane. Hierin komt
de tekst ‘when logic and proportion have fallen [...]’ voor. Nicolas kan, te midden
van aile gebeurtenissen, niet langer vertrouwen op zijn ratio en logica. Het lied gaat
over drugsgebruik (‘one pil can make you larger, and one pil can make you small,
and the ones that mother give you, don't do anything at all’), hetgeen terugkomt in
het volgende, voor Nicolas' situatie kenmerkende beeld. Wanneer Nicolas wordt
gedrogeerd door Christine, valt hij op de grond, in zijn val neemt hij een schaakbord
mee (schaken is bij uitstek een rationeel strategisch spel), waarbij op dat moment in
een klap alle, normaliter logisch geplaatste stukken chaotisch door elkaar op de grond
liggen. (Tegelijkertijd blijkt na afloop de chaos in het leven van Nicolas juist weer
het product van een geraffineerd, strategisch spel te zijn geweest). In de hotelkamer,
die reeds op Nicolas' naam blijkt te staan zonder dat hij er eerder is geweest, breekt
wanneer Nicolas hem wil opruimen een spiegel waarop cocaïne ligt. Ook hier komt
de irrationele werking van drugs terug als illustratie van Nicolas' situatie. Nicolas
ziet zijn gefragmenteerde aanblik in
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de in stukken gebroken spiegel, die de gedachte aan het uiteen vallen van zijn leven
weerspiegelt. Intussen wordt Nicolas continu opgejaagd en telkens weer doorstaat
hij de afzonderlijke bedreigin-gen door zijn overlevingsdrang. Hij weet wel enige
afstand tot de bedreigingen te creëren door ze te doorstaan, maar de bedreigingen
volgen elkaar snel op en Nicolas blijft continu in onzekerheid en spanning verkeren.
Alle tekenen van leven is hij kwijt wanneer hij, na te zijn gedrogeerd, wakker wordt
in een kist in een graftombe, op een begraafplaats ergens in een achterbuurt van
Mexico. Licht, gezelschap, zekerheid en leven zijn hem ontnomen en hij blijkt niet
uit de voeten te kunnen met zijn taal in het Spaanstalige land. Als Nicolas, eenmaal
terug in San Francisco, door CRS aan te pakken een laatste poging onderneemt om
de bron van bedreiging te bevechten, resulteert dit in een laatste als levensbedreigend
ingeschatte situatie. Zoals bekend gijzelt Nicolas Christine, op de voet ge-volgd door
bewapende bewaking van CRS. Totaal overspannen, met Christine onder schot en
wakend voor de naderende bewakers, staat Nicolas op het dak van het CRS-gebouw.
De uiteindelijke, werkelijke afstand tot de bedreigingen die Nicolas overal
waarneemt, komt pas in deze eindscène op het dak van het CRS-gebouw (4). Nicolas
schiet hier, uit doodsangst voor de gewapende bewakers, uit spanning en uit de wens
tot zelfbehoud, bij het openvliegen van de deur op het dak, op de deuropening. Daarbij
wordt Conrad geraakt, die met een fles champagne en een groep gasten klaar stond
om Nicolas te feliciteren. Hier wordt een laatste, complex spel gespeeld waarin de
continue dreiging voor Nicolas tot een climax komt. Aangezien bij de gasten op het
dak Feingold staat, die even daarvoor ‘neergeschoten’ was in een spervuur van de
CRS-bewaking, denkt Nicolas dat alles toch de hele tijd een spel is geweest. Precies
zoals Christine hem op het laatste moment nog duidelijk probeerde te maken: er was
een duiker in het water waar de taxi met Nicolas erin te water ging, er was uitsluitend
geschoten met losse flodders, et cetera. Het besef dat Christine dan blijkbaar gelijk
had, impliceert ook dat in dat geval Nicolas zojuist zijn broer heeft vermoord.
Christine probeerde hem immers net nog duidelijk te maken dat hij een pistool in
handen had dat onbedoeld het spel was binnengekomen. Dit besef roept bij Nicolas
de dreiging tot ontneming van gezelschap en daarmee de angst voor eenzaamheid
op. Conrad was naast Nicolas de enige van het gezin Van Orten die nog leefde.
Nicolas denkt zijn goedwillende broer te hebben vermoord. Wanneer Nicolas hierop
zelfmoord wil plegen door zich van het dak van het gebouw van CRS te laten vallen,
wordt hij opgevangen op een luchtkussen in een zaal vol gasten. In deze poging tot
zelfmoord zien we een bevestiging van de veronderstelde gelijkenis tussen het leven
van Nicolas en dat van zijn vader. Nicolas tracht niet alleen net als zijn vader
zelfmoord te plegen, hij probeert dit ook op dezelfde manier. De gelijkenis tussen
Nicolas en zijn vader wordt in de film nog benadrukt door de houding waarin Nicolas
zich van het dak laat vallen. Deze is gelijk aan de houding waarin zijn vader op de
grond werd aangetroffen (en dus aan de houding waarin de clownspop op de oprit
van Nicolas lag). Uiteindelijk wordt ook deze, ultieme bedreiging voor Nicolas op
afstand gehouden: in de zaal met gasten wordt Nicolas verwelkomd door zijn
doodgewaande broer. Het op afstand houden van alle bedreigingen is, tot deze
allerlaatste aan toe, in de beleving van Nicolas gelukt door de bedreigingen te
doorstaan - er is afstand tot de bedreigingen in de tijd -, totdat tot hem doordringt
dat er voortdurend ook een afstand tot de bedreigingen in ruimtelijke zin is geweest.
Alle door Nicolas als bedreigend beoordeelde situaties zijn imaginaire bedreigingen
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geweest: zij waren onderdeel van een strak geregisseerd, ongevaarlijk toneelspel.
De afstand tot de bedreigingen was er, onbewust, continu en betrof een afstand in
ruimtelijke zin: het betrof nooit werkelijke fysieke bedreigingen, maar door Nicolas
als zodanig ingeschatte situaties. Van deze afstand wordt Nicolas zich definitief
bewust wanneer Conrad hem, in levende lijve, feliciteert.
Met de betekenistoekenning aan de verhaalelementen onder (5) wordt de
interpretatie definitief bevestigd: Conrad heeft Nicolas een existentieel sublieme
ervaring cadeau gedaan. De uiteindelijke bewustwording van de afstand tot de
bedreigingen heeft tot gevolg dat Nicolas een hernieuwd gevoel van leven ervaart.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat hij de ontslagen Anson zijn excuses aanbiedt,
uit de gevoelens die hij zichzelf toestaat te hebben voor Christine (actrice Claire) en
uit zijn veranderde opstelling ten opzichte van zijn ex-vrouw, die hij belooft te gaan
bellen.
Conrad heeft dus een hernieuwd levensgevoel bij Nicolas willen forceren, door
middel van het spel: de druk van bedreigingen, doodsangst, een lange, moeizame en
pijnlijke inspanning en daarmee het oproepen van het instinct tot zelfbehoud, met
uitsluiting van werkelijk gevaar voor zijn broer. Het hernieuwde gevoel van leven
is al voorzichtig ingetreden bij Nicolas,

Vooys. Jaargang 21

90
wanneer hij meent de laatste bedreiging (voor dood te zijn achtergelaten in een
onbekend land) op afstand te hebben gehouden door deze te doorstaan. Wanneer
Nicolas namelijk vanuit Mexico teruggekeerd is naar San Francisco, geeft hij een
taxichauffeur plot-seling fooi. Ook lijkt hij oog te hebben gekregen voor de armoede
om zich heen. Dit blijkt al iets eerder, on-der andere uit het feit dat Nicolas door een
achter-buurt loopt als hij van de begraafplaats in Mexico komt en uit het feit dat hij
de arme Mexicanen in de bus bekijkt. Maar ook heeft Nicolas inmiddels zelf armoede
ervaren. Hij heeft het horloge van zijn vader, gekregen van zijn moeder voor zijn
achttiende verjaardag, moeten verkopen om de terugreis naar San Francisco te kunnen
betalen en hij heeft (ogenschijnlijk) zijn peperdure auto, schoenen, overhemden, geld
en huis afgenomen zien worden. Nicolas lijkt daar tegenover de eerste tekenen van
een herwaarde-ring van het leven te kunnen stellen. In dit opzicht is de hele ‘reis’
naar Mexico en terug, op zichzelf weer een verbeelding van de ‘narratieve’ structuur
van de existentieel sublieme ervaring. Nicolas was iemand die eenvoudig te
karakteriseren was door zijn monotone leven, volledig ingenomen door werk en geld.
Vervolgens raakte Nicolas van huis en verloor daarbij langzaam maar zeker zijn
hiervoor genoemde identiteit. Op het kerkhof in Mexico is hij niemand meer en zijn
hem alle tekenen van leven ontnomen. Wanneer hij terugkeert is hij een ‘ander’ mens.
Dat het forceren van een hernieuwde bewustwording van het leven bij Nicolas
daadwerkelijk het doel is geweest van het cadeau van Conrad, blijkt uit meerdere
verhaalmomenten. Zo zegt Conrad al helemaal aan het begin, tijdens een lunch met
Nicolas, dat CRS hem ‘een intense levenservaring’ zal opleveren.4 Conrad vertelt
verder dat hij zelf de service van CRS heeft ondergaan en dat het 't beste is geweest
wat hem ooit is overkomen.5 Tot slot raadt Conrad Nicolas aan echt contact op te
nemen met CRS: ‘doe het voor jezelf’. De medewerker van CRS meldt: ‘Wij leveren
wat er ontbreekt’ en bij Nicolas is dat zeker het gevoel voor het leven. En: ‘Wij zijn
een boek-van-de-maand-club gebaseerd op ervaring’. De heren uit de ‘herensociëteit’
zeggen over het spei dat zij het liefst alles nog een keer vanaf het begin zouden
meemaken, wat suggereert dat de ervaring niet herhaalbaar is op dezelfde manier.
In de existentieel sublieme uitleg zou dit betekenen dat de (imaginaire) dreiging een
tweede keer niet meer serieus zou worden genomen en dus de druk van doodsangst
en het aanroepen van het instinct tot zelfbehoud zouden ontbreken, met als gevolg
dat de verhevigde gevoeligheid voor het leven niet op dezelfde wijze nogmaals
geforceerd zou kunnen worden. Ook drinken de heren ‘op nieuwe ervaringen’.
Volgens zowel Conrad als de heren in de sociëteit gaat het spel dus om een
verrassende en overweldigende ervaring, met de ervaring zelf als doel. ‘Wil je weten
wat het is? Johannes, boek 9, vers 25: “Ik die eens blind was, kan nu zien”’. Waar
Nicolas tijden ongevoelig is geweest voor de liefde, de armoede van anderen, het
leven überhaupt, zijn hem na de ervaring van het spei inderdaad de ogen geopend.
Hij kan ‘weer zien’. Op zeer subtiele wijze krijgt Nicolas in het verhaal, onbewust,
een voorproefje van wat hem te wachten staat, in de vorm van een reclame voor
pijnstillers die hij ziet in een eetcafé. Net zoals zijn ‘reis’ naar Mexico en terug een
verbeelding is van het ‘narratieve’ verloop in de existentieel sublieme ervaring, is
de reclame dit ook. De gehele narratieve structuur van de film en, deze interpretatie
volgend, van de existentieel sublieme ervaring, valt te herkennen in de reclametekst:
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‘U bent moe. U bent al dagen in de weer. Dan begint de pijn. [...] Als dit u bekend
voorkomt, dan is hier eindelijk verlichting’.6
De narratieve structuur van The Game blijkt in termen van de existentieel sublieme
ervaring te beschrijven. De vraag die je jezelf na het zien van de film zou moeten
stellen, ‘Wat is het doel van het spel dat Conrad Nicolas voor zijn verjaardag geeft?’,
is daarmee beantwoord. Het doel van Conrad met zijn cadeau, het spel, was, onder
druk van (het idee van) bedreigingen die doodsangst, een pijnlijke inspanning en een
instinct tot zelfbehoud oproepen, bij Nicolas een hernieuwd gevoel van leven te
forceren. Conrad zei niet voor niets al tegen Nicolas: ‘doe het voor jezelf’. Nicolas
moest wakker worden geschud uit zijn onverschilligheid en zijn egocentrische
houding. Conrad zegt tot slot bij zijn felicitatie van Nicolas dan ook: ‘Ik moest iets
doen, je begon zo'n lul te worden’. Dit alles bevestigt dat de bewustwording van de
ervaring zelf, voor Nicolas het doel van de ervaring moest zijn. Of zoals de
nieuwslezer die zich via de televisie tot Nicolas richtte al zei: ‘het uitzoeken van het
doel van het spel, is het doel van het spel’.
Tot slot moet nog worden vermeld dat het doorbreken van het monotone leven bij
Nicolas ook een duidelijke breuk in de navolging van het leven van zijn vader heeft
geforceerd. De uiteindelijke breuk op dit gebied wordt al ingezet met de symbolische
verkoop van het van zijn vader geërfde horloge, waardoor Nicolas terug kan keren
naar San Francisco en naar ‘zichzelf’. Nicolas laat in alle opzichten steeds meer los
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Deel filmhoes The Game

van de ‘erfenis’ van zijn vader. De definitieve breuk met zijn vader wordt verbeeld
in de identieke zelfmoordpoging van Nicolas, waarmee hij uiteindelijk het leven van
zijn vader ‘overleeft’. Nicolas is dan op twee niveaus wakker geschud uit de ‘eeuwige
slaap’ die hij, zoals zijn vader voor hem, had gekozen. Niet alleen heeft Nicolas het
monotone, zakelijke leven van uitsluitend werk achter zich gelaten, ook heeft hij na
een poging tot zelfmoord de ‘eeuwige slaap’ van zijn vader, en daarmee diens hele
leven, overleefd.

Het mechanisme van de inleving
We hebben gezien dat de film The Game zich laat beschrijven in termen van het
existentieel sublieme. Maar maakt dat de film ook tot een sublieme ervaring voor de
kijker? De werking van de film berust voor een groot deel op het mechanisme van
inleving. Op het moment dat je de film voor het eerst ziet, ervaar je alle bedreigende
gebeurtenissen onder invloed van dezelfde onwetendheid als de hoofdpersoon Nicolas.
Je weet, omdat je gebonden bent aan de focalisatie vanuit Nicolas, niet meer dan hij.
Zodoende word je op een zelfde wijze als Nicolas verward, verrast en overweldigd
door het plot. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat de werking van de film eveneens
als een existentieel sublieme ervaring begrepen zou moeten kunnen worden. Het is
voor Burke immers geen bezwaar dat een bedreiging imaginair is (in dit geval film).7
Sterker nog, de veilige afstand tot de waargenomen bedreigingen, zowel in ruimtelijke
als in temporele zin (imaginaire bedreigingen, want het is ‘maar’ een film, en het
uitzitten van deze film), is zelfs een voorwaarde voor de existentieel sublieme
ervaring.
Uiteraard is het zo dat wanneer je je continu bewust bent van het feit dat film nooit
een reële bedreiging zal vormen vanwege de afstand in ruimtelijke zin, de beleving
van de film ook nooit een existentieel sublieme ervaring zal benaderen. Daarentegen
kan je, wanneer je je wilt en ook weet in te leven, wel degelijk in benadering de film
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beleven als een existentieel sublieme ervaring. De beste evidentie die daarvoor
voorhanden is, is negatieve evidentie. Wanneer iemand de film The Game voor de
tweede keer bekijkt, is de bedreiging van Nicolas niet langer geloofwaardig. Dit staat
de inleving in het personage in de weg. De onzekerheid over de afloop van het ‘spel’
ontbreekt, er
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treedt bij de kijker geen angst en spanning op, waardoor verlichting van de angst
door bewustwording van de afstand tot de bedreigingen niet optreedt. Dit alles kan
gezegd worden op een manier waarop vaak over films wordt gesproken: de tweede
keer is de film niet echt spannend meer. Hier moet de betekenis van deze spanning
in het licht van de existentieel sublieme ervaring goed op waarde worden geschat:
de spanning die je ervaart tijdens het zien van de film, is het lichamelijke equivalent
van de door de (idee van) bedreiging opgeroepen (doods)angst. De eerste keer dat
je The Game ziet, treedt de spanning wel op. De focalisatie van Nicolas wordt gevolgd,
zonder dat je voorkennis hebt over de afloop van ‘het spel’, die een vroegtijdig
ontsnappen aan de representatie van de bedreigingen mogelijk maakt. Zoals de
existentieel sublieme ervaring, is de oorspronkelijke ervaring van de film The Game
dus niet (in dezelfde vorm) herhaalbaar. Wil de film (volledig) effect sorteren, dan
mag je als kijker niet meer weten dan dat de focalisatie in de film verdraagt. Het
meeleven met de angst en het streven om te overleven van Nicolas, geven de kijker
aan het eind van de film het gevoel ‘iets te hebben meegemaakt’: hierin is het
hernieuwde gevoel, de climax van de existentieel sublieme ervaring, van leven te
herkennen.

Waardevol hulpmiddel in de interpretatie
Bij de studie naar de film The Game is de theorie van het existentieel sublieme
waardevol gebleken in de beschrijving van zowel de interpretatie als de werking van
de film. Is er iets ‘aangetoond’ met een dergelijke beschrijving van
betekenistoekenning in termen van het sublieme? In ieder geval kan worden
geconcludeerd dat The Game zowel in zijn interpretatie als zijn werking sterk lijkt
te steunen op de mogelijkheid tot een intersubjectieve beleving van de bestudeerde
menselijke ervaring. Daarmee heeft de theorie van het existentieel sublieme zich
waardevol getoond als hulpmiddel in de betekenistoekenning aan de film en in de
verklaring van de werking van de film. Hierbij is aan een groot aantal
verhaalelementen zowel betekenis als effect toegekend. Ongeacht of er in de film
bewust is gezinspeeld op de existentieel sublieme ervaring als zodanig, in de
bijbehorende theoretische terminologie, blijkt de theorie van het sublieme als
verheviging voor The Game een coherente en vrij volledige analyse van de film op
te leveren. De ‘geldigheid’ van een dergelijke analyse laat zich niet beperken tot de
intentie van de makers van de film.
Dit neemt niet weg dat er vragen blijven bestaan. Wat zou het effect zijn geweest
als we de gebeurtenissen van de film vanuit de Kantiaanse benadering van het
sublieme (verheffing) zouden hebben willen verklaren? De inschatting van de situaties
door Nicolas als bedreigend, zou gehandhaafd blijven. Echter, de eindeloze wil tot
zelfbehoud van Nicolas zou niet begrepen kunnen worden. Veel eerder hadden we
dan een overgave van Nicolas aan een heroïsche dood verwacht. Dit zou iets
merkwaardigs hebben opgeleverd. Wanneer Nicolas zich bij een van de eerste
bedreigingen al zou hebben overgegeven aan de dood, zich bewust van zijn morele
superioriteit en onaantastbaarheid, zou direct gebleken zijn dat de bedreigingen
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imaginair waren. Door het ontbreken van een centrale rol voor het instinct tot fysiek
zelfbehoud in het sublieme als verheffing, zou de film vroegtijdig geëindigd zijn.
Is de film The Game hiermee dan uitputtend voorzien van betekenis? Nee, natuurlijk
niet. De analyse van The Game laat ruimte voor analyses vanuit andere
interpretatiekaders. Zo lijkt de film, in de vorm van de vader-zoon relatie en analogie,
op zijn minst voldoende aanknopingspunten te bevatten voor een psychologische
interpretatie. Dit element wordt in het sublieme interpretatiekader weliswaar van
betekenis voorzien, maar er wordt misschien niet de centrale rol aan gegeven, die
het in een psychologisch interpretatiekader zou krijgen. Deze analyse pretendeert
dan ook niet de enige te zijn, maar wel een goed verdedigbare.
Er kan worden geconcludeerd dat er in de film The Game een spel is gespeeld met
de elementen van het existentieel sublieme. Dit levert een interpretatie en
werkingsanalyse van de film op die in termen van het existentieel sublieme te
beschrijven is. Hieruit blijkt dat de sublieme ervaring nog altijd actueel is, hetgeen
vermoedelijk rust op de mogelijkheid tot een intersubjectieve beleving van de
bestudeerde menselijke ervaring.
Tristan den Dekker is student Nederlands aan de Universiteit Utrecht.
Zijn specialisatie is Literatuurwetenschap. Dit arti-kel kwam tot stand
naar aanleiding van een college over het sublieme.
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Eindnoten:
1 Inmiddels is er naar aanleiding van onderzoek onduidelijkheid gerezen over de identiteit van
de auteur van deze tekst. Daarom wordt, wanneer vandaag de dag gerefereerd wordt aan de
auteur van de tekst, ook wel gesproken van ‘de pseudo-Longinus’.
2 De afstand tot de werkelijke bedreiging is een voorwaarde om niet uitsluitend deze bedreiging
te blijven ervaren en er bovendien aan ten prooi te vallen. Het subject moet zich echter wel
(tijdelijk) daadwerkelijk bedreigd voelen, wil het de bedreiging als subliem ervaren. We kunnen
immers ook relatief rustig reageren op een potentieel bedreigend object op afstand. Strikt
genomen brengt Burke dit genuanceerde onderscheid in de beleving van angsten (erg - minder
erg) al aan in zijn theorie, door de doodsangst als noodzakelijke voorwaarde te stellen voor de
sublieme ervaring.
3 Dit vinden we terug in het mathematisch sublieme van Kant.
4 Ga na: de sublieme ervaring als ervaring van verheviging, c.q. intensivering.
5 Denk in het kader hiervan aan de verschillen tussen Conrad en Nicolas. Conrad, de flamboyante
levensgenieter, in alles anders dan zijn vader, ten opzichte van de van het leven afgewende,
altijd zakelijke Nicolas die het leven van zijn vader leeft.
6 Letterlijk vertaald vanuit het Engels van de film. In de ondertiteling werd gesproken van
‘oplossing’ als vertaling van het Engelse ‘relief’, hetgeen een interpretatie impliceert op het
eerste plan (oplossing van het feit dat het toch inderdaad om een spel gaat) waar een interpretatie
in existentieel subliem kader meer betekenis kan geven door, nota bene, dichter bij de letterlijke
vertaling te blijven.
7 Burke achtte beeldrepresentaties overigens niet in staat doodsangst op te roepen, vanwege hun
vermeende onvermogen te verhullen (onbepaaldheid). Burke hangt op dit punt de gedachte aan
dat beelden de werkelijkheid imiteren. Aangezien ik deze opvatting van Burke door de praktijk
gefalsificeerd acht, hou ik hier verder geen rekening met dit mogelijke bezwaar van Burke tegen
mijn werkingsanalyse.
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Lucebert en Tonnus Oosterhoff als twijfelzaaiers
Over de postmoderne poëzie
In hun artikel ‘Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
Een verkenning’ stellen Jos Joosten en Thomas Vaessens dat de
postmoderne poëzie zich kenmerkt door een bewust frustreren van
de verwachtingen van de criticus. De poëzie rekent volgens hen af met
‘een nog steeds dominante poëtica en de daaraan gelieerde
leesattitude’. Barend Wallet neemt dit uitgangspunt over en kijkt hoe
de grammatica van verschillende gedichten van Tonnus Oosterhoff
en Lucebert de eenduidige lezing ondermijnt. Open plekken,
driehoekjes, extra woorden of juist woorden te weinig: elke afwijking
wordt in dit artikel onder de loep genomen en geanalyseerd.
Barend Wallet
Op 2 mei van dit jaar werd bekendgemaakt dat Tonnus Oosterhoff weer een prijs
heeft gewonnen. Na onder andere de Herman Gorterprijs, de Muitatuliprijs en de Jan
Campertprijs heeft Oosterhoff dit jaar de VSB poëzieprijs toegewezen gekregen op
grond van zijn meest recente dichtbundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen
veranderen (2002). De verschillende jury's waardeerden het werk van Oosterhoff
blijkbaar, maar toch zijn er ook andere geluiden hoorbaar omtrent zijn werk. Hij
krijgt wel eens het verwijt dat zijn werk te weerbarstig is en dat er geen eenheid in
is te vinden, te vrijblijvend allemaal. Hiermee zijn al twee aspecten van het werk van
Oosterhoff genoemd die ook gelden voor de poëzie van de keizer der Vijftigers:
Lucebert. Ook Lucebert heeft vele poëzieprijzen gekregen (onder andere de voorloper
van de Herman Gorterprijs en de poëzieprijs van de gemeente Amsterdam) en zijn
gedichten zijn dus geprezen, maar ook net zo hard afgekraakt; de keizer der Vijftigers
wordt verweten een taalspelletje te spelen zonder iets te zeggen in zijn poëzie.
Er is nog een overeenkomst tussen beide laureaten: ze worden allebei door Jos
Joosten en Thomas Vaessens in hun artikel ‘Postmodernisme in de Nederlandse en
Vlaamse poëzie. Een verkenning’ als postmoderne dichter gezien. Wat dat
postmoderne dichterschap inhoudt en of beide dichters postmoderne kenmerken
hebben, zal de rest van dit artikel vormen. Om dit op een adequate manier vorm te
geven, zal ik eerst het genoemde artikel van Joosten en Vaessens onder de loep nemen
en daaruit destilleren wat er door hen onder de term ‘postmoder-ne poëzie’ wordt
verstaan en daarna zal ik in de bundels van beide dichters op zoek gaan naar het
postmoderne in de versregels van de gedichten.

Wezenlijk andere poëzie
Joosten en Vaessens zeggen dat de kwalificatie ‘postmodern’ wel vaker is gebruikt
om de naoorlogse poëzie te benoemen. Specifiek voor hun aanpak is echter dat ze
‘redeneren vanuit de lezer van poëzie’ (Joosten en Vaessens 2002, p. 1). De dichters
die ze postmodern noemen, zijn dichters die tot nu toe als heel verschillend werden
gezien. Behalve de dichters die regelmatiger postmodern worden genoemd zoals
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Dirk van Bastelaere, Peter Verhelst en Tonnus Oosterhoff, worden ook de Vijftigers
(met name Lucebert1) en de Zestigers (met name K. Schippers) tot de postmodernen
gerekend. De overeenkomst tussen deze dichters is met name de manier waarop
critici op hun poëzie reageren:
In de kritiek op het werk van [deze] dichters is een zekere verontwaardiging
te bespeuren, die zijn oorzaak vindt in het tekortschieten van de door de
critici gehanteerde leeswijze. Het werk van deze dichters leent zich niet
voor een op coherentie en samenhang gerichte interpretatie.
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Het onttrekt zich aan het allesomvattende, sluitende dwangbuis van de
interpreet.
(Ibidem, p. 2)
De critici willen, zoals ze gewend zijn te doen, een sluitende interpretatie geven,
maar worden in dit streven gefrustreerd door de gedichten van de ‘postmodernen’.
Maar willen deze dichters dan niet geïnterpreteerd worden of willen ze het niet op
de manier zoals de critici het gewend zijn te doen? In het artikel staat dat het
laatstgenoemde geldt: de gedichten kunnen wel geanalyseerd worden, maar deze
postmoderne poëzie is voor ‘de gangbare benaderingswijze niet geschikt’ (ibidem,
p. 7). De postmoderne dichters zien hun poëzie als wezenlijk andere poëzie, en
wensen ook anders te worden benaderd dan de traditionele interpreten doen.
Deze traditionele manier van poëzie benaderen vindt men bij Merlyn, New Criticism
en close-reading: ‘het uitgangspunt van [deze] traditionele poëzie-analyse luidt dat
het resultaat van een geslaagde analyse een interpretatie van de tekst mogelijk maakt
waarin alle (of: zo veel mogelijke) tekstelementen zinvol met elkaar samenhangen.’
(Ibidem, p. 8) In het commentaar van de in deze traditie grootgebrachte critici kunnen
drie aannames worden gelezen die ze in elk gedicht terug willen vinden, wil het
gedicht een geslaagd gedicht heten. In het genoemde artikel worden deze drie
uitgangspunten als volgt gegeven:
I De tekst vertoont, ook als hij zich op het eerste gezicht als chaotisch aan de
lezer voordoet, op een hoger niveau een innerlijke samenhang [...]
II De tekst representeert een subject; er klinkt een ‘stem’, al is dat apert niet de
stem van de auteur (het gedicht als autonome, maar plausibele historische
taalhandeling) [...]
III Het gedicht is een ‘organische’ eenheid en wordt ‘natuurlijk’ en ‘authentiek’
gewaardeerd (het gedicht als bron van bijzondere kennis) [...] (Ibidem, p. 8)
De gedichten die deze aannames (proberen te) frustreren, zijn in de ogen van Joosten
en Vaessens postmoderne gedichten.
De postmoderne dichters rekenen af met ‘een nog steeds dominante poëtica en de
daaraan gelieerde leesattitude. Het modernisme met zijn specifieke aannames van
“inhoud”, “persoonlijkheid” en “essentie”, dient elke keer weer als repoussoir.’
(Ibidem, pp. 8-9) Het voorstel in het artikel is om teksten die zich niet adequaat laten
analyseren door de ‘modernistische’ leesstrategie ‘per definitie [als] postmodern te
beschouwen’ (ibidem, p. 9). Vervolgens worden in het artikel de ‘drie niveaus van
ontregeling’ (ibidem, p. 11 e.v.) bekeken door bij elke modernistische aanname
voorbeelden te geven van gedichten (van postmoderne dichters) die de uitgangspunten
van deze aannames frustreren.
Om nog even te resumeren: de dichters zetten zich hier dus niet af tegen hun
voorgangers, maar eerder tegen de critici van hun werk en dan met name tegen de
kenmerken van poëzie die deze critici erin willen zien. De overeenkomst tussen de
dichters is dat ze kritiek krijgen op hun oninterpreteerbare verzen, maar dat ze deze
weerbarstigheid juist als doel lijken te hebben. De gedichten kunnen niet op de
traditionele manier worden geïnterpreteerd2, omdat ze doelbewust de
interpretatiedoelen ondermijnen. Hierin schuilt ook de reden waarom deze dichters
door Joosten en Vaessens het etiket ‘postmodern’ krijgen opgeplakt. Het idee van
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het postmodernisme dat de ‘Grote Verhalen’ niet meer gelden, lijkt door de dichters
uit het artikel te worden onderschreven. De wereld is niet in zijn geheel te
reconstrueren, het enige dat de postmodernisten nog rest is scherven of fragmenten
van het geheel weergeven, zonder de illusie te koesteren er een kloppend,
allesomvattend geheel van te kunnen maken. Door de poëzie ‘zonder centrum’ of
als losstaande delen te schrijven, geven ze een uiting aan dit idee. De critici benaderen
dit postmoderne werk vervolgens op een modernistische manier: ze willen een
eenheid, stem of personage uit het werk destilleren, terwijl het postmodernistische
idee nu juist is dat er geen eenheid is te verkrijgen en dat één enkel personage of één
eenduidige stem in een werk geen vanzelfsprekendheid meer is. De critici zijn kortom
op zoek naar modernistische ideeën in gedichten die het modernisme ‘voorbij’ lijken
te zijn.
Zoals beloofd zal ik er nu twee bundels bijpakken; apocrief/de analfabetische
naam (1952) van Lucebert en (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum (1997)
van Tonnus Oosterhoff. Beide bundels zijn gelauwerd (respectievelijk met de
poëzieprijs van de gemeente Amsterdam en met de Jan Campertprijs) en beide bundels
staan vol met gedichten waarover de traditionele critici klaagden dat hun analyse
erop stuk
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liep. Ik wil onderzoeken op welke manier de eenduidige interpretatie van de
traditionele interpreet steeds wordt gefrustreerd en wat de reden is dat deze poëzie
vaak zo meerduidig en uitwaaierend is. Maar eerst een inventarisatie van de mogelijke
meerduidigheden in de versregels.

Mogelijkheden van meerduidigheid
Er kunnen meerdere oorzaken zijn van de meerduidigheid van een zin, een strofe of
een geheel gedicht. Ten eerste kan een enkel woord meerdere betekenissen in zich
dragen. Het schoolvoorbeeld hiervan is het woord ‘bank’, dat heeft de betekenis van
het gebouw waar iedereen zijn geld bewaart en de betekenis van een zitplaats voor
meerdere personen. Als dit woord ergens in een gedicht voorkomt zonder dat er
verder uitsluitsel wordt gegeven over weike betekenis van het woord wordt bedoeld
(een erg simpei zelfbedacht voorbeeld: ‘Ik zag een bank / daar vlakbij zag ik haar...’),
dan zijn er twee lezingen van dit gedicht. In dit simpele voorbeeld is het niet van
groot belang om wat voor soort bank het gaat, maar er kunnen voorbeelden worden
bedacht waarbij het wel van belang is, er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
voorwerpen die een freudiaanse bijbetekenis hebben. Als deze woorden beide
betekenissen (‘gewoon’ en freudiaans) blijven dragen, kan een gedicht heel
dubbelzinnig worden. In het verlengde hiervan ligt het beeldend taalgebruik, metaforen
of beelden kunnen (door verschillende mensen) op verschillende manieren worden
uitgelegd. Door het associatieve aspect van metaforisch taalgebruik zai de betekenis
soms meerduidig kunnen zijn: verschillende personen zullen verschillende beelden
bij een metafoor hebben.
Een andere manier waarop meerduidigheid wordt bereikt is door middel van de
grammatica in de zinnen van gedichten. Als de zin grammaticaal niet als eenheid is
te iezen, dan wordt de wil van de traditionele interpreet al direct gefrustreerd, want
als de zin al geen eenheid is, hoe kan het gedicht dat dan wel zijn? Door een zin
incompleet te laten zijn - het laten ontbreken van essentiële woorden voor een
grammaticale zin - of juist overcompleet te laten zijn - als er te veel in één zin lijkt
te staan om deze grammaticaal te maken - kan de dichter de interpreet laten struikelen
op de weg naar een eenduidige interpretatie.
Ik zal bij de bundels van Lucebert en Oosterhoff vooral kijken naar de grammatica.
Hoe hebben beide dichters hun zinnen neergezet en wat zeggen de regels van de
syntaxis vervolgens over deze versregels? Worden er door de gekozen constructies
van beide dichters mogelijkheden gecreëerd om de tekst op meerdere manieren te
interpreteren?

Geen enkel normaal woord
In de debuutbundel van Lucebert zijn meerdere voorbeelden te vinden waar de
grammatica problemen opwerpt voor een eenduidige interpretatie van het gedicht.
Deze ‘ongrammaticaliteit’ kan lopen van een woordje dat overbodig lijkt, tot een
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‘gebazel’ waarbij geen enkel normaal woord meer te vinden is. Eén voorbeeld van
een overbodig woordje is de volgende zin: ‘maar mij het is blijkbaar is wanhopig’
(Lucebert 1980, p. 43). Een van de beide woordjes ‘is’ lijkt uit de zin te kunnen
worden weggelaten. Om deze zin grammaticaal te maken, moet er op z'n minst één
woord uit; een mogelijkheid is dan ‘maar mij is het blijkbaar wanhopig’, waardoor
de betekenis wordt dat de ikpersoon ‘het blijkbaar’ als wanhopig voorkomt.
Opgemerkt dient te worden dat het woordje ‘is’ eenmaal is weggelaten en eenmaal
is verplaatst, het staat nu namelijk voor het woord ‘het’ in plaats van erachter. Dit
zie ik echter niet als een ongrammaticaal kenmerk van de zin, vele dichters hebben
in hun gedichten gebruikgemaakt van inversie en bij die gedichten werden geen
geluiden gehoord omtrent de onmogelijkheid om ze te interpreteren. Blijkbaar is
inversie een geoorloofde kunstgreep voor een dichter. Dat Lucebert dit ook doet is
in dat licht bekeken dus niet bijzonder, maar als we bedenken dat andere (lees:
‘niet-postmoderne’) dichters dit omdraaien van woorden vaak doen om het metrum
van het gedicht kloppend te maken, is deze methode wel opvallend, want Lucebert
staat niet bekend om zijn metrische gedichten. Er is echter wel een andere verklaring:
dichters kunnen inversie ook gebruiken om nadruk op een woord te leggen door een
onverwachte - dat wil zeggen ongrammaticale - volgorde van de woorden te
gebruiken. De klank van een gedicht is wél heel belangrijk bij Lucebert en dat kan
ook een reden voor een dichter zijn om inversie in het gedicht te verwerken.
Om terug te komen op het dubbele woord ‘is’ in de aangehaalde zin: mij staat
geen mogelijkheid voor ogen om deze zin grammaticaal te maken terwijl de beide
woorden betekenisvol worden gebruikt. Bij Lucebert komt ook het tegenovergestelde
voor. In het gedicht ‘exodus’ uit de eerste afdeling van de bundel staat een zin die
het woordje ‘is’ lijkt te missen, ik citeer een gedeelte van de eerste strofe van het
gedicht:
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[...] er naderen de vlammende bergen
en o wat een zee zijn de bergen
ik ben begonnen geduldig
te zijn tussen haastige vlammen
want het licht dat gezien is ontstoken
tussen uw steile borsten
een kudde streng kijkende pijlen
wijst met de traagheid van pijn
nu alles is weggegaan
mij de weg aan [...] (ibidem, p. 19)

In de vijfde regel (‘want het licht dat gezien is ontstoken’) lijkt een woord te
ontbreken. Volgens mij zijn regel vijf en zes de bijzin bij de hoofdzin die regel drie
en vier vormen, maar in die bijzin lijkt het te haperen, er wordt gerept over ‘het licht
dat is gezien’ en dat licht ‘is ontstoken tussen uw steile borsten’. Er staan twee
voltooid deelwoorden in de bijzin(nen), terwijl er maar één hulpwerkwoord te vinden
is. De zin wordt pas grammaticaal als er een extra ‘is’ wordt geplaatst na de eerste
‘is’. Conclusie: er is een woord te weinig in deze zin. De reden kan snel worden
gezocht bij de klank: twee keer ‘is’ na elkaar klinkt (en staat) misschien niet mooi,
maar het blijft altijd gissen naar de motieven van een dichter. Daarom blijft het ook
gissen naar de werkelijke reden (betekenis) van het missen van een woord in deze
zin.
De vorige twee voorbeelden waren eigenlijk nog relatief simpel, er lijkt één enkel
woord te veel of te weinig te zijn. Er is ook nog een andere, relatief makkelijke,
ongrammaticale zin in de poëzie van Lucebert. In het gedicht ‘christuswit’ uit de
eerste afdeling staat de volgende zin: ‘nu ben ik je kleine ankeren de stoomboot
mond’ (ibidem, p. 24). De zinnen voor en na deze zin lijken grammaticaal te kloppen,
dus deze zin staat op zichzelf. In deze zin wordt de ‘ik’ gelijkgesteld aan drie dingen;
‘je kleine ankeren’, ‘de stoomboot’ en ‘mond’. Een mens kan meerdere dingen tegelijk
zijn (student, zoon en enthousiast), maar door dit op deze manier in een gedicht te
plaatsen, brengt het gedicht zijn lezers in een situatie waarin ze kunnen kiezen uit
drie mogelijkheden. Hierdoor is het moeilijk om een eenduidige interpretatie uit deze
strofe te destilleren of wordt het op z'n minst een makkelijk aanvechtbare interpretatie.
Daarnaast is het woord ‘ankeren’ een bijzonder woord, de ‘ik’ kan - in ieder geval
grammaticaal gezien - goed een stoomboot en een mond zijn, maar ‘je kleine ankeren’
zijn, is moeilijker. Het woord lijkt een werkwoord te zijn, maar wordt zo niet
gepresenteerd in de zin, het heeft er alle schijn van een zelfstandig
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Lucebert, de Vijftiger op het moment dat hij vijftig was

naamwoord te zijn. Het behoeft denk ik geen argumentatie dat dit de eenduidige
lezing van het fragment niet bevordert.
Dan nu een voorbeeld van een (deel)zin waar eigenlijk helemaal geen kloppend
geheel van valt te maken. In het tweede gedicht uit de afdeling ‘de analfabetische
naam’ (‘ik tracht op poëtische wijze’) komt de volgende strofe voor:
[...] ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen [...] (ibidem, p. 44)

Ook Vaessens haalt deze strofe aan in zijn boek De verstoorde lezer. Over de
onbegrijpelijke poëzie van Lucebert (Vaessens 2001, pp. 41-42) en ik ben het met
hem eens. Het lijkt een simpele strofe: regel een, vier en vijf vormen een goed lopende
en syntactisch kloppende zin. Maar in de toelichting van wat ‘de poëtische wijze’
nu precies is, loopt het alsnog vast.
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Ook al wordt de toelichting nog duidelijk aangegeven (‘dat wil zeggen’), toch is de
derde regel een onduidelijke regel. Er kunnen veel betekenissen aan worden
toegekend, maar geen van de mogelijke oplossingen is per definitie goed, omdat een
andere mogelijkheid net zo goed zou moeten kunnen. Dit laat het volgende citaat uit
het essay van Vaessens goed zien:
[...] bij het als verhelderend gepresenteerde ‘eenvouds verlichte waters’
wordt het alsnog een duistere strofe. Rilke is erin herkend, en Hölderlin.
Men heeft er een bijbelse zinspeling in gezien (Genesis), gnostische
reminiscenties, een vleugje Boeddhisme en het scenario van de via mystica.
[Vaessens verwijst bij dit stukje met een noot naar het overzicht dat
Oegema in zijn werk heeft gegeven, BW] (Ibidem, p. 42)
Al deze mogelijkheden zitten er ongetwijfeld in - wie ben ik om dat te ontkennen
als ik niet op de hoogte ben van de gnostiek, het Boeddhisme of de mystiek - maar
er is mijns inziens niet een enige juiste oplossing die moet worden gekozen uit de
hier gegeven mogelijkheden. Vaessens zegt dat Lucebert blijkbaar een soort
‘intertekstuele vervaging’ (ibidem, p. 42) heeft gesorteerd, waardoor alle geopperde
mogelijkheden er misschien wel inzitten.
In het gedicht ‘bed in mijn hand’ begint de taal echt vast te lopen en wordt een
gehele strofe ongrammaticaal:
[...] goed men begeeft zich en 1 langzaam gaan
licht en nacht hoog en
laag 2 men zingen hoort en trillen in met
passen versnelde
kolommen steenworpen als wormen in de
blauwe ademhalende
vlucht hoog en laag ja en neer en neer en nog
eenmaal komt de
natuur ons ie wie wa zo hammen tegemoet
drijf en draf palm
klem en ram dat het breken kan 31 kilo
jammerpap kamschoon
nietwaar wel
goed [...] (Lucebert 1980, p. 47)

Een complete grammaticale analyse van deze tekst is niet nodig om te zeggen dat
hier de syntaxis van de zinnen regelmatig ontspoort. Direct op de eerste regel staat
het cijfer ‘1’ op een plaats waar het volgens de regels van de grammatica niet op zijn
plaats is en even verderop staat het cijfer ‘2’ dat grammaticaal niet goed in de zin
past. Maar ook zonder de cijfers lopen de zinnen niet soepel.
In de vijfde regel komen zelfs woorden voor die enkel gekozen lijken te zijn om
hun klank, alleen al omdat de woorden geen betekenis dragen, omdat het geen ‘echte’
woorden zijn; ‘ie wie wa’ is een uitspraak van een kind dat speelt met de taal of
iemand die vrij associeert met klanken, maar het is geen tekst die een semantische
betekenis draagt, zoals in een traditioneel gedicht.
Door deze syntactische ontsporingen wordt het moeilijk om deze strofe te
interpreteren. Er kan worden bedacht dat de ‘ik’ hier begint te stamelen of dat hij zo
in de war raakt dat hij er niet meer uitkomt, maar dan is er nog niet gekeken naar de
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betekenis van de echte woorden die in de strofe staan. Omdat de zinnen niet precies
zijn aan te geven, wordt het mogelijk om bepaalde woord(groep)en bij verschillende
(gedeeltes van een) zin te plaatsen. Hierdoor zal elke interpreet de zinnen in deze
strofe waarschijnlijk anders indelen en hoogstwaarschijnlijk ook op een andere
interpretatie uitkomen.
Als laatste voorbeeld uit de bundel van Lucebert wil ik een strofe aanhalen waar
semantiek en syntaxis echt geen voet meer aan de grond lijken te krijgen. De strofe
komt uit het gedicht ‘eten’:
[...] toen toen ook
kwam de poppensnellerschij
uit ui
tu
it
au [...] (ibidem, p. 51)

Hier lijkt in de laatste regels geen enkel ‘normaal’ woord te staan. Wat moet een
interpreet die op zoek is naar de essentie, inhoud of de persoonlijkheid van de dichter
nu met dergelijke regels? Mijns inziens is er hier geen interpretatie uit te destilleren
die meer recht van spreken heeft dan een andere. Dit simpelweg omdat er geen
tekstgedeelten kunnen worden aangehaald die de mening van de ene interpreet staven
en die van de andere ondergraven. Er zal geen consensus op basis van tekstargumenten
(kunnen) komen over de betekenis van deze regels zoals dat in de traditie van Merlyn
gebruikelijk is om de interpretatie te beargumenteren.

Hiaten en haakjes
Ook in de bundel (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum van Tonnus Oosterhoff
geeft de syntaxis de ruimte om bepaalde zinnen en/of strofen van de
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gedichten op meer dan een manier te lezen en te interpreteren. Was het bij Lucebert
een woord dat niet op de juiste plek stond of waren het complete zinnen die
ontspoorden, bij Tonnus Oosterhoff zijn andere mogelijkheden voor het sorteren van
ambiguïteit gebruikt. In de bundel zijn veel tekstgedeelten zo opgeschreven dat een
interpretatie met recht twee kanten op kan - of moet - gaan. Oosterhoff bewerkstelligt
deze meerduidigheid door onder andere open eindes, open plekken en haakjes te
gebruiken. Ik zal hieronder voorbeelden geven van de genoemde methodes. Eerst
zal ik ze in woorden toelichten en vervolgens zal ik (strofes van) gedichten van
Oosterhoff citeren om de voorbeelden duidelijker te maken.
Er staan gedichten in de bundel die niet af lijken. Enkele gedichten hebben geen
punt na de laatste zin. Dit is ook zo bij de meeste gedichten van Lucebert, die
interpunctie in zijn gedichten geheel achterwege laat, maar bij Oosterhoff lijkt er iets
anders aan de hand. Vaak wordt aan het einde van een dergelijk, ‘onaf’ gedicht met
een nieuw onderwerp begonnen of is de laatste zin niet compleet en lijkt hij
halverwege te zijn afgebroken. Hierdoor zal de lezer sterk de neiging hebben om
zelf een ‘afloop’ aan het gedicht te breien en omdat elke lezer anders denkt en een
andere einde zal bedenken, is het gedicht voor iedereen anders en nooit af. Als een
gedicht zelf al nooit af is of een eenheid die elke lezer op dezelfde manier leest, hoe
kan een analyse van een gedicht dan ooit klaar zijn en voor iedereen gelden? De tekst
die is weggelaten, zal immers altijd blijven meespelen in de betekenis van de tekst
die er wel staat.
Ook de open plekken zorgen ervoor dat een tekst niet compleet is en dus niet als
geheel kan worden geïnterpreteerd. Oosterhoff heeft in zijn gedichten hiaten gelaten
waar woorden lijken te hebben gestaan. Deze hiaten zijn weergegeven doordat er
extra spaties tussen woorden staan. Soms lijken het maar drie spaties te zijn geweest,
zodat het ontbrekende maar een klein woordje lijkt te zijn, maar soms zijn halve
regels niet ingevuld. Daardoor lijken dus ook halve zinnen te ontbreken. Omdat de
zinnen rondom de open plekken ook voor een kloppende syntaxis woorden lijken te
missen, wordt het idee van het ontbreken van woorden versterkt. De lezer krijgt op
twee manieren de indruk dat er wat mist, er is plek opengehouden waar woorden
kunnen worden ingevuld en de zinnen missen woorden om grammaticaal te zijn. De
neiging om de open plekken in te vullen, zal dus groot zijn bij de lezer. Dat ook hier
iedere lezer een andere invulling zal geven aan de open plekken is mijns inziens
evident. Hierdoor zal ook de interpretatie van een gedicht met een dergelijke open
plek een hachelijke onderneming worden, omdat er eigenlijk eerst moet worden
besloten wat er op de open plekken dient te worden ingevuld, voordat er een sluitende
interpretatie van het gedicht kan worden gegeven.
Het gebruik van haakjes komt al in de titel van de bundel voor. Deze haakjes
zorgen ervoor dat een zin ambigu wordt. Als men een zin met haakjes leest, kan de
tekst die tussen de haakjes staat wel of niet worden meegerekend. Voor beide
mogelijkheden is wat te zeggen en geen van de beide mogelijkheden is beter of
slechter dan de ander. Hierdoor is direct een meerduidige lezing gesorteerd.
Dan nu een (gedeelte van een) gedicht van Oosterhoff om het bovenstaande te
verduidelijken. Het volgende komt uit het gedicht ‘Heel het station...’:
[...] Gevoel, besef wellen uit geen innerlijk op.
Mensen worden aan perrons geregen.
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Waar men staat heeft men,
wat men heeft (is) te dragen.
Heel het station in Utrecht valt in het licht
(Oosterhoff 1997, p. 8)

De laatste regel van het gedicht lijkt het begin van een zin, de regel daarvoor is
afgesloten met een punt en de laatste regel zou goed het begin van een nieuw
onderwerp kunnen zijn. De zin op zich betekent niet zo veel (‘het licht’; over welk
licht gaat het hier?), dus de suggestie die de zin bij de lezer zal oproepen is dat er
nog wat achteraan moet komen, met bijvoorbeeld het uitsluitsel over het licht en wat
er verder met het station gebeurt. Omdat de lezer na het lezen van deze zin in ieder
geval geen afsluiting van het gedicht tegen is gekomen, zal hij zelf bijna automatisch
een zelf verzonnen afsluiting maken, of in ieder geval een vaag idee hebben wat er
waarschijnlijk zou zijn gekomen3.
Ook de vierde regel uit dit citaat is opvallend, hij begint halverwege en er staat
een woordje tussen haakjes. Dat de tekst pas halverwege de vierde regel begint kan
een typografisch stijlmiddel van Oosterhoff zijn, maar de zin ervoor spreekt dat tegen.
Deze zin (‘Waar men staat heeft men,’) lijkt niet ‘af’ te zijn, er lijkt nog wat op te
moeten volgen. De lezer zal hierdoor, mede omdat er een stuk open is waar tekst had
kunnen staan, geneigd zijn zelf wat in te vullen om van het gedicht weer een geheel
te maken. Net zoals bij de open eindes, zal ook bij de open plekken
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De bundel (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum

elke lezer wat anders invullen en verandert het gedicht bij elke nieuwe lezing.
Wederom is dan de vraag gerechtvaardigd of er wel een afgeronde analyse kan zijn
van een gedicht dat nog niet is afgerond. Wat overigens ook tegen de mogelijkheid
van het typografische stijlmiddel spreekt, is het ontbreken van andere typografische
bijzonderheden. Op meerdere plekken laat Oosterhoff plekken in regels open, terwijl
er nergens in de bundel sprake is van een zonder reden afwijkende typografie.
De vierde regel is ook opvallend omdat er een woord tussen haakjes staat. Zoals
gezegd kan hierdoor dit woord wel en niet worden meegeteld, waardoor er ook direct
twee lezingen van de zin ontstaan. De eerste lezing, zonder het woordje ‘is’, heeft
dan de betekenis dat er een ‘men’ is die ‘iets heeft te dragen’. Dit is toch iets
wezenlijks anders dan de betekenis van de zin waarin het woordje ‘is’ wel wordt
meegerekend, in die betekenis ‘heeft men iets’, maar deze keer heeft men niet iets
te dragen, maar is datgene wat men heeft te dragen. Een interpreet kan mijns inziens
geen tekstargumenten aandragen die de ene betekenis boven de andere plaatsen,
beide betekenissen zullen blijven meespelen.
Een ander voorbeeld van een open plek staat aan het begin van het gedicht ‘zochten
hem op’. Hier is het volgens mij heel duidelijk dat er wat ontbreekt:
zochten hem op
omdat lang niets vernomen hadden, zorgen
maakten. [...] (Ibidem, p. 13)

In deze twee regels lijken steeds wat woorden te missen. Dit gemis is opgelost als
op de open plek aan het begin van de eerste regel het woordje ‘we’ of ‘ze’ wordt
ingevuld. Opvallend aan dit tekstgedeelte is dat ook in de tweede regel ditzelfde
woord (of een vervoeging daarvan) lijkt te missen, alleen is daar geen open plek te
vinden. Als wordt gekozen voor het woordje ‘we’ en dat wordt ingevuld in de twee
regels, dan zou de tekst er als volgt uitzien:
We zochten hem op
Omdat we lang niets vernomen hadden, ons
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zorgen maakten.

De tekst wordt hierdoor duidelijker, maar de keuze voor ‘we’ is arbitrair: ook ‘ze’
(twee keer ‘ze’ en een keer ‘zich’) zou kunnen worden ingevuld. Als men niet zou
letten op de grootte van de open plek zouden zelfs allerlei eigennamen kunnen worden
gebruikt, maar de omvang van de open plek lijkt te wijzen op een kleiner woord en
daarvoor komen ‘we’ en ‘ze’ beter in aanmerking. Nu is het verschil tussen de beide
woorden niet zeer groot qua betekenis, de gehele betekenis van het gedicht wordt
waarschijnlijk niet wezenlijk beïnvloed door één van de beide woordjes. Maar toch
wordt een eenduidige interpretatie van dit gedicht al gefrustreerd. Een doorslaggevend
argument om te kiezen voor een van de twee mogelijkheden is er niet en de zekerheid
dat er maar twee mogelijkheden zijn om in te vullen is er ook al niet, ofwel, helemaal
zeker weten wat er zou moeten staan - ik denk dat het duidelijk is dat er wel degelijk
iets moet staan - zal geen enkele interpreet kunnen.
Een variatie op de truc van de open plek gebruikt Oosterhoff in het gedicht ‘De
kudde grijze...’ Ik citeer het hele gedicht:
De kudde grijze en grijsbruine voordieren holt,
stopt, graast.
▲ moeten er niet met ontroering tussen,
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doen de betraande koemera in het ademend
foedraal.
Het daverende en scherplachende waar de
vlakte vol mee is.
De ruimte kophalst en slikt staart. De
schaduwen vallen aan
de bewegende randen.
Wat een gehobbel onder de poten! En wat
schudt de body! ▲
zijn heel al zelf op hol geslagen. (Ibidem, p. 39)

Ik zal het grootste gedeelte van het gedicht met rust laten, het is mij te doen om de
twee ‘driehoekjes’. Door een dergelijk figuur in te voegen, tweemaal op de plaats
van het onderwerp van de zin, sorteert Oosterhoff hetzelfde effect als met zijn open
plekken. In principe kan de lezer invullen wat hij wil, alle woorden (om grammaticaal
geen brokken te maken, moet het wel meervoud zijn) die een onderwerpspositie
kunnen innemen, kunnen worden ingevuld. Is het daarbij toeval dat het figuur dat
Oosterhoff invoegt een driehoekige vorm heeft of moet het woord dat op die plek
moet worden ingevuld in de betekenishoek van de driehoek liggen? Moet het op de
een of andere manier iets te maken hebben met een driehoek of is dit
‘hineininterpreteren’? Moeilijk, zo niet onmogelijk, om daar het laatste woord over
te zeggen.

Een zijspoortje en de verschillen (verklaard?)
Lucebert is in de literatuurgeschiedenis een voorganger (in de zin van ‘eerder
publicerend’) van elke dichter die na de jaren vijftig gedichten heeft geschreven. Als
klein zijspoortje heb ik in de bundel van Oosterhoff gekeken naar sporen van
voorgangers. Bij de twee voorgangers die heel duidelijk worden aangehaald, zit
Lucebert niet; de twee poëten die in de bundel van Oosterhoff voorkomen, zijn
Leopold en Nijhoff. Uit een bepaald oogpunt is dat geen bijzondere keuze. Leopold
komt in het langste gedicht uit de bundel voor ‘Meneer met pinksteren’ en de strofe
waarin Leopold voorkomt, luidt als volgt:
[...] Oosterhoff bladert met genegenheid in de
poëzie van J.H. Leopold,
Vooral in de onafzienbare afdeling ‘Schetsen en
fragmenten’:
Dieren
als kerk in het bosch gezien
dat diep doet ademen,
het gevoel van rijkdom
van waar, van waar
de onderlinge vertedering
bij het gezamenlijk zien van dieren
het planten van boomen (op bedrukte dagen)
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O, denkt O, kon dit maar eigen maaksel zijn;
het zou mijn werk net
dat beetje extra geven dat het nu voorgoed
moet missen. [...] (Ibidem, p. 43)

Leopold staat bekend als de dichter die heeft gezegd dat juist datgene wat wordt
weggelaten, het meest krachtige is van de poëzie (vergelijk ‘Leopold [zei]: “het
sterkste werkt wat is weggelaten”’ Anbeek 1999, p. 81). Ofwel, een open plek is het
belangrijkste van het gedicht. Ook in het door Oosterhoff geciteerde gedicht van
Leopold komt een open plek voor en bij deze laatste zijn vroegere versies van
gedichten bekend waarin veel meer tekst stond dan in het uiteindelijk gepubliceerde
gedicht. Oosterhoff en Leopold kunnen dus beide als meesters van het weglaten
worden gezien, wat de keuze voor Leopold een logische maakt.
Ook de tweede oude meester die indirect in een gedicht van Oosterhoff voorkomt,
is in mijn ogen geen bijzondere keuze. De voorganger wordt al aangehaald in de titel
van het gedicht ‘Het dwaze bijeen’, namelijk Nijhoff. In dit gedicht worden drie
gedichten van Nijhoff (vrij) geciteerd. De keuze voor deze dichter en de keuze van
de aangehaalde gedichten in het genoemde gedicht zijn allebei ‘logische’ keuzes.
Aangehaald wordt onder andere ‘Impasse’ uit de bundel Nieuwe gedichten (1934).
De overeenkomst tussen Nijhoff en Oosterhoff is dat beide dichters veranderingen
niet schuw(d)en. Nijhoff veranderde zijn gedichten na de eerste publicatie nog
regelmatig, bij een nieuwe druk van een bundel werden gedichten vaak veranderd,
toegevoegd of weggelaten. Zo kreeg het kleine oeuvre (drie bundels) van Nijhoff
toch nog een vrij omvangrijk verzameld werk, omdat daar alle veranderingen naast
elkaar werden gezet. ‘Impasse’ veranderde bijvoorbeeld in een hernieuwde druk van
Nieuwe gedichten voor een groot deel, het sextet kreeg een geheel nieuwe, bijna
tegenovergestelde betekenis.
Dat veranderen van gedichten is interessant, de gedichten zijn blijkbaar nooit af
en veranderen dus maar door, al kan bij Nijhoff worden gezegd dat ze
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sinds 1953 hetzelfde zijn gebleven. Het jaar waarin Tonnus Oosterhoff werd geboren
en zijn gedichten dus eigenlijk begonnen te ieven en te veranderen. Dat de gedichten
bij beide dichters nooit - of in ieder geval lange tijd niet - af zijn, is dus een
overeenkomst, maar ook de veranderingen zijn bij beide dichters te vinden. Bij
Nijhoff was dat te zien in de loop der tijd en in de loop der bundeis, bij Oosterhoff
is het zelfs in een gedicht te vinden. In het openingsgedicht staat de volgende strofe:
[...] Ik ben dor ik ben sappige peer. Ik word
uitgepikt door rijm en ritme,
nee, door ritme en rijm, dat klinkt beter. [...]
(Ibidem, p. 5)

Hier verandert Oosterhoff zijn gedicht. Dit zullen vele dichters hebben gedaan; eerst
iets opschrijven, later een andere volgorde beter vinden en dat dan veranderen. Het
verschil met Oosterhoff is alleen dat deze het in zijn gedicht laat staan en het zo
publiceert.

Onrust zaaien is lof en prijzen oogsten
Zoals de voorbeelden uit de beide bundeis al hebben laten zien, gebruiken Lucebert
en Oosterhoff niet dezelfde methoden om onrust te zaaien bij de iezers. Beide dichters
gebruiken (of moet ik zeggen ‘misbruiken’?) de grammatica op een andere manier.
Waar Lucebert woorden invoegt dan wel weglaat of begint te ‘stamelen’, maakt
Oosterhoff gebruik van open eindes, open plekken en haakjes. Een ander verschil is
de hoeveelheid verstoringen, waar de lezer bij Lucebert nog wel eens moet zoeken
naar de daden van meerduidigheid, kan bij Oosterhoff de ambiguïteit in grote
hoeveelheden tegelijk worden gevonden. Bij Lucebert komen veel gedichten voor
waar de syntaxis geen hindernissen hoeft te nemen en zijn er relatief weinig gedichten
waar de grammatica meer dan één kant op wijst. Bij Oosterhoff daarentegen is in
bijna elk gedicht wel iets bijzonders aan de hand met de grammatica en zijn er bijna
geen niet-ambigue gedichten te vinden. De conclusie mag dan ook luiden dat voor
beide dichters de door Joosten en Vaessens opgenoemde kenmerken gelden. Geen
van beide poëten lijkt er op uit om een eenduidig geluid te laten horen. Oosterhoff
lijkt sterker dan Lucebert gericht op de mogelijkheden om een gedicht ambigu te
maken. Het kwantiteitsverschil in ambiguïteit tussen de beide dichters lijkt
gemakkelijk te linken aan hun positie in de literatuurgeschiedenis; het geboortejaar
van beide dichters ligt behoorlijk ver uit elkaar (zo'n slordige dertig jaar, een complete
generatie) en daardoor is hun plek in de literatuurgeschiedenis anders. Lucebert moest
andere barrières overwinnen - misschien moet ik zeggen: andere traditionele
interpreten overwinnen. Waar Lucebert nog moest strijden voor het vrije vers, maakt
Oosterhoff ruimschoots gebruik van deze overwinning van zijn voorganger. Beide
dichters hebben echter succes met hun gedichten en met het irriteren van de heren
critici. Sterker nog, het opwekken van wrevel bij recensenten lijkt een goede tactiek
om literaire prijzen te winnen.
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Eindnoten:
1 Degene die specifiek is geïnteresseerd in de ‘postmoderniteit’ van Lucebert verwijs ik graag
door naar een boek van Vaessens; De verstoorde lezer. Over de onbegrijpelijke poëzie van
Lucebert. Niet iedereen is positief over dit boek; zie bijvoorbeeld Note 2003.
2 Hoe de postmoderne gedichten dan wel moeten worden benaderd en geanalyseerd, is onderwerp
van een later artikel van de hand van Joosten: ‘Van kern naar lijnen. Een voorstel voor eigentijdse
poëzie-interpretatie geïllustreerd aan de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen.’
3 Dat de laatste regel van dit gedicht exact gelijk is aan de eerste regel en wat de betekenis daarvan
zou kunnen zijn (oneindigheid suggereren bijvoorbeeld), blijft hier buiten beschouwing.
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column
Ann Rigney, sinds kort hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan
de Universiteit Utrecht, brengt een semester als gastonderzoeker te
Harvard door. Zij bericht over haar ervaringen met de Amerikaanse
letteren.

Tussen reclametaal en poëzie
Na acht weken in de prachtige Widener Bibliotheek word ik steeds vrolijker. Het
feit dat ik in deze tempel der letteren in alle rust mag doorwerken, zal hiermee te
maken hebben: aan een eigen bureau met uitzicht op de beroemde Harvard yard en
vooral; met onbeperkte toegang tot de maar liefst veertien miljoen boeken die in het
bezit zijn van deze wereldberoemde bibliotheek.
Voor de eerste keer na jaren krijg ik de smaak van het intellectuele leven weer te
pakken, zoals je na een verkoudheid opeens beseft hoe lekker een gekookte aardappel
kan zijn. Dat zegt wel iets triests over het normale leven van een Nederlandse
wetenschapper, die zoveel tijd en energie kwijt is aan het verwerken van de eindeloze
stroom beleidsmatige vernieuwingen. Maar daar wil ik nu eigenlijk helemaal niet
aan denken. Na deze maanden heb ik twee artikelen over literatuur en culturele
herinnering af, en sta ik klaar voor het volgende.
Mijn vrolijke stemming kan ik echter niet alleen toeschrijven aan het intellectuele
infuus waaraan ik dagelijks in de bibliotheek lig. Het heeft ook met Amerika te
maken. Daar wordt men vrolijk. Beter gezegd: daar zal men vrolijk zijn. Of, zoals
het kenteken van de auto's uit New Hampshire, de Amerikaanse revolutie citerend,
nog steeds proclameert: be free or die - wees optimistisch of ga naar huis.
Iedereen is zo hartelijk, verwelkomend en buitengewoon enthousiast. Het regent
superlatieven. De donuts bij Dunkins zijn ‘simply the best’, het huiswerk van de
kinderen is ‘fantastisch’, de buurt waarin wij wonen is ook ‘fantastisch’, de huizen
‘simply fabulous’ en mijn onderzoek is ‘fascinerend’. En vanzelfsprekend is de
Amerikaanse democratie, net als haar donuts, ‘simply the best’. Je gelooft het
natuurlijk niet altijd en zeker niet uit de mond van een George W. Bush op oorlogspad,
maar toch zet dit algemene optimisme, met name tegen de achtergrond van een
krimpende economie en een onvoorspelbare oorlog (ik schrijf dit op 29 maart 2003),
aan tot nadenken.
Het draait natuurlijk om taalgebruik en hoe je iets brengt of hoe je iemand begroet.
Dit is een cultuur met een ingeburgerde hyperbool en een opgeblazen taalgebruik
dat voor de ingewijden ook wat nuances zal kennen (tussen ‘excellent’ en
‘awe-inspiring’ kan natuurlijk een heel laagje kritiek zitten), maar dat vergeleken
met het nuchtere Nederlands als overdreven kan overkomen. Echter, het gaat niet
alleen om taalgebruik. Daarachter zit een hele filosofie: het hier heel gangbare idee
dat de woorden de wereld kunnen maken. En dat je dus de wereld inclusief je eigen
leven kunt verbeteren door er in positieve termen over te spreken. Of andersom, dat
je het kwaad in de wereld kunt overmeesteren door simpelweg de naam ervan te
veranderen: aangezien de Fransen nu in ongenade zijn, worden ‘French Fries’
omgedoopt tot ‘Freedom Fries’ (zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘hot dogs’
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uit ‘frankfurters’ zijn ontstaan). Om maar niet te spreken van de recente militaire
aanval, pardon, van de ‘Operation Iraqi Freedom’.
De wereld verbeteren met behulp van woorden; dit is een levenshouding die goed
overeenkomt met de door Philip Sidney ooit beschreven functie van poëzie. De
wereld is van koper, schreef hij rond 1600, maar de dichter maakt daar goud van.
Sidney volgend, zou je kunnen zeggen dat de Amerikaanse cultuur, van donuts tot
democratie, door en door poëtisch is. In deze houding zit een ongekende waardering
voor de macht van woorden, die uit den boze kunnen zijn (zoals ‘nigger’) dan wel
de kracht van een mantra (zoals ‘freedom’) kunnen bezitten.
The Power of Positive Thinking, zo heette een van de boeken die mijn vader in de
jaren zestig ooit als nouveauté meenam uit Amerika, en nu pas begrijp ik echt dat
dat ‘positief denken’ niet alleen heeft te maken met de reclamewereld, maar met een
hele cultuur die van koper (of erger) steeds maar goud wil maken. Zoiets had ik ook
al kunnen vermoeden uit de documentaire Roger en Me (1989) van Michael Moore,
die met moordende en atypische ironie laat
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zien hoe in de door werkloosheid en armoede geteisterde stad Flint te Michigan, de
inwoners steeds werden opgeroepen om te geloven dat hun stad een nieuwe toekomst
tegemoet ging. ‘Hiér is het beloofde land’, is de heilige kreet van een samenleving
waarin het kunnen streven naar geluk een door de grondwet gegarandeerd recht is
(maar waarin vooralsnog niet iedereen van gezondheidszorg is verzekerd). De taal
van Hollywood - wat er ook gebeurt, zij zullen lang en gelukkig leven en een goed
gevoel achterlaten - blijkt uiteindelijk toch heel dicht bij het verplichte optimisme
van het sociaal-realisme te liggen.
Een treffend voorbeeld van hoe hier de poëzie op de realiteit wordt geprojecteerd,
vindt men in de algemene voorlichtingsbrochure van Harvard. Op de kaft wordt de
lezer getrakteerd op een feestvierende groep studenten die, zoals aan hun toga's en
baretten is te zien, hun diploma net uitgereikt hebben gekregen. In de eerste rij staan
heel prominent aanwezig de glimlachende gezichten van zes zwarte studenten naast
die van zes witte klasgenoten. Uitgaand van deze vrolijke foto zou de lezer kunnen
denken dat zwarte studenten hier niet in de minderheid zijn. Wie verder leest in de
brochure, ziet dat ze in feite - gezien vanuit de statistiek dus en niet vanuit de
verguldende poëzie - slechts een kleine minderheid van vijf procent vormen. Een
bedrieglijke verdraaiing van de werkelijkheid kan men roepen, maar misschien ook
een poëtisch beeld van een mogelijke, nog maakbare wereld? (En wie denkt dat dit
soort beeldgebruik Utrecht bespaard is gebleven, moet eens kijken naar de kaft van
de Engelstalige brochure van onze universiteit.)
En nu begrijp ik ook iets meer van de Amerikaanse letterkunde. De
Anglo-Amerikaanse literatuurwetenschap staat onder andere bekend om haar politiek
correcte houding. De bestudering van de literatuur wordt vaak vanuit een
wereldverbeterend perspectief bedreven en vaak gebruikt als middel om de
beeldvorming met name aangaande etniciteit, gender, en seksuele oriëntatie bij te
stellen. De taal van de kritiek wemelt dus van de radicale politieke connotaties, alsof
uitspraken die door een schrijver zijn gedaan of implicaties die aan zijn/haar tekst
worden verleend, ook directe gevolgen zouden kunnen hebben voor de realiteit van
alledag. Kortom, alsof de wereld van woorden ook de praktijk bepaalt: verander de
woorden en, net zoals bij het schrijven van een roman, zal de wereld vanzelf
veranderen. Ik dacht dat aan deze houding vooral een diepgeworteld moralisme en
de traditie van de ‘Humanities’ ten grondslag lagen. Maar nu begrijp ik dat dit ook
product van hetzelfde onverbeterlijke optimisme is: de wereld valt te redden, en deze
redding begint met de literatuur. In eerste instantie worden literaire teksten ‘gered’
door een hedendaag-se lezing die laat zien dat ze ons toch nog iets kunnen Ieren door
ons met ‘betere’ attitudes in aanraking te brengen. En als de literaire teksten ons zo
kunnen aanspreken dan zal het ook niet lang duren voordat de ‘echte’ wereld (voor
zover men daarvan nog kan spreken) op dezelfde poëticale muziek marcheert.
Mogelijke werelden bestaan weliswaar niet of niet letterlijk, maar ze brengen mensen
wel op ideeën.
Voor de nuchtere Nederlander (waartoe ik mezelf toch af en toe reken) klinkt dit
soms naïef. Wie de wereld met woorden wil veranderen, holt toch gewoon de taal
uit? Erger nog, rooskleurige woorden zorgen ervoor dat veel mensen zich zullen
getroosten in illusies van een zwart-wit ‘zij-leven-lang-en-gelukkig-wereld’, terwijl
Bagdad brandt. Mogelijke werelden brengen mensen weliswaar op ideeën, maar
zoals Plato al betreurde, kunnen dat ook de verkeerde zijn.
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En toch is er iets voor de alledaagse poëzie te zeggen. ‘Human kind cannot bear
too much reality’ schreef T.S. Eliot ooit. Fictie is soms bedrog, maar heeft ook zijn
voordelen. In ieder geval is het nadeel van een al te nuchter realisme en van het alles
letterlijk willen zien, dat men niet eens meer de illusie koestert dat de dingen anders
kunnen, onder andere dat de bestudering van de literatuur of geschiedenis iets heeft
te betekenen in een markteconomie. En dat terwijl een ding duidelijk is: wie ooit in
Amerika heeft gewoond, hoeft niet meer te twijfelen aan het maatschappelijke belang
van de poëzie, van verhalen of van fictie. Over hoe je dit het beste kunt bestuderen,
daar begint de discussie.
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interview
‘Een echt goed boek is als een natuurverschijnsel’
Thomas Rosenboom over schrijven en leven
Thomas Rosenboom heeft als auteur inmiddels zijn naam gevestigd.
Sinds zijn debuut De mensen thuis (1983) schreef hij vier romans,
waarvoor hij diverse literaire prijzen ontving. Daarnaast is hem de
eer ten deel gevallen het boekenweekgeschenk te schrijven voor 2004.
Ter gelegenheid van het verschijnen van zijn laatste boek De nieuwe
man, de best verkopende Nederlandse titel van de afgelopen
boekenweek, Thomas Rosenboom werd geïnterviewd voor Vooys door
Geerke Berghuis. Een lang gesprek over de noodzaak van problemen,
rituelen, literatuur, homoseksualiteit, eigenbelang en schoolkinderen.
Geerke Berghuis
U schrijft in uw essaybundel Aanvallend spel over de manier waarop een goede
roman tot stand komt en waar een goede roman aan moet voldoen. Waarom zo'n
handleiding? Toen ik die opstellen schreef omdat ik uitgenodigd was aan de
universiteit van Groningen, was ik al een paar jaar geen roman meer aan het schrijven.
Publieke werken was denk ik al wel een jaar of twee uit. Ik ben niet zo'n schrijver
die vanuit zijn persoonlijke problematiek vertrekt, ik begin meestal met iets wat niets
met mij te maken heeft, maar met iets wat mij een kansrijk verhaalgegeven lijkt. Dat
kan iets zijn waar ik bij toeval op stuit of iets wat ik verzin. Al werkend haal ik het
dichterbij, dan wordt het uiteindelijk toch een heel persoonlijk document. Een boek
is toch altijd een psychisch portret, om zo te zeggen. Ik geef het ook altijd wel met
een zekere schroom uit handen als het kiaar is.
Maar er zijn ook veel schrijvers die vanuit hun persoonlijke problematiek of
thematiek beginnen. Voor hen is het dus heel makkelijk om te voldoen aan zo'n
uitnodiging om een lezing te houden. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen hoe het is
om te repatriëren vanuit Nederlands-Indië of om in een joods gezin op te groeien of
om deel uit te maken van de tweede generatie van weet ik wat. Dat heb ik eigenlijk
niet, dus ik wist ook niet goed waar ik het over moest hebben.
Is het in die zin een gemis om als schrijver geen problemen te hebben?
Nou ja, gemis, ik heb wel problemen natuurlijk, maar niet van die thematische
problemen. Gewoon problemen zoals iedereen en ook niet altijd. Maar ik wist dus
niet goed wat ik moest doen en toen opperde iemand dat ik het ook over mijn
schrijfpraktijk kon hebben. Toen heb ik die bundel geschreven, waarin ik als het
ware terugkeek op hoe het bij mij gaat. Een soort reflectie, of analyse. Als ik werk
gaat het natuurlijk intuïtief. Van sommige recensenten had ik het idee dat ze mijn
bundeltje in de rechterhand en mijn boek in de linkerhand hadden en dan gingen
kijken of het allemaal wel klopte. Soms was het of er gesuggereerd werd dat ik tijdens
het werken aan De nieuwe man in mijn bundeltje had opgezocht hoe het moest. Maar
goed, zo gaat het natuurlijk niet. Ik denk niet tijdens het schrijven: God, nou moet
er nog een tegenstrever komen. Die tegenstrever komt er natuurlijk vanzelf.
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Vroeger, toen ik begon als student Nederlands, toen het serieus werd, heb ik
verhalen geschreven, ook wel lange verhalen van de lengte van een novelle, die mij
al halverwege begonnen te vervelen en tegen het einde echt begonnen te ergeren. Ik
wist toen niet waar het aan lag. Ik dacht toen nog dat schrijven een zaak van goed
schrijven was. Dus ik dacht dat ik te oppervlakkig of mijn stijl onvoldoende was en
richtte me daarop. Dat kreeg je in de studie ook aangereikt, dat literatuur daardoor
bepaald wordt. Tenminste, ik begreep in ieder geval dat stijl en thematiek
doorslaggevend zijn. Met een vriend van mij heb ik in die tijd een blaadje opgericht,
een literair blaadje. Het bestaat nu niet meer. Dat was een heel geïsoleerde bezigheid,
we kenden ook geen schrijvers of zo. Voor dat blad, dat één keer per twee of drie
maanden
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uitkwam, heb ik een paar keer een verhaal geschreven.
Daarna heb ik weer voor mezelf een verhaal geschreven en dat voelde heel anders
aan, veel beter. Ik had het gevoel dat het niet meer beter zou worden dan dat. Als dit
nog steeds niet goed genoeg zou zijn voor de gevestigde bladen, dan zou het
ophouden, dan moest ik het maar opgeven. Dat verhaal heb ik toen naar De Revisor
gestuurd, waar het werd aangenomen. Later is het in mijn debuut opgenomen. Maar
nog steeds wist ik niet wat nu het verschil was tussen dit voor mijn gevoel gelukte
verhaal en de oude, mislukte pogingen. Pas achteraf realiseerde ik me dat die oude
verhalen ‘eenpersoonsverhalen’ waren: verhalen over iemand die op een bank of de
rand van een bed zit en daar met iets zit te worstelen. Dat had geen dynamiek. Dat
heb ik zo ongeveer in de bundel Aanvallend spel uitgelegd en dat is toch een soort
houvast geworden: met een tegenspeler wordt het interessanter, dan is er sprake van
strijd.
Dit is helemaal niet iets opzienbarends en het verbaast me dat mensen het er niet
mee eens kunnen zijn. Er is namelijk wel wat weerstand tegen. Het staat er natuurlijk
ook wel provocerend, maar ik wil niemand de wet voorschrijven. Het is meer dat ik
constateer dat het in mijn werk zo gaat. Ook andere literatuur die ik ken heeft het
mechanisme van strijd in zich. Niet alleen de conventionele roman, maar ook sommige
modernistische romans, die van Platonov en Kafka bijvoorbeeld. Simpele verhaaltjes
die allemaal datzelfde grondpatroon hebben. Maar ja, dan zijn er natuurlijk mensen
die het daar niet mee eens zijn.
Er zijn ook veel schrijvers die zeggen: ‘Die Rosenboom met zijn schema, die
schrijft het daarna alleen nog maar op’. Ik snap niet hoe ze dat kunnen zeggen, dat
ik het alleen nog maar op hoef te schrijven, dat ik de afloop al ken en dat het dan
niet meer spannend is. Het is dan net of die mensen niet weten wat schrijven kan
zijn. Met het schema begint het pas. Het grondschema in De nieuwe man is in een
half uur verzonnen, maar wat je er dan mee doet, daar ben je dan wel een paar jaar
mee bezig. Het is ontzettend opwindend om na het maken van dat schema werkelijk
te gaan schrijven. Je begeeft je binnen de bedding die je hebt uitgezet; iedere rivier
mondt in zee uit, je komt wel bij dat ijkpunt uit. Maar de manier waarop je dat doet,
daarmee valt alles te winnen en te verliezen.
Dus de intrige als uitgangspunt en de stijl als onderscheidende factor?
Ja, na het bedenken van de intrige begint het eigenlijk pas. Stel je voor dat iemand
anders mijn verhaallijn uitwerkt, dan krijg je een heel ander boek. Dat is op zich niet
ondenkbaar, want naar mijn inzicht heeft het schrijven iets van scheppende kunst in
zich, namelijk het uitzetten van de verhaallijn. Het heeft echter ook iets van
uitvoerende kunst, het uitwerken van een scène binnen de contouren van deze scène.
Dat laatste is het meest bewerkelijke, daar ben je altijd mee bezig. Ik hoef niet meer
te verzinnen hoe het verhaal uiteindelijk gaat, maar in de scènes van de afzonderlijke
hoofdstukken, dáárin valt nog zoveel te ontdekken. In mijn ogen is De nieuwe man
een heel experimenteel boek geworden, want ik probeerde het helemaal vanuit één
personage te schrijven. Er zijn natuurlijk wel meer boeken die vanuit één personage
geschreven zijn, maar dan zijn er nog andere personages die ook dingen zeggen. Ik
probeerde slechts één personage te creëren dat iets zegt en denkt, en verder alleen
maar zwijgende figuranten. Bepol is eigenlijk de enige echt menselijke figuur. Die

Vooys. Jaargang 21

anderen, dat zijn meer wezens waar hij naar kijkt, die bestaan alleen maar in zijn
waanideeën.
Wat voor mij ook nieuw is, is de ontdekking dat je dingen in een roman nooit één
keer moet doen, maar een paar keer. Ik hou niet van grappen in boeken. Ik vind
grapjes nooit leuk genoeg voor boeken. Reve is een uitzondering natuurlijk, maar
als je echt kan zien dat een schrijver een grap maakt... vreselijk. Daarentegen is het
prachtig als de situatie zó naar het absurdistische kantelt, dat het geheel van het
verhaal je als het ware zó op de zenuwen werkt, dat je de hele tijd zo'n slappe lach
voelt. Dat heb ik bij Hermans en bij Kafka, Kafka is zelfs een beetje te grappig, maar
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zeker ook bij Flauberts Madame Bovary. Dan bedoel ik zo'n opgewonden lach, zo'n
slappe lach. Zo van: ‘Ik wil eigenlijk niet lachen, want het is te erg, maar...’ Dát dus.
Dat bereik je door overdrijving. Dat schema van mij is zo summier, dat is meer een
hulpstuk, te vergelijken met een stukje papier dat handig is bij het rekenen, terwijl
dat ook uit het hoofd kan. In mijn schema staat niet: nu wordt het heel beklemmend,
nu heel geestig, enzovoort. Nee, dat ontstaat tijdens het schrijven zelf.
Beklemming ontstaat volgens mij door herhaling. Als ik De nieuwe man zou mogen
kenschetsen, zou ik zeggen dat het een minimalistische roman is. Qua personages,
en ook wat betreft de andere elementen. Kijk naar de hoofdpersoon, Bepol: óf hij zit
in zijn kantoortje naar buiten te kijken, het liefst naar zijn werkmansknecht Niesten,
óf hij is buiten. En als hij buiten is, kijkt hij weer naar die jongen, of hij gaat een
beetje botaniseren. Dan gaat hij met zijn trommeltje de ene kant op, of de andere
kant, verder niets. Het is een soort toneeldecor waar hij niet uit kan. Er komen ook
geen nieuwe mensen binnen. De hele tijd hetzelfde. Hij heeft ook steeds dezelfde
gedachten, die hij ook aan anderen presenteert. Deze gedachten gaan vaak over de
toekomst, en dan zijn er nog één of twee dingen waar hij veel over nadenkt.
Zo zegt hij drie keer aan Niesten dat Niestens vader zo'n fijne werkman was die
zo tevreden zijn pijpje kon roken. Dan zegt hij: ‘Dat is zo bevredigend om dat als
directeur te zien. Dat zul jij straks ook wel merken...’ Dat is heel pijnlijk, vooral de
derde keer. Dat is heerlijk om te doen. Of je laat hem iets bedenken terwijl hij aan
het slaapkamerraam staat en een paar dagen later laat je hem hetzelfde wéér zeggen
als hij visite heeft. Die herhaling, dat malende, dat geeft dat beklemmende geloof ik.
Dat je als lezer denkt: ‘Man praat eens ergens anders over, of ga eens ergens naartoe’.
U heeft les gegeven op schrijversvakschool 't Colofon. In hoeverre is schrijven volgens
u een te leren ambacht?
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Het ambachtelijke is natuurlijk maar een klein deel van het geheel. Ik ben wel
eens een vakman genoemd, laatst, in een weekblad. Dat was positief bedoeld, ‘de
grootste vakman van Nederland’ werd ik genoemd. Zelf voel ik me helemaal geen
vakman, want een vakman is iemand die met zijn techniek en routine aitijd een
bepaald minimumniveau haalt. Als ik met een verhaal begin, voel ik absoluut niet
die zekerheid dat het wel behoorlijk goed wordt. Als ik 's ochtends wakker wordt ook al ben ik middenin een verhaal - dan voel ik meteen als ik mijn ogen open doe
die spanning. Dan vraag ik me af of ik wel weer aansluiting kan vinden bij wat ik al
heb en of het wel gaat lukken, want je hebt iedere dag toch weer ingevingen nodig.
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Ambacht is dus een heel klein gedeelte. Ik heb op 't Colofon mensen begeleid met
als doel een publicabel eindwerkstuk. Een stuk of vier romans zijn na mijn begeleiding
bij echte uitgeverijen uitgegeven, dus dat is een aardig resultaat. Als er een
schrijversvakschool had bestaan toen ik twintig was, was ik daar ook naartoe gegaan.
Toen mijn eerste verhaal in De Revisor verscheen, was er van verschillende uitgevers
belangstelling en toen heb ik een tweede verhaal geschreven. Dirk Ayelt Kooiman
hoorde toen bij De Revisor-groep. Ik kende hem alleen van reputatie, maar hij heeft
toen mijn tweede verhaal bekeken. Hij nodigde mij uit om erover te praten en heeft
mij toen een paar dingen gezegd waar ik nog steeds mijn voordeel mee doe. Zo raadde
hij mij aan te wachten met het uitpakken van details. Mijn verhaal ging over een
braakliggend terrein en daar zei hij over: ‘De beschrijving is erg lang terwijl de
verhaalspanning zich nog moet ontwikkelen. Ga eerst de verhaallijn uitwerken en
kom dan met details, die kunnen dan ook nog mooi vertragend werken.’ Het werkt
net als bij een stripteasedanseres, ook zij moet eerst over de brug komen om de
aandacht te vangen en daarna de kunst van het vertragen toepassen.
Die mensen die begeleid zijn op 't Colofon maken in ieder geval de beginnersfouten
niet. Dat bundeltje dat ik geschreven heb. Aanvallend spel, kan daar ook bij helpen.
Zelf heb ik er jaren over gedaan om de echte elementaire beginnersfouten te leren
vermijden. Er zijn een paar dingen die je niet moet doen en een paar dingen die je
wel moet doen, het is eigenlijk eenvoudig.
Gaat het schrijven van romans u steeds makkelijker af nu u dat allemaal weet?
Bij De nieuwe man wel, hiervoor heb ik ook slechts één versie geschreven. Bij
mijn vorige boeken maakte ik altijd drie versies. Eerst een met de hand, daarna tikte
ik die handgeschreven versie uit. Vroeger gebruikte ik daarvoor een mechanische
schrijfmachine en vanaf Gewassen vlees een computertje. Na deze getypte versie
maakte ik dan nog weer een definitieve versie. Er zaten vaak veel verschillen tussen
de versies. Bij De nieuwe man dacht ik: ‘Dit speelt op een werf en alles gaat daar
snel en met veel kracht. Het materiaal voor een schip, platte metalen platen, werd
aangevoerd op een dekschuit, waarna een ploeg van tien, vijftien man daar met
hamers binnen de kortste keren een schip van maakte’. Onvoorstelbaar eigenlijk.
Ik vond dat er iets van die drift, van die daadkrachtige ambiance, in mijn stijl moest
terugkomen. Ineens had ik helemaal geen zin meer in mijn vulpen, want daarmee
maak je een vloeiende beweging. Omdat typen iets hamerends heeft, besloot ik het
gewoon meteen in te tikken. Daarnaast probeerde ik het verhaal in een soort cadans
te vertellen, zo zakelijk en krachtdadig mogelijk. Een vondst was voor mij om
opsommingen te gebruiken wanneer er een aantal dingen tegelijk gebeurden, zoals
in de kunst van de boekhouding en op de manier waarop rechtsartikelen zijn gesteld.
Zo van: gelet op, dubbele punt, volgende alinea liggend streepje, puntkomma, et
cetera. Dat heb ik een paar keer gedaan en dat heb ik nooit in een roman gezien, het
is eigenlijk heel droog.
Uw hoofdpersonen doen actief aan liefdadigheid. Kunnen we bij hen wel echt spreken
van liefdadigheid of is er eerder sprake van eigenbelang?
Dat laatste. Maar niemand is op dat punt helemaal zuiver. Als ik zou horen dat
een vriend van mij geknakt is, omdat zijn vriendin het heeft uitgemaakt, ik noem
maar iets, dan zou ik hem uitnodigen om te eten en te schaken of iets dergelijks. Als
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ik hem zijn verdriet dan even zie vergeten, dan geniet ik ook van mijn eigen goedheid
natuurlijk. In mijn boeken heeft liefdadigheid altijd iets gênants. Mensen gaan pas
tot liefdadigheid over als iets anders niet is gelukt. Iedereen heeft een drang naar
levensvervulling, een behoefte zich te uiten in zijn handelen. Mensen willen zich
waar maken, maar dat werkt frustratie in de hand. Als iemand kinderen heeft, wordt
deze frustratie gerelativeerd doordat hij 's avonds zijn kinderen nog kan overhoren
of naar bed kan brengen. Ik vind het altijd mooi om alles in mijn boeken tot het
extreme op te voeren, dan is het handiger als personages geen kinderen hebben en
in die zin niet afgeleid worden van hun frustraties.
Waarom heeft Bepol dan een dochter? Zijn ondergang wordt toch niet minder erg
omdat hij een dochter heeft?
Nee, dat is er eigenlijk gaandeweg ingeslopen. Bepol heeft twee problemen: hij
heeft geen opvolger en zijn dochter is nog ongetrouwd. Dat laatste zou tegenwoordig
natuurlijk helemaal geen probleem meer zijn, maar misschien speelde dat toen veel
meer. Hij besluit dat probleem op te lossen door zijn dochter aan zijn meesterknecht
aan te bieden met als bonus een vennootschap en op termijn misschien wel een
bedrijfsovername. De problemen zijn dan ogenschijnlijk opgelost, maar nu begint
het verhaal eigenlijk pas echt. Al voor het huwelijk kijkt
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Bepol voortdurend naar zijn knecht, Niesten, maar Niesten gaat dan tenminste 's
avonds nog weg. Hij gaat niet naar danszalen zoals de anderen, maar hij gaat de
andere kant op, het water over, gaat eigenlijk naar een andere wereld, naar Duitsland.
Bepol kent Duitsland niet en heeft ook geen idee wat Niesten daar doet.
Maar vanaf het moment dat Bepol op zijn werfterrein een huis bouwt voor Niesten
en zijn dochter, heeft hij de jongen, een man inmiddels, voortdurend in zijn buurt.
Zijn interesse in Niesten wordt door deze aanwezigheid verhevigd. Niesten wordt
een obsessie, een fixatie voor Bepol. Hij dacht zijn problemen opgelost te hebben,
maar creëert een nieuw probleem doordat hij zich maar bij Niesten blijft opdringen.
Hij laat Niesten steeds minder met rust: hij observeert hem, bespiedt hem, dringt zijn
huis binnen, haalt een nachthemd uit de wasmand en drukt zijn gezicht daarin en
gaat op het zadel van Niestens motorfiets zitten, terwijl hij stiekem naar hem kijkt.
Het is net alsof Niesten door die voortdurende aanwezigheid iets in hem wakker
maakt wat al in hem sluimerde.
Een homoseksueel verlangen?
Ja, of iets anders: die jongen maakt iets artistieks in hem wakker, iets esthetisch.
Wat mij betreft iets homo-erotisch. Ja, als je eenmaal op dat spoor zit, dan is de
symboliek wel onmiskenbaar.
En hoe zit dat met andere romanpersonages, Willem Augstijn uit Gewassen vlees
bijvoorbeeld? Die vergrijpt zich in de apotheose van het boek aan zijn adoptiebroer.
Ook homo-erotisch?
Willem Augustijn lijkt me eerder aseksueel. Dat zou ik niet erotisch noemen.
Erotiek heeft namelijk iets te maken met verlangen en begeerte naar iemand, terwijl
Willem Augustijn door andere driften wordt bewogen: zijn homoseksuele uitspatting
komt voort uit de gedachte dat hij compleet wordt door zich met zijn adoptiebroer
te verenigen. Zijn gedachtegang is dat zijn broer de aandacht van zijn vader van hem
wegneemt. Hij denkt dat alle aandacht bij hem terechtkomt als hij één wordt met die
broer. Willem Augustijn is meer met zijn vader bezig dan met zijn eigen liefdesleven.
Wat dat betreft is hij infantiel.
Bepol is gefixeerd op Niesten, maar omdat hij zijn eigen aandrang niet doorgrondt,
richt hij zoveel schade aan. Hij denkt dat hij het geluk van het jonge paar en de
continuïteit van de werf voor heeft, maar uiteindelijk is hij daar helemaal niet mee
bezig. Eigenlijk is hij alleen maar bezig met de band tussen hem en die Niesten. Met
zijn vrouw heeft hij een leeg huwelijk. Als hij op het laatst iedereen heeft weggejaagd,
hoopt hij dat Niesten naar hem toekomt en dan is hij helemaal opgewonden. In wezen
is de hele situatie een totaal fiasco, maar voor hem is het een gelukzalig moment:
eindelijk kan hij samen zijn met Niesten. Niesten is op dat moment weliswaar in zijn
eigen huis en hij in het zijne, maar ze bevinden zich toch op één terrein. Als lokkertje
gaat hij voor Niesten koken. Hij denkt dat de jongen wel honger zal hebben van het
fiasco.
Als hij dan gaat koken doet hij het witte schort van zijn vrouw aan en dan kijkt
hij in het raam hoe het hem staat, heel koket. Daarna gaat hij met grote gebaren
koken, zodat Niesten ziet dat er eten gemaakt wordt. Hij lokt hem, zoals een
prieelvogel die een mooie omgeving creëert in de hoop dat daar een vrouwtje op af
komt. Net als zo'n vogel gaat hij het binnen fijn maken, hij dekt de tafel en gaat
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kaarsen aansteken. Dit doet hij vanuit de gedachte dat als Niesten dan langs het huis
loopt - alsof iedereen langs elkaars huis loopt en bij elkaar naar binnen kijkt - ziet
dat er voor hem is gedekt. Hij verlangt naar de komst van Niesten, maar deze komt
niet. Dan slaat zijn gevoel om en vraagt hij zich af of Niesten hem het debacle soms
kwalijk neemt, of hij kwaad is. Hij wordt bang en doet de deur op slot, maar dan
wordt hij bang van wat hij zelf doet en barricadeert hij het hele huis. Hij wacht tot
hij dat ook niet meer uithoudt en dan moet hij erop af. Net als een kind: als je vroeger
bang was dat er iemand in de kast zat, dan moest je ernaartoe om te kijken. Of als
een bokser die zijn dekking niet meer iaag kan houden, die weet dat het misgaat als
hij vlucht en daarom juist de aanval kiest.
Bepol handelt dus vanuit die angst. Hij heeft het voortdurend over dingen waar
hij in wezen bang voor is lijkt het wel, zoals het socialisme. Hij dweept daar zelfs
mee. Eigenlijk is hij als de dood voor oproer onder zijn arbeiders. En eigenlijk is hij
ook bang voor de toekomst, omdat de werf niet goed mee kan vanwege de ligging
aan dat smalle kanaal. En in wezen is hij bang voor zijn eigen onbegrepen erotiek.
Uw personages proberen hun angsten te bezweren door middel van rituelen, religie.
In hoeverre speelt dit een rol in uw eigen leven?
Ik ben wel bevattelijk, bevindelijk zeggen protestanten. Ik ben katholiek opgevoed,
maar dat was meer cultureel dan religieus. Mijn grootouders komen nog voort uit
het ware en strenge katholicisme van
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Brabant. Mijn ouders zijn van het geloof afgevallen, maar hebben mij wel laten
dopen. Ik heb op katholieke scholen gezeten en we gingen ook naar de kerk, maar
meer uit cultureel gedrag. En ikzelf ben van een generatie die niet echt meer in God
gelooft. Het kost mij al moeite om te geloven dat andere mensen in God geloven.
Maar als ik de natuur zie, de bergen of de zee bijvoorbeeld, maar ook bepaalde
gevallen van toeval, dan denk ik wel heel makkelijk: ‘Er moet meer zijn tussen hemel
en aarde’. Dat wel.
Ik ben niet zo bespiegelend over mezelf. Maar dat bezwerende dat die personages
hebben, dat heb ik ook in sterke mate. Gewoontes die zich hebben verhevigd tot
behoeftes. Zo wil ik iedere dag een bepaalde wandeling maken. Dat was eerst een
gewoonte, maar nu is het een behoefte. Als dat niet kan, dan voel ik me echt
gefrustreerd. Als ik 's ochtends ergens naartoe moet sta ik nu twee uur vroeger op
om die wandeling te kunnen maken. En ik heb het ook met andere dingen, met
boodschappen doen, eten, en zo.
Is een dergelijke behoefte aan bezwering een schrijverseigenschap?
Je hoort dat wel vaker. Hoe minder je iets onder controle hebt, hoe meer je naar
bijgeloof neigt. Toneelspelers en voetballers hebben ook altijd hun eigen kleine
rituelen, want die weten ook niet of het wel gaat lukken. Ik denk dat het daarmee te
maken heeft. Je hebt angst voor de mislukking en dan bouw je zo'n heel repertoire
op aan handelingen die je voorafgaand aan het werk moet verrichten.
Terwijl er toch al zoveel successen zijn geweest. Of maakt dat de angst alleen maar
groter?
Mensen zeggen wel eens: ‘Succes is heel zwaar om te dragen’. Een beetje zwaar
is het misschien wel, maar geen succes lijkt me nog veel zwaarder. Het is zwaar in
het opzicht dat mensen wel iets verwachten, maar nogmaals, als mensen niets van
je verwachten is het nog veel erger. Het geeft natuurlijk ook wel een bepaalde vrijheid.
Ik heb niet meer het gevoel dat ik me moet bewijzen, dat niet. Maar ik wil natuurlijk
wel weer iets maken wat in mijn eigen ogen beter, of extremer is dan het vorige. En
dan bedoel ik niet op een opzichtige manier extreem. De nieuwe man is een heel
ingehouden extreem boek geworden, heel dubbelzinnig ook. Aan het begin zag ik
een serieus, psychologisch drama voor me, maar in de uitwerking zitten daar die
kluchtige elementen in. Veel meer dan in mijn vorige werk. Voor mijn gevoel is dit
nieuwe boek een mengeling van het troebele van Gewassen vlees en het snelle, de
verhaallijn zal ik maar zeggen, van Publieke werken. Ik vind De nieuwe man wel
een erotisch boek.
Toen Gewassen vlees uitkwam had ik wel wat last van schaamte, vooral voor mijn
ouders. Maar zij vonden het een goed boek. Bij de ouders van mijn toenmalige
vriendin lag dat anders. Bij Publieke werken had ik geen enkele gêne, maar bij dit
laatste boek toch weer wel enigszins. Bij de meeste mensen is de seksualiteit niet
helemaal homogeen, is er een hang naar het eigen geslacht. Hoewel deze bij Bepol
sterker, of geconcentreerder is dan bij mij, heeft dit boek bij mij toch wel enige
verlegenheid teweeggebracht. Maar er zijn een heleboel mensen die volstrekt geen
oog hebben voor die lading in het verhaal.
Bent u een schrijver met een boodschap? Mogen mensen dat van u zeggen?
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Graag. Ik hoop dat de moraal weer uit de taboesfeer komt, want van de moraal
wordt de samenleving alleen maar leefbaarder voor de meerderheid van de mensen.
Moraal is een hoog goed, maar ik denk ook dat het zich langs evolutionaire weg in
de mens heeft ontwikkeld. Als je geen moraal hebt, dan zorg je niet voor oude mensen
en dan ben je ook niet aardig voor kleine kinderen. Mijn romanpersonages handelen
als het ware vanuit een onzuivere moraal: ze doen iets goeds, maar willen er ook iets
mee bereiken, ze willen er iets voor terug. Ze willen hun status of hun eergevoel
daarmee optrekken, versterken.
Maar welke boodschap je daar nu direct aan kunt aflezen weet ik niet. Als je naar
de schilderijen van Rembrandt kijkt, voel je van dat werk een geestelijke rijkdom op
je afstralen. Voor jouw gevoel verbeeldt Rembrandt dan het lijden of het verlangen
van de mens, of wat dan ook. Maar het is natuurlijk de vraag of dat voor hem bij het
schilderen een motief was. Ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon de mooiste
schilderijen wilde maken die hij zich kon voorstellen en dat heeft hij gedaan. Een
boek moet op zichzelf kunnen staan, je moet ervan kunnen genieten zonder iets van
een auteur af te weten, zonder sympathie voor een auteur te hebben, of zonder ook
maar in de auteur geïnteresseerd te zijn. Maar als ik muziek hoor die ik prachtig vind,
dan wil ik meteen weten wie dat heeft gemaakt. Dan wil ik een foto zien en dan wil
ik weten hoe oud iemand is. Dat is misschien onvolwassen, maar dat lijkt mij heel
normaal. Een boek moet op zichzelf staan. Toch is het voor mij natuurlijk anders. Ik
denk niet: ‘De

Vooys. Jaargang 21

112
nieuwe man is een boek en daar mag iedereen mee doen wat hij wil’. Voor mij is het
een deel van mijzelf.
Kunt u zelf nog wel genieten van literatuur?
De laatste roman die ik echt ik fenomenaal vond was Boetekleed van lan McEwan.
Dat boek overweldigt je als je het leest. Als een boek zo sterk is, dan lees ik ook niet
meer kritisch, dan accepteer ik het zoals het is. Dan denk ik niet bij elke passage: hij
had dit langer kunnen maken of dat wat korter. Een echt goed boek is als een
natuurverschijnsel. Als je naar een zonsondergang kijkt met iemand dan zeg je ook
niet: ‘Ik vind het erg mooi, maar dat oranje vind ik wat erg fel en er had iets meer
paars in gemogen’, dat doe je niet.
Als een boek niet echt een kracht op me uitoefent, dan blijft mijn kritisch vermogen
in stand. Dan zie ik de auteur aan het werk. Dan denk ik steeds: ‘oh ja, hij wil nou
natuurlijk dit bereiken’. Zolang je op die manier leest, geef je je niet echt over. Dan
blijft het echt mensenwerk. Bij Dostojevski heb ik dat niet. Voor mij is Misdaad en
straf te vergelijken met de Vesuvius: het is in de wereld en het is groots en er valt
niets aan te veranderen. Dat moet je ondergaan.
In de Nederlandse literatuur vond ik Een soort Engeland van Robert Anker erg
sterk. Dat vond ik een agressief boek. In de stijl ook agressief en hij heeft een bepaalde
verteltechniek: kort, dwingend en agressief vooral. Er zijn zoveel mensen die een
goede stijl hebben, terwijl hun romans je niet overweldigen. Dat komt heel veel voor.
Ik ben bij De Revisor ooit redactiesecretaris geweest, lang geleden, twee uur per dag
als ideaal bijbaantje. Mij interesseerde het niet zo wat er wel en niet werd aangenomen,
want ik schreef toen aan Gewassen vlees. Maar ik zat wel bij die redactievergaderingen
en las natuurlijk de kopij die binnen kwam, en het viel me wel op dat een heleboel
inzendingen in mijn ogen in voortreffelijke stijl geschreven waren, maar de drang
naar het einde toe, de intrige misten. Wij namen het dan wel aan, want het was goed
geschreven en dat was een criterium. Bij De Revisor waren we ontzettend trots dat
we ooit iets van Hermans hadden afgewezen, omdat dat niet goed geschreven was.
Achteraf denk ik nu: ‘schaam je, hoe durf je, daar gaat het toch niet om’. Als je
Hermans leest, ook die mindere boeken... het is nog altijd Hermans.
Gaaf het dan om een soort onderliggende waarheid in boeken?
Een soort niet te vertellen waarheid. Want wat is nou bijvoorbeeld de waarheid
van Céline? De meeste schrijvers zijn rechts, de beste schrijvers zijn rechts: Hermans,
Reve, Céline. Dostojevski was uiterst conservatief, Flaubert was reactionair, allemaal
rechts. En ik ook. Volgens mij heeft dat met iets te maken. Waarom zijn mensen als
Reve en Céline rechts? Ik denk, omdat ze zich buitenstaanders voelen. En de anderen,
de leuke jongens en meisjes, de mensen die zich op hun plaats voelen in de
maatschappij, die zijn altijd links. Die praten over hoe het moet veranderen en beter
moet worden. En zij, de rechtsen, voelen zich niet welkom, ze voelen zich afgewezen.
Vanuit dat gevoel gaan ze schrijven.
Schrijven uit rancune dus, uit ressentiment. Dat komt ook door dat tussen twee
standen in hangen. Er zijn weinig schrijvers die heel duidelijk binnen een klasse
passen. Je hebt bijna geen bourgeoisschrijvers. Een paar wel natuurlijk, maar die
hebben dan weer iets anders waardoor ze er weer niet helemaal binnen passen. Proust
bijvoorbeeld, die was wel bourgeois, maar die ging niet eh... dansen. Meestal zijn
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schrijvers van de middenklasse; dus niet de werkende stand en ook niet de
bourgeoisstand, maar altijd dat zwevende ertussenin. Dat geldt voor Hermans, dat
geldt voor Reve. Heel veel schrijvers komen ook uit de winkelierstand, denk aan
Vondel en Kafka. De echte grote schrijvers hebben vaak een beetje een onbeduidende
achtergrond. Die schreven, ze hoorden niet bij de arbeidersklasse en ook niet bij de
gevestigde burgerij. Ik denk dat dat de reden is. In de tijd van Céline had je Sartre,
die was links en communistisch. Sartre gaf les, de mensen hingen aan zijn lippen.
Hij had Simone de Beauvoir en was heel erg sociaal, die man zat iedere dag in een
café met zijn gevolg om zich heen. Céline hoorde daar niet bij. Ja, dat geeft denk ik
rancune.
In de tijd van Hermans hadden we de Vijftigers. Die lui kenden elkaar allemaal,
en ze waren allemaal links, sommigen zelfs communistisch. Iedere dag zaten ze
samen in het café, ze trouwden met elkaars vrouwen, woonden in dezelfde wijk en
vormden op die manier een heel collectief. Hermans maakte daar geen deel van uit.
De Vijftigers waren artistieke figuren, ze hielden ook van schilderkunst, waren
bevriend met Appel en zo, en ze hadden oude kleren aan met open boorden. Hermans
droeg altijd een stropdas. Niet omdat hij zo burgerlijk was, maar omdat hij dacht:
daar hoor ik niet bij. En van weeromstuit ga je dan op die mensen neerkijken en ga
je dat artistieke volk te grazen nemen.
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Mijn hoofdpersonages hebben wel met schrijvers gemeen dat ze ook niet echt tot
een bepaalde stand behoren. Vedder heeft zich vanuit het handwerk opgewerkt tot
vioolbouwer, maar dan meer het louche vioolbouwen. Er zijn ook geschoolde
vioolbouwers, in academie-kringen, maar hij heeft zich opgewerkt. Hij is de band
met zijn achtergrond een beetje bijster, maar hij heeft ook geen echte aansluiting bij
de stand waar hij naar streeft. De wereld van de concertgebouwen, de geschoolde
muzikanten, die kijken een beetje neer op zijn zaak en zijn violen.
Anijs is wel een apotheker, een eerbiedwaardige apotheker, maar ook hij is niet
geschoold. De mensen in Hoogeveen die wel geschoold zijn zoeken elkaars gezelschap
op en hebben avondjes, maar daar hoort hij niet bij. Mijn hoofdpersonages zijn dus
ook vaak van die vlottende, zwevende figuren zonder vaste grond onder hun voeten
en voor Bepol geldt misschien wel hetzelfde. Hij hoort niet bij de gewone mensen
uit het gehucht waar hij zijn werf heeft en hij is weliswaar kapitalist, maar dan in het
klein. Hij zweeft ook tussen twee standen.
Anijs laat zich dokter noemen door de armen terwijl hij dat niet is.
Ik vind het altijd mooi als mensen vanuit liefde verkeerde dingen doen. Als iemand
moedwillig liegt over het feit dat hij dokter is, is het een vlegel, een schurk. Dan is
het ook niet echt interessant. Maar als je zoiets uit liefde doet wel. Dat Anijs zich
dokter laat noemen gaat stapje voor stapje. Hij gaat aan arme mensen medicijnen
brengen en tijdens het snuffelen door andermans spullen vindt hij een doktersjas.
Dan denkt hij bij zichzelf: ‘Weet je wat, ik trek die jas aan want dan kunnen die
armoedzaaiers hier tegen elkaar zeggen dat er een man met een witte jas is geweest.
Fijn voor ze’. Zoiets zit er ook bij. Hij trekt die jas aan, kijkt iedereen onder de tong,
geeft de mensen aandacht en als dan de weldaad is afgelopen, moet een klein jongetje
van zijn moeder ‘Dank u wel, apotheker’ zeggen. Vroeger noemde je mensen bij hun
beroep. Ik moest tegen de tandarts ook ‘ja tandarts, nee tandarts’ zeggen. Anijs merkt
dat ‘apotheker’ een moeilijk woord is voor het jongetje en zegt dan om het het kind
makkelijker te maken: ‘Zeg maar dank u wel, dokter’. Vanaf dat moment is hij dokter
voor dat jongetje. Als zijn zus dan weeën krijgt en dat jongetje een dokter moet halen,
loopt hij naar Anijs. Wie weet had zijn vader wel in gedachten dat hij naar een echte
dokter moest. Maar hij komt bij Anijs uit en deze gaat mee, omdat er een beroep op
hem gedaan wordt. Dit met alle gevolgen van dien.
Mijn personages doen dingen vanuit goede bedoelingen, maar stapje voor stapje
komen ze van een normale situatie op een hellend vlak terecht en dan hebben ze de
zaak niet meer in hun macht. Ze zien vaak iets over het hoofd. Bepol ziet zijn eigen
interesse in Niesten over het hoofd, die heeft hij onderschat. Hij haalt als het ware
het paard van Troje binnen, hij weet niet dat Niesten een fixatie voor hem wordt als
hij hem voortdurend in zijn omgeving heeft. Bepol wil zijn eigen mannelijkheid aan
Niesten laten voelen, daarom heeft hij het ook steeds over ‘zaken doen’ tegen Niesten.
Hij wil graag dat Niesten hem ziet als een ondernemer, iemand met een visie, een
onderhandelaar. Volgens mij is het een gesublimeerde mannelijkheid. Hij wil aan
Niesten laten zien dat hij een man is. Dat heeft voor mij iets erotisch geladens. Als
mannen tegenover vrouwen gaan vertellen wat voor weerstanden ze allemaal hebben
moeten overwinnen in hun werk, dat ze met tegenstanders te maken hebben en dat
ze terugvechten tegen diegene die hen eruit wil werken, dan vertellen ze in wezen
een heldenverhaal. Dat is een vorm van het hof maken en dat doe je niet zo snel
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tegenover een andere man. Als ik aan een vrouw vertel over de moeilijkheden van
mijn beroep dan doe ik dat anders dan aan een man, veel uitvoeriger op de eerste
plaats. Het is ongepast om aan een man uitvoerig te vertellen met wat voor
moeilijkheden je allemaal te maken hebt, het is niet zo stoer en bovendien is het
egocentrisch. Maar als het iemand van het andere geslacht betreft is het dus een vorm
van hofmakerij.
Bepol wil dat Niesten een hoge dunk van hem krijgt. Daar reageert Niesten niet
op en daarom gaat hij er nog een schepje bovenop doen. Hij kan er niet meer over
ophouden. Bepol heeft een soort verknipte homo-erotische inslag. Daarom wil hij
dat Niesten zijn mannelijkheid voelt. Als hij Niesten uiteindelijk achterna gaat dan
heeft hij zichzelf gevonden, zijn identiteit gevonden. Dat gebeurt zelfs al eerder in
het verhaal, als hij naar Niestens huis gaat. Natuurlijk ben je bang voor iets wat in
je zit maar waarvan je niet eens weet hoe het heet, wat je niet kent, dat is Bepol ook.
Zelf probeer ik een ontaardend verhaal wel zo realistisch mogelijk te vertellen. Ik
wil wel graag dat de lezers de ambiance en de personages voor zich zien. Dat ze in
een totaal andere wereld belanden. Dat ze een cultuurschok krijgen van het
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boek, alsof ze in Azië op vakantie zijn geweest. Het gebruik van vaktermen, jargon,
helpt daarbij. Als de lezer die vaktermen ziet, raakt hij ervan overtuigd dat de auteur
weet waar hij het over heeft, zodat hij zich kan overgeven. Met vaktermen kun je
het realisme nog iets verhogen en je dus ook meer permitteren. Als dingen echt
kloppen en realistisch zijn kun je je veel veroorloven op psychologisch gebied. Bepol
doet op het laatst hele rare dingen. Dan staat er bijvoorbeeld dat Bepol het laatste
licht uit zijn ogen perst en dat hij dan in het donker degene ziet die hem vasthoudt,
hijzelf.
Vanwaar uw voorkeur voor vervlogen tijden?
Het lijkt mij moeilijker om een verhaal in deze tijd af te laten spelen. Het moet
natuurlijk gaan om personages met hun problemen. Maar als die hedendaagse
personages dan in de krant kijken, dan lezen ze dingen die natuurlijk veel erger zijn
dan hun eigen problemen. Bovendien is de hele situatie minder geïsoleerd, het kan
niet broeien. Omdat de meeste mensen weinig van het verleden afweten en ik ook,
moet je het in historische verhalen doen met die informatie die je wel hebt. Daardoor
krijgt zo'n verhaal misschien een bepaalde concentratie, dat hoop ik, en een bepaald
vervreemdend effect, waardoor de lezer denkt: ik ben in een andere wereld dan mijn
alledaagse wereld. Dat vind ik nog steeds mooi bij een roman. Als een roman in een
milieu speelt dat ik zelf ken, in een beetje artistieke kringen of zo, dan vind ik dat
toch minder interessant.
Voor de gewone, gemiddelde mensen is deze tijd natuurlijk wel de beste tijd om
in te leven: het onderwijs staat open voor iedereen en iedereen kan naar een tandarts
en zijn gebit behouden. Maar ja, de achttiende eeuw is natuurlijk weer een hele mooie
tijd voor de elite. Het is natuurlijk prima dat je in deze tijd niet meer hoeft te trouwen
en gewoon uit kan komen voor je homoseksualiteit. Tegenwoordig is alles veel vrijer,
maar soms slaat de mate waarin mensen zich vrij voelen te ver door. Het is toch
hemelschreiend dat huisartsen beveiliging nodig hebben en dat broeders in het
ziekenhuis op karatecursus moeten. Het is vreselijk dat overal waar de gemiddelde
Nederlander zich meldt, problemen ontstaan. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer
op hun beurt wachten en accepteren het niet als een dokter over een pijntje zegt dat
het vanzelf wel weer overgaat. De reden dat niemand meer in het onderwijs wil
werken heeft te maken met dat onaangepaste gedrag. Hier in de buurt is een school
met allemaal kinderen van nette ‘doctorandusouders’. Als het kwart over drie is,
stijgt hier een ijzingwekkend gekrijs op. Ze doen maar één ding op die school en dat
is schreeuwen, rennen en tegen een bal aan trappen. Verder niks. Het is een soort
monocultuur. Met stokken slaan en rennen, tot ze opgehaald worden. De ouders
zullen wel denken: ‘Onze kinderen zijn zich lekker aan het uitleven’, maar ze zijn
zich alleen nog maar meer aan het opfokken. Ze raken helemaal door het dolle heen.
Als ik mijn kind daar dan zou moeten afleveren...
Geschreeuw is voor mij het eerste onderdeel van geweld. Ik zou een
schreeuwverbod willen uitvaardigen op scholen. Dan is iedereen een stuk rustiger,
dan is de dreiging van geweld minder. Het zou voor heel veel kinderen een
verademing zijn en werk in het onderwijs zou ook aantrekkelijker worden, omdat
leerkrachten zich dan tenminste niet meer als dompteur hoeven te gedragen. In het
buitenland is de situatie anders, daar is men beter opgevoed. Wij denken dat wij
Nederlanders een reputatie van vrijgevochtenheid hebben in Duitsland, maar in
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werkelijkheid vinden ze ons enorm onbeschoft. Voor mij is in Nederland uit eten
gaan geen genoegen meer door het enorme spreekvolume van Nederlanders. Dat ligt
heus niet aan de ruimte of de akoestiek, maar puur aan het feit dat mensen hier niet
geleerd hebben zich in te houden. In België praat iedereen gedempt, zodat je aan je
eigen tafel zonder schor en moe te worden je verhaal kan doen. Totdat een groepje
vrijgevochten Nederlanders binnenkomt dat een weekeindje Antwerpen doet. Dat
zijn dan vaak van die alternatieve figuren. Alle Belgen kijken daar met misprijzen
naar, die vinden dat verschrikkelijk. Ik ben opgevoed met frasen als: ‘niet zo
schreeuwen’, ‘niet met de deuren slaan’, ‘denk aan de buren’, ‘niet rennen want daar
schrikken mensen van’, ‘afstand bewaren’. Als je in België in een rij staat houden
mensen nog afstand, raken ze je niet aan. In Nederland durf ik het niet meer.
Hoe is dat dan als u lezingen geeft?
Het publiek dat op mijn lezingen afkomt is wel beschaafd, maar zoals Ronald
Giphart naar middelbare scholen toe gaat, dat zou ik niet durven.
Relatief gezien lezen veel mannen mijn boeken. Mijn leespubliek bestaat nog
steeds uit meer vrouwen dan mannen, maar het verschil is bij mij niet zo groot. Ik
ben ooit voor Publieke werken genomineerd geweest voor de Trouw
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publieksprijs. Als mensen daar een formulier invullen, wordt ze ook om informatie
als geslacht of leeftijd gevraagd. Aan de hand daarvan is er een lezersonderzoek
verricht. Gemiddeld bestaat het lezerspubliek voor 70% uit vrouwen en voor 30%
uit mannen, maar bij mij is 60% vrouw en 40% man. Dat is dus de helft minder
verschil. Als ik ergens verschijn, is de organisatie verrast dat er zoveel mannen op
af komen.
Zelf lees ik meer boeken van schrijvers dan van schrijfsters. Ik denk trouwens dat
mannen op mijn boeken afkomen vanwege de bedrijvige inslag. In mijn boeken
wordt altijd iets gedaan: er wordt iets in ondernomen en alles wordt betaald en zo,
er wordt iets georganiseerd. Ik denk dat mannen dat wel prettig vinden, mannen
worden zenuwachtig als er direct over emoties gepraat wordt. Mannen weten ook
wel dat het uiteindelijk in dit leven om gevoelens gaat, maar ze moeten voor hen als
het ware uit de gebeurtenissen voortvloeien. Als emoties direct gepresenteerd worden,
zijn mannen daar heel verlegen mee. Je hebt een paar van die romantypen, van die
grondtypen. Het model van mijn romans is volgens mij de klassieker. Dan heb je
nog dat type waarbij in een gelukkige wereld van buitenaf het lot toeslaat, waarna
de rest van de roman over de verwerking van die gebeurtenis gaat. Die boeken hebben
nooit een natuurlijk einde: het kan lang doorgaan en kort doorgaan, maakt niet uit.
Mijn boeken hebben juist altijd een natuurlijk einde. Dan heb je nog een ander type
boek, waarin mensen (vooral vrouwen) bij elkaar komen en waarbij spanningen
ontstaan. Mannen kunnen dat niet verteren. Mannen houden er volgens mij meer van
dat er wat gebeurt. In mijn boeken staat niets wat ook niet had kunnen gebeuren.
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Nooit meer Giphart?!
Discussie over de canon in het vernieuwde literatuuronderwijs
De literaire canon blijft een omstreden onderwerp. Met name in het
middelbaar onderwijs heeft de vraag welke literaire hoogtepunten er
op de verplichte leeslijst zouden moeten staan geleid tot hevige
discussies. Een onderzoek van BulkBoek naar de leessmaak van
literatuurdocenten eind vorig jaar, gooide olie op het vuur. Karin
Laarakker geeft als medewerker van Bulkboek haar visie op de door
haar uitgevoerde enquête en de commotie daaromtrent.
Karin Laarakker
Begin november 2002 ontstond in de Nederlandse media korte maar hevige beroering
rondom een onderzoek naar de leessmaak van literatuurdocenten en hun mening over
de smaak van hun leerlingen. ‘Docent Nederlands vindt favoriete schrijvers leerling
helemaal niets’ kopte de voorpagina van de Volkskrant op 1 november. En boven
een vervolgartikel op de kunstpagina: ‘Wolkers' positie loopt gevaar volgens
onderzoek naar literaire smaak op school’. ‘Leraren Nederlands willen Giphart nooit
meer zien’ schreeuwde op diezelfde dag NRC Handelsblad met vette letters. Ook
vele andere media, van Radio 1 tot en met NOS-Teletekst en het RTL4-journaal,
besteedden aandacht aan de als opzienbarend beschouwde, of althans als zodanig
gepresenteerde resultaten.
Het onderzoek dat aanleiding had gegeven tot deze commotie was door mij
uitgevoerd en beschreven namens Stichting BulkBoeks Dag van de Literatuur. In dit
artikel zal ik uitgebreid ingaan op de doelstellingen en de resultaten, de mogelijke
interpretaties, de reacties van de pers en mijn bescheiden mening hierover. Daaraan
voorafgaand geef ik een kort overzicht van enkele recente ontwikkelingen in het
literatuuronderwijs, en stip ik aan welke problemen hier spelen rondom het lezen
voor de lijst en de boekenkeuze van leerlingen. Op deze manier komen de resultaten
van mijn onderzoek in het ruimere kader te staan dat ik in vrijwel alle reacties miste.

Veranderingen in het literatuuronderwijs
Over de ingrijpende veranderingen die eind jaren negentig hebben plaatsgevonden
in het literatuuronderwijs is al veel gezegd en geschreven. Er was veel aandacht voor
de invoering van het Studiehuis en de veranderde rol van de docent als begeleider
van het leerproces in plaats van aangever van kennis. In de vernieuwde eindtermen
is de nadruk komen te liggen op taalbeheersing en praktische vaardigheden, wat een
ernstige reductie van de voor het letterkundeonderwijs beschikbare tijd betekende.
De omvang van de traditionele leeslijst werd drastisch ingeperkt: voortaan hoeven
leerlingen op de havo slechts acht boeken te lezen, vwo-leerlingen twaalf. Bovendien
kwam op de havo de literatuurgeschiedenis te vervallen. Voortaan staan de
leeservaring van de leerling en diens persoonlijke ontwikkeling centraal. Deze worden
vastgelegd in een zogenaamd leesdossier, in de vorm van onder meer
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reflectieverslagen en vaak een zogenaamde leesautobiografie. Differentiatie, die tot
op leerlingenniveau zou moeten doorwerken, is een van de sleutelbegrippen geworden.
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben niet alleen grote gevolgen voor de
lespraktijk gehad, maar ook voor de positie van de onderwijscanon. De te lezen
werken worden niet meer gepresenteerd als een compleet of vast repertoire waarvan
de waarde onomstotelijk vastligt, maar het gaat erom de leerlingen te helpen bij het
maken van eigen keuzes, vanuit hun eigen (lees)ervaringen en leefsituatie. Bovendien
worden zij aangespoord vergelijkingen te maken tussen zowel uiteenlopende teksten
als tussen de leeservaringen van henzelf en anderen. Concreet betekent dit onder
meer dat schoolboeken thematisch geordend zijn, en dat de teksten uit de traditionele
canon in de context van een groter thema of in die van teksten uit andere,
niet-Nederlandse culturen en die
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van teksten uit andere genres zijn komen te staan (Hermans en Verdaasdonk 2002,
pp. 27-28).

Discussie over de canon
De onderwijscanon is al vaak het onderwerp geweest van vurige debatten. Zo ontstond
in 1990 grote commotie naar aanleiding van een preadvies van de Commissie
Vernieuwing Eindexamenprogramma Nederlandse Taal- en Letterkunde (CVEN),
die door het ministerie van Onderwijs was geïnstalleerd om de mogelijkheden te
onderzoeken om de eindtermen Nederlands voor havo en vwo te herzien. Onderdeel
van de voorlopige maar uitgebreide voorstellen van de subcommissie moderne
letterkunde,1 die onder leiding stond van Antoine Braet, was een lijst van 21 literaire
werken, samengesteld door Harry Bekkering, Ton Anbeek en Jaap Goedegebuure.
Deze lijst deed zeer veel stof opwaaien en leidde tot verhitte discussies in kranten,
weekbladen en onderwijstijdschriften.
De onenigheid over de canon voor het literatuuronderwijs speelt deels tegen de
achtergrond van het al decennialang gaande zijnde cultuurpessimismedebat en de
veronderstelde teloorgang van de literaire culuur (zie bijvoorbeeld Goedegebuure
1989). Dat het nog altijd een actueel thema is, bleek uit de resultaten van een enquête
naar de canon onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde die
in juni 2002 bekend werden gemaakt (zie Van Stipriaan 2002). Maar liefst 76,6%
van de 299 deelnemers vond dat de Nederlandse klassieken in het onderwijs en via
de media onvoldoende aandacht krijgen, en 66,9% vond dat de kennis van het
Nederlandse literaire erfgoed bij het algemene publiek slecht is.2
Zoals Jozien Moerbeek in haar dissertatie over canonvorming in het
literatuuronderwijs expliciteert, hangt de rechtvaardiging, maar ook de afwijzing van
een canon samen met de functie die men aan zo'n canon en aan literatuur toekent:
‘Voor literatuurdidactici hebben literatuurconcepties en de opvoedkundige waarden
die gehecht worden aan het omgaan met literatuur consequenties voor de keuze van
schoolboek en teksten in de lespraktijk. Deze waarden worden in het onderwijs via
leerdoelen geformuleerd.’ (Moerbeek 1998, p. 44) Een belangrijke tweedeling tussen
deze leerdoelen is die tussen de ‘didactici’ en de ‘culturele vormers’.3 De eerste groep
vindt dat je op school vooral moet ontdekken hoe plezierig lezen is en streeft ernaar
de ‘ontlezing’ te bestrijden, de tweede groep vindt dat leerlingen via de literatuurles
in aanraking zouden moeten komen met het nationale erfgoed in de vorm van die
boeken die ze uit zichzelf niet zo snel zouden iezen. Nu hebben docenten in het
huidige literatuuronderwijs veel minder dan voorheen de vrijheid hun eigen leerdoelen
te formuleren: zij zijn gehouden aan het nieuwe paradigma, dat sterk aanhaakt bij
dat van de ‘didactici’.
De discussie over de effectiviteit en de opbrengsten van deze nieuwe aanpak is
nog altijd gaande. Docenten klagen over de strenge exameneisen en
‘tijdgebrek-in-het-algemeen’. Velen van hen betreuren het steeds verder verdwijnen
van de mogelijkheden om leerlingen kennis van het literair-culturele erfgoed en het
besef van esthetische waarde bij te brengen - een ervaring die zij buiten school niet
snel zullen opdoen. Daarnaast zetten docenten ook ernstige vraagtekens bij de
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didactische uitgangspunten van het literatuuronderwijs in het Studiehuis. In hoeverre
kunnen leerlingen überhaupt oordelen over een literair werk van wat voor aard dan
ook met geringe of zelfs geheel afwezige kennis van de literatuur van voor 1945?
En hoe kunnen zij zinvolle uitspraken doen over hun eigen smaak en
smaakontwikkeling als zij niet meer dan enkele werken zelfstandig hebben gelezen
- vooral als dat ook nog eens uitsluitend boeken van Ronald Giphart en Tim Krabbé
zijn?
Ook vanuit de academische hoek klinkt dezelfde kritiek: ‘Docenten en leerlingen
roepen steeds harder om grotere inspanningsverplichtingen en ze hebben gelijk:
alleen wie een heel menu geserveerd krijgt, kan bepalen of het naar meer smaakt’,
aldus hoogleraar historische letterkunde Lia van Gemert (Van Gemert 2003, p. 96).
De getallen uit de enquête van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde lijken
dit betoog te ondersteunen: 80,6% van de respondenten is voor een verplichte leeslijst
op het vwo, 53,5% vindt dat ten minste 25 Nederlandse literaire teksten verplicht
moeten worden gesteld (Van Stipriaan 2002, pp. 5-6).
Het is zeer moeilijk te zeggen, welke aanpak nu ‘het beste’ is - als je überhaupt al
in die termen kunt spreken. Welk effect of welke effecten gewenst zijn, hangt af van
het gekozen leerdoel. Verboord (2003) heeft aangetoond dat hoe meer leerlinggericht
de benadering van literatuuronderwijs is, des te meer leerlingen lezen op latere leeftijd.
Hij verklaart dit door te stellen dat deze oud-leerlingen meer plezier in het lezen van
boeken, oftewel een positievere leesattitude hebben opgedaan. Ook op het leesniveau,
dus op het literaire gehalte van de boeken en genres die deze mensen lezen, heeft het
leerlinggerichte literatuuronderwijs een positief effect gehad. Er valt echter nog
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veel te onderzoeken, onder meer hoe een leerlinggerichte benadering, naast het
leesplezier, nu precies het leesgedrag beïnvloedt.

BulkBoeks Smaakmakersenquête
Zoals gezegd, verrichtte ik de zogenaamde ‘BulkBoeks Smaakmakersenquête’ namens
Stichting BulkBoeks Dag van de Literatuur. Ik was hier destijds werkzaam als
projectmedewerker voor de orga-nisatie van de tweejaarlijkse Dag van het
Literatuur-onderwijs, een symposium voor docenten en anderen die bij het
literatuuronderwijs betrokken zijn. Het thema was smaak en smaakontwikkeling, en
het doel van de bevraging was de deelnemers te prikkelen en uit te dagen hun eigen
voorkeuren expliciet te maken, om zo uiteindelijk hun leerlingen beter te kunnen
begeleiden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de ruim 450 docenten die zich
inschreven voor het symposium. Het totale aantal respondenten bedroeg 120, hun
gemiddelde leeftijd was 47 jaar. Zo'n 90% was docent Nederlands, van wie 20%
daarnaast ook lesgaf in Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) of geïntegreerd
literatuuronderwijs (GLO).
Het is interessant om het onderzoek zelf nader te bekijken. Welke vragen zijn er
precies gesteld, wat waren de antwoorden en vooral: wat kunnen we daaruit afleiden
- en wat niet? In sommige media bleken bepaalde onderzoeksresultaten namelijk
nogal uit hun verband te worden gerukt, en werd voorbij gegaan aan de in een aantal
opzichten beperkte reikwijdte ervan. Op die manier is het onderzoek een eigen leven
gaan leiden.
De enquête, die schriftelijk en via internet werd afgenomen, bestond uit drie
halfopen en een open vraag. Achtereenvolgens werd de vroegere en de huidige
leessmaak van de docenten bevraagd, vervolgens de leessmaak van hun leerlingen
en tot slot welke boeken ze liefst nooit meer op een literatuurlijst van een leerling
zouden zien.
De eerste vraag ging dus over wat voor de docenten vroeger, dus toen ze zelf op
de middelbare school zaten, hun favoriete boeken waren, en wat ze nu van die boeken
vinden. Ze konden hier drie voorkeuren noemen. In totaal werden 158 verschillende
titels genoemd. De top vijf van de meest genoemde, dus de boeken die de docenten
vroeger het meest waardeerden, ziet er als volgt uit:
1. Turks fruit - Jan Wolkers
2. De donkere kamer van Damocles - W.F. Hermans
3. Nooit meer slapen - W.F. Hermans
4. Max Havelaar - Multatuli
5. Karakter - F. Bordewijk
In totaal werden 89 verschillende auteurs genoemd. De top vijf van de meest
genoemde, dus de door de docenten vroeger het meest gewaardeerde auteurs, ziet er
als volgt uit:
1. Jan Wolkers
2. W.F. Hermans
3. Louis Couperus
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4. Harry Mulisch
5. Simon Vestdijk
Bij de tweede vraag dienden de docenten op te geven wat nu hun favoriete boeken
zijn. Ook hier konden ze drie boeken invullen. In totaal werden 182 verschillende
titels genoemd. De top vijf van de meest genoemde, dus de huidige meest favoriete
titels van de docenten, ziet er als volgt uit:
1. De ontdekking van de hemel - Harry Mulisch
2. Publieke werken - Thomas Rosenboom
3. Nooit meer slapen - W.F. Hermans
4. De zwarte met het witte hart - Arthur Japin
5. De uitvreter/Titaantjes - Nescio
In totaal werden 139 verschillende auteurs genoemd. De top vijf van de meest
genoemde, dus de huidige meest populaire auteurs bij de docenten is:
1. Harry Mulisch
2. Renate Dorrestein
3. W.F. Hermans
4. Anna Enquist
5. Thomas Rosenboom
In het derde onderdeel van de enquête werd aan de docenten gevraagd wat de favoriete
boeken van hun leerlingen zijn, en wat ze zelf van deze boeken vinden. Ook hier
konden ze drie boeken invullen.
De top vijf van de meest genoemde, dus de meest favoriete titels van de leerlingen
(volgens de docenten) is:4
1. Het gouden ei - Tim Krabbé
2. De aanslag - Harry Mulisch
3. De passievrucht - Karel Glastra van Loon
4. Ik ook van jou - Ronald Giphart
5. Turks fruit - Jan Wolkers
In totaal werden 58 verschillende auteurs genoemd. De top vijf van de meest
genoemde, dus de meest favoriete auteurs van de leerlingen (volgens de docenten)
is:
1. Tim Krabbé
2. Ronald Giphart
3. Harry Mulisch
4. Karel Glastra van Loon
5. Yvonne Keuls
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De vierde en laatste vraag was open, en luidde: ‘Welk boek of welke boeken zou u
het liefste nooit meer op een literatuurlijst van een leerling aantreffen? Waarom?’
Het valt op dat de antwoorden hierop globaal in drie groepen te verdelen zijn.
In de eerste plaats is er een groep docenten (ongeveer 2/5 van het totale aantal
antwoorden op deze vraag) die bepaalde boeken afwijst op basis van wat je literaire
en inhoudelijke, en soms zelfs morele argumenten zou kunnen noemen. De boeken
van Yvonne Keuls worden in deze categorie het meest genoemd. Hierbij gaat het
niet om een bepaalde titel, vaak werd ‘alle titels’ als antwoord gegeven. Genoemde
argumenten zijn dat het ‘docudrama’ of ‘lectuur’ is in plaats van literatuur, ‘slecht
geschreven’, ‘simplistisch’, dat het ‘te makkelijke, onoprechte succesnummers’ zijn,
‘tranentrekkers’, dat ze ‘te eenduidig’ zijn en dat ze vol zitten met ‘vals sentiment’.
Een goede tweede is Ronald Giphart. Ook hier veel docenten die al zijn titels afwijzen.
De argumentatie luidt, dat zijn boeken ‘platen pornografisch’ zijn, ‘minimale
inhoudelijke en literaire waarde’ hebben, ‘slap’ zijn van vorm en inhoud, te
‘middelmatig en zelfingenomen’, en ‘geschreven in een chaotische stijl’. Op de derde
plaats vinden we Tessa de Loo met Isabelle en Het rookoffer. Deze boeken zijn
‘soaps’, zijn ‘saai en voorspelbaar’ en zijn van een ‘laag niveau’, aldus een aantal
docenten. Andere titels en auteurs die vaker werden genoemd waren Blauwe
maandagen van Arnon Grunberg, dat ‘teveel seks’ bevat en ‘de leerlingen niet
aanspreekt’ en Wierook en tranen van Ward Ruyslinck, dat ‘slecht geschreven’,
‘voorspelbaar’ en ‘een smartlap’ is.
Een tweede groep antwoorden (ongeveer 1/4) zou je kunnen categoriseren als
betrekking hebbend op de originaliteit van de keuze. ‘Met stip op één’ staat hier Het
bittere kruid van Marga Minco, dat volgens de docenten wordt gekozen ‘omdat het
dun is en er veel verslagen van in omloop zijn’. Ze vinden dat het ‘te vaak op de lijst
heeft gestaan’, ‘stuk geanalyseerd’ en ‘uitgekauwd’ is. Dat geldt ook voor Wierook
en tranen van Ward Ruyslinck. Verder vallen binnen deze groep ook de
Boekenweekgeschenken. Docenten beschouwen de keuze hiervoor als ‘gemakzuchtig’.
Kleiner van omvang (ongeveer 1/5), maar zeer belangrijk is een derde groep
docenten, die zich onthoudt van het geven van een titel of een auteursnaam. Voor
hen is ieder boek dat een leerling bewust kiest en met plezier leest bespreekbaar.
‘Elk boek kan de aanzet vormen tot verdere leesontwikkeling’ en ‘alles voldoet om
de smaak te ontwikkelen’, vinden zij. Het lijkt mij niet onaannemelijk dat de
‘didactici’, dus de docenten die zich in eerste instantie het stimuleren van het
leesplezier tot doel hebben gesteld, zich in deze groep bevinden. In de andere
antwoorden klinkt meer een vormingsideaal door, en lijken daarom meer in de richting
te gaan van de vormingsidealen van de culturele vormers.

Verdwijnende klassiekers?
Wanneer we de verschillende top vijven naast elkaar leggen, kunnen we al enige
interessante tendensen bespeuren. De constatering dat de vroegere voorkeuren van
de docenten, hun huidige voorkeuren en de voorkeuren van de leerlingen verschillen,
is een open deur. Het wordt pas echt boeiend als we de posities van specifieke gevallen
op de verschillende lijsten bekijken. Het valt dan op hoe bepaalde titels en auteurs
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aan het verdwijnen zijn of dit dreigen te doen. Dit lijkt sterk het geval bij Simon
Vestdijk en Louis Couperus. Bij de vroegere favoriete boeken van de docenten wordt
de laatste 22 keer genoemd, met acht titels, bij de huidige favoriete boeken nog maar
acht keer, met vier titels, en bij de leerlingen geen enkele keer. En ook F. Bordewijk,
die met drie antwoorden net buiten de top tien van de huidige favoriete auteurs valt,
en Gerard Reve lijken eenzelfde lot beschoren.
Wat betreft de spreiding van de antwoorden is het bij de huidige favoriete boeken
van de docenten frappant dat de populariteit van de nummer één, Harry Mulisch,
vrijwel geheel op het conto van De ontdekking van de hemel komt: dit boek werd 27
keer genoemd als een van de favoriete boeken. Siegfried werd vijf keer genoemd,
De aanslag en De procedure beide een keer.
Iets soortgelijks zien we bij anderen op de lijst. Bijvoorbeeld bij W.F. Hermans,
de nummer drie, waar er sprake is van twee, bijna even geliefde titels, namelijk Nooit
meer slapen (acht keer) en De donkere kamer van Damocles (zeven keer). Thomas
Rosenboom, Nescio en Arthur Japin zijn zelfs slechts met één titel vertegenwoordigd,
Anna Enquist met twee. Gedeeltelijk valt dit te verklaren vanuit de omvang van het
oeuvre van sommige van deze auteurs, dat bijvoorbeeld in het geval van Anna Enquist
en Arthur Japin (nog) niet erg groot is. Harry Mulisch en ook W.F. Hermans echter
hebben een zeer groot oeuvre. Het is opvallend dat De ontdekking van de hemel,
Nooit meer slapen en De donkere kamer van Damocles daar zo sterk uit springen.
In zekere zin het tegenovergestelde hiervan is de score van de nummer twee van
de populairste
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auteurs, Renate Dorrestein. Zij is met zes titels vertegenwoordigd: Een hart van steen
werd zeven keer genoemd, Verborgen gebreken drie keer, Ontaarde moeders twee
keer, en Een nacht om te vliegeren, Het perpetuum mobile van de liefde en Zonder
genade een keer. Daarnaast werd nog zes keer ‘meerdere’ of ‘alle’ titels aangegeven.
Het lijkt erop dat de waardering voor haar oeuvre, althans onder de ondervraagde
docenten, meer gelijkmatig verspreid is. Een echte ‘topper’ als De ontdekking van
de hemel ontbreekt echter.
De waardering door de jaren heen blijkt weinig te veranderen. In zeventig gevallen
(23,1%) vond men het favoriete boek van vroeger ‘middelmatig’, en in vijf gevallen
(1,7%) ‘slecht’. Dat laatste gold onder meer voor De schaamte voorbij van Anja
Meulenbelt en De komst van Joachim Stiller en Terug naar Atlantis van Hubert
Lampo. Dit betreft echter individuele gevallen.
Ondanks het feit dat de docenten de boeken die vroeger favoriet waren, over het
algemeen nu nog steeds goed vinden, werd slechts in vier gevallen (drie keer De
donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans en een keer De avonden van Gerard
Reve) zowel bij de vroegere als bij de huidige favoriete boeken door dezelfde persoon
dezelfde titel ingevuld. Niettemin zagen we juist dat de waardering voor die boeken
meestal niet is afgenomen. Toch is dit naar mijn mening niet zo vreemd. Ik denk dat
er zoiets bestaat als iemands favoriete boeken van alle tijden, een soort ‘oerboeken’,
of blauwdrukken van wat je zoekt in een boek, wat ooit diepe indruk op je heeft
gemaakt en wat je nooit meer vergeet. Weliswaar liggen ze bij wijze van spreken
niet op je nachtkastje, maar ze hebben wel een speciaal plekje in je hart en in je
boekenkast.
Een enquête als deze is slechts een momentopname: je ziet in de resultaten altijd
(recente) trends of bestsellers terug - boeken die wél op het nachtkastje liggen. Het
is bijvoorbeeld nog maar de vraag of De tweeling van Tessa de Loo, De ruimte van
Sokolov van Leon de Winter, Het meesterstuk van Anna Enquist en De zwarte met
het witte hart van Arthur Japin over tien of twintig jaar nog steeds tot de favoriete
boeken van dezelfde respondenten behoren, en of andere, nieuwe lezers ze hebben
‘ontdekt’ als favoriet boek. Kortom: ze moeten hun houdbaarheid nog bewijzen.
W.F. Hermans, Louis Couperus, Harry Mulisch, Gerard Reve en Multatuli lijken dit
al gedaan te hebben - althans, voor enkele titels, en uitsluitend bij de docenten.
Een speciaal geval bleek Jan Wolkers. Hij is sterk vertegenwoordigd bij de vroegere
favoriete boeken: hij staat op nummer één bij de auteurs, en Turks fruit staat op één
bij de titels. Bovendien is hij in die titellijst met vijf titels (Turks fruit, Horrible
Tango, Kort Amerikaans, Serpentina's petticoat en Terug naar Oegstgeest) aanwezig,
en werd ook een aantal keer ‘meerdere titels’ ingevuld. Bij de vraag naar de huidige
favoriete boeken van de docenten werd hij echter geen enkele keer genoemd.
Niettemin wordt zijn werk door de meeste docenten nu nog hoog gewaardeerd.
Tevens lezen veel leerlingen Turks fruit, en ook bij die vraag geven docenten aan
dat ze dat boek goed vinden. Het lijkt erop dat Jan Wolkers voor de huidige generatie
docenten de liefde voor de literatuur heeft opgewekt. Hierover zodadelijk meer.
Overigens: ironisch genoeg was een van de discussiepunten rondom ‘de lijst van 21’
van de commissie-Braet het ontbreken van Wolkers!
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Nooit meer Giphart?
Al eerder kwam ter sprake dat de boeken van met name Ronald Giphart door veel
docenten en vaak op (moreel-)inhoudelijke gronden worden afgewezen. Het is een
reële vraag of dit te maken heeft met een leeftijds-, of, wellicht nauwkeuriger gezegd,
een generatieverschil tussen docenten en leerlingen.
Uit de enquête blijkt niet dat de waardering voor de favoriete boeken van de
leerlingen samenhangt met de leeftijd van de docent. Niet in het algemeen,5 maar
ook per afzonderlijke titel leek de waardering doorgaans niet afhankelijk van leeftijd.
Niet voor Harry Mulisch, wat ook niet te verwachten viel gezien zijn leeftijd en de
aard en alom erkende kwaliteit van zijn oeuvre,6 maar ook niet voor zeer populaire
titels als De passievrucht en Het gouden ei van jongere auteurs als Karel Glastra
van Loon en Tim Krabbé.
De grote uitzondering was echter Ronald Giphart. Het lijkt erop dat de waardering
van de docenten voor zijn werk7 afneemt naarmate hun leeftijd toeneemt. De
gemiddelde leeftijd van degenen die een titel van hem goed vonden was 37,6 jaar
(en dat terwijl de gemiddelde leeftijd van de docenten 47 was!), die van degenen die
een titel middelmatig vonden 47,2 jaar en van degenen die ‘slecht’ invulden 53,4
jaar.
Henk Spaan was een van degenen die reageerde op de enquête. In zijn column in
Het Parool stelde hij zich teweer tegen een literatuurbeschouwing waarbinnen
leesplezier al bij voorbaat verdacht is. Hij vindt dat literatuurdocenten Ronald Giphart
juist zouden moeten prijzen vanwege zijn leesbaarheid: ‘Hij vervult
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de rol die bij ons8 Jan Wolkers speelde: door hem kwam je erachter dat literatuur
niet saai hoefde te zijn. Het zal geen verbazing wekken dat de leraren van toen met
grote minachting naar het werk van Wolkers keken. Hoe harder ze nu roepen dat
Giphart niet mag, des te meer boeken zal de schrijver verkopen.’ (Spaan 2002).
Het is inderdaad een intrigerende vraag of de rol die Jan Wolkers twintig jaar
geleden vervulde en Ronald Giphart nu, over twintig jaar is overgenomen door een
andere auteur. Hoe de positie van Jan Wolkers (én Ronald Giphart) dan is, is moeilijk
te zeggen, want zelfs opname bij klassiekers als Simon Vestdijk, Louis Couperus en
F. Bordewijk biedt geen enkele garantie dat je boeken gelezen blijven worden door
de jongere generaties, zoals eerder al ter sprake kwam.

Kanttekeningen
Bij de interpretatie van deze resultaten mag niet uit het oog worden verloren in welke
context en met welk doel de ondervraging plaatsvond: het ging hier niet om een
onderzoek met wetenschappelijke pretentie. Weliswaar is de vragenlijst in haar
eenvoud en beknoptheid redelijk accuraat, maar om een en ander echt naar een hoger
niveau te kunnen tillen, zou meer gericht en grondiger onderzoek noodzakelijk zijn.
Zo werd er per onderdeel slechts om drie titels gevraagd. Vooral bij de favorieten
van de leerlingen, waar bovendien niet werd gevraagd om individuele voorkeuren,
maar om die van een groep als geheel, betekent dit, dat alleen de absolute ‘toppers’
aan bod kwamen, en dat ook nog eens via indirecte weg. Ook de
achtergrondkenmerken van de docenten, bijvoorbeeld de signatuur van de school
waar zij lesgeven, die nodig zouden zijn om verder te kunnen differentiëren, zijn niet
in de analyse meegenomen. De steekproef ten slotte heeft slechts een omvang van
120 en het is nog maar zeer de vraag in hoeverre deze representatief is.
Voorts wil ik benadrukken dat het in eerste instantie een onderzoek naar leessmaak
was, en niet direct naar de canon, alhoewel dat verband snel is gelegd. Uit de enquête
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bijvoorbeeld, die ik al eerder
noemde, kwam Multatuli naar voren als veruit de meest canonieke auteur: in vier
ranglijsten bekleedt hij, of zijn Max Havelaar, de eerste plaats. Ook de middeleeuwse
literatuur is goed vertegenwoordigd: Van den vos Reynaerde staat op nummer twee
van de lijst met de Nederlandse klassieke literaire werken, met twee keer zoveel
stemmen als de nummer drie, De avonden van Gerard Reve. In de resultaten van
BulkBoek ontbreken de middeleeuwen, en moet de Max Havelaar twee boeken van
W.F. Hermans en een van Jan Wolkers voor laten gaan.

Reacties van de pers
De reacties van de media op het bekend worden van de resultaten van ‘BulkBoeks
Smaakmakersenquête’ waren, zoals gezegd, boven verwachting, vooral gezien de
beperkte omvang van de ondervraging en het bescheiden doel. Ik heb me bijzonder
verbaasd over het sneeuwbaleffect dat het artikel in de Volkskrant teweeg heeft
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gebracht. Zelfs het discussieprogramma B&W raakte geïnteresseerd - Ronald Giphart
en Yvonne Keuls hadden echter om begrijpelijke redenen weinig trek in een publiek
debat.

Ronald Giphart

Ik ben met name erg geschrokken van de overdrijving en het gebrek aan nuance
in de berichtgeving. Uiteraard is deze neiging van veel media mij bekend, maar het
was een erg vreemde gewaarwording dat men nu met mijn onderzoek aan de haal
ging. Ik vond het vooral kwalijk dat op deze manier (‘Leraren Nederlands willen
Giphart nooit meer zien!’) bestaande vooroordelen en negatieve beelden over het
onderwijs weer eens bevestigd werden. In de vraaggesprekken die ik heb gehad met
de pers, heb ik dan ook steeds geprobeerd een en ander in het juiste perspectief te
plaatsen.
Toch kon ik niet voorkomen dat mij beweringen in de mond werden gelegd die
ik absoluut niet heb willen doen toen ik de resultaten van de enquête berekende en
op papier zette en er mijn interpretaties aan verbond. Een van de belangrijkste is wel
dat ik geen kritiek heb willen leveren op de onderwijspraktijk van literatuurdocenten.
Naast de kanttekeningen die ik hierboven al plaatste, is het immers belangrijk ons
te
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bedenken dat de resultaten uiteindelijk weinig uitsluitsel geven over hoe docenten
in de klas omgaan met de smaakverschillen tussen henzelf en hun leerlingen. Ik ga
er bijvoorbeeld niet vanuit dat zij proberen de leerlingen hun eigen favorieten (De
ontdekking van de hemel of Publieke werken) ‘aan te smeren’. En het is nog maar
de vraag, of ze hun (eventuele) afkeuring van het werk van een auteur als Ronald
Giphart überhaupt kenbaar maken.
Veel docenten lijken de mening toegedaan dat afkeuring niet leidt tot een hoger
niveau, en dat ieder gelezen boek er één is. Ik zou me hier graag bij willen aansluiten.
In een maatschappij en een tijd waarin het lezen van een boek geen voor de hand
liggende vrijetijdsbesteding en ervaringsbron meer is, is, zoals Henk Spaan ook
opmerkt, iedere ervaring van leesplezier belangrijk. Of die nu opgedaan wordt door
een boek van Ronald Giphart of Multatuli.
Anderzijds valt ook veel te zeggen voor de opvatting dat niet de ervaring van de
leerling het uitgangspunt van de literatuurles moet zijn, en dat de scholier moet
klimmen in plaats van dat de meester moet dalen, om met F. Bordewijks Bint te
spreken. Want welke andere mogelijkheid heb je om kennis te maken met de wat
minder voor de hand liggende maar zeer waardevolle, al dan niet ‘klassieke’ werken
uit de Nederlandse en andere literaturen dan juist in de literatuurles? En wat is nog
de waarde van een literatuuronderwijs waarin alleen wordt uitgegaan van wat voor
de hand ligt?
Een zeer felle inhoudelijke reactie op BulkBoeks Smaakmakersenquête kwam van
prof. dr. Arnold Heertje. In zijn column in Het Parool van 18 december bepleit hij
het belang van een tolerante houding in het literatuuronderwijs: ‘Het is in het
onderwijs van het grootste belang leerlingen en studenten hun eigen weg te laten
zoeken. Bevorder het kiezen uit vele mogelijkheden. Zelfstandig zoeken heeft grote
dialectische betekenis. Besef dat smaken verschillen en dat oordelen in de tijd
verschuiven.’ Hoe dan ook heeft dit onderzoek aan het laatste zeker bijgedragen.
Karin Laarakker studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie werkte ze onder
meer voor Stichting Lezen en Stichting BulkBoeks Dag van de Literatuur.
Haar doctoraalscriptie behandelde de overgang van jeugd- naar
volwassenenliteratuur. Momenteel werkt zij als assistent in opleiding aan
de Universiteit Utrecht aan een dissertatie over hetzelfde onderwerp.
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René van Stipriaan, De Nederlandse klassieken anno 2002. Download via
http://www.dbnl.org/letterkunde/enquete 2002.
Aleid Truijens, ‘De Reynaert is eigenlijk echte comedy’. In: de Volkskrant, 11
april 2003.
Marc Verboord, Moet de meester dalen of de leerling klimmen? De invloed van
het literatuuronderwijs op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000. Utrecht
2003.

Eindnoten:
1 De andere twee subcommissies waren oudere letterkunde en literatuurdidactiek.
2 Helaas wordt niet gespecificeerd wat de functie van de respondenten is. De inleiding vermeldt
alleen dat de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een grote en representatieve
groep van literatuurwetenschappers, historici, schrijvers, uitgevers en publicisten vormen, van
wie verwacht mag worden dat zij in staat zijn het gehele terrein van de Nederlandse literatuur
te overzien (Van Stipriaan 2002, p. 2).
3 Wetenschappelijke literatuurdidactische studies hanteerden altijd een indeling in vier of vijf
‘op bepaalde karakteristieken van elkaar te onderscheiden’ groepen literatuurdocenten. Janssen
(1998) bijvoorbeeld, maakt onderscheid tussen vier (globale) doelstellingen van
literatuurdocenten en daarbij behorende docentenprofielen, namelijk culturele vorming,
esthetische vorming, maatschappelijke vorming en individuele ontplooiing. Verboord (2003,
p. 75-76) heeft echter aangetoond dat zij geclusterd kunnen worden in twee benaderingen: de
leerlinggerichte en de cultuurgerichte. Oftewel, in de formulering van Truijens (2003) die ik
hier overneem: de ‘didactici’ en de ‘culturele vormers’.
4 Harry Potter eindigde in de top vijf van de titels en J.K. Rowling en Carry Slee in de top vijf
van de auteurs, maar voor de overzichtelijkheid en de onderlinge vergelijkbaarheid van de
antwoorden zijn jeugdboeken buiten beschouwing gelaten.
5 De gemiddelde leeftijden van de docenten die op een bepaald moment ‘goed’ dan wel
‘middelmatig’ dan wel ‘slecht’ hadden ingevuld verschilden nauwelijks.
6 Er was maar één docent die een titel van hem slecht vond, de overgrote meerderheid van de
antwoorden was ‘goed’.
7 Overigens scoorde Tim Krabbé weliswaar iets hoger, maar dat kan vrijwel geheel op het conto
van Het gouden ei geschreven, terwijl Ronald Giphart met meerdere titels is vertegenwoordigd.
8 I.e. de generatie die in de jaren zeventig op de middelbare school zat.
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recensie
Jos Joosten. Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en
poëziekritiek. Nijmegen (Vantilt) 2003. 320 blz. € 18,85
ISBN 9075697791.

Poëzie als noodzaak
Tegenwoordig wordt er nogal wat in het luchtledige gekletst als het om poëzie gaat.
In de media, in de boekhandels en op straat, overal is het verschijnsel aanwezig.
Maar de meeste mensen weten niet meer wat poëzie werkelijk inhoudt, of halen
versleten dichtersattributen uit de oude doos van de romantiek. De realiteit is echter
niet meer de romantiek, ondanks dichters als Jean-Pierre Rawie. Jos Joosten, publicist
en docent aan de Universiteit Utrecht, probeert daar in Onttachtiging verder op in te
gaan. Poëzie moet volgens hem ‘onttachtigd’ worden, ontdaan van de
negentiende-eeuwse mythen rond de beweging van Tachtig: de dichter als kwijnend
genie en als deel van een beweging die tegen de orde der dingen aanschopt. Mythen
die ook nu nog van stal worden gehaald, maar die niet meer dan een farce blijken te
zijn in de actuele poëziewereld; sprookjes die weinig meer dan een flauwe nabootsing
zijn van een achterhaald dichtersbeeld.
De essaybundel van Joosten bestaat uit een deel beschouwingen over poëziekritiek,
een deel waarin voorgangers en voorbeelden aan bod komen, een deel met het volgens
Joosten serieuze werk en uiteindelijk een deel met kritiek op de huidige
zondagspoëzie. Op het eerste gezicht een logische volgorde. De voorgangers en
voorbeelden kunnen worden begrepen vanuit de bestaande theorieën over
poëziekritiek, en vanuit Joostens bewondering voor enkele huidige dichters is zijn
kritiek op de knoeiers ook wat inzichtelijker.
Om de kermis der ijdelheid in de letteren beter te begrijpen, is het altijd handig
Pierre Bourdieu erbij te betrekken. Joosten doet dat dan ook op de eerste pagina's
van zijn boek. Bourdieu (Franse socioloog en filosoof) was het immers die een
haarfijne analyse van de literaire wereld ten beste gaf, een wereldje waarin je
misschien niet graag wilt verkeren als je Bourdieu serieus neemt. Een aantal
mechanismen bepalen daar het spel. Consecratie en het verdringen van de oude garde
door een nieuwe bijvoorbeeld, of de rivaliteit tussen twee generaties schrijvers.
Joosten schrijft dat deze mechanismen volstrekt belachelijk zijn als er bewust mee
wordt gekoketteerd. Hij haalt hierbij de poging van Serge van Duinhoven en Olaf
Zwetsloot aan, die in de jaren negentig hebben gepoogd een nieuwe dichters-beweging
op te starten. Volgens Joosten was dit een storm in een glas water. Hij beschrijft in
dit verband de houding van de Nederlandse ‘poëziepaus’ Gerrit Komrij, die van een
scherpzinnig criticus, eenmaal verheven tot Dichter des Vaderlands (een titel die
hem slecht past volgens Joosten), is gedaald tot het niveau van een calculerende
middenstander. Plaatsjes toebedelend aan dichters zoals Van Duinhoven die zich
beklagen dat ze niet in zijn groots opgezette bloemlezing van de Nederlandse poëzie
zijn beland.
Joosten heeft het dan liever over dichters die zich onttrekken aan de media, ofwel
de buitenliteraire santekraam van de poëzie (H.H. Ter Balkt, Peter Van Lier, Peter
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Holvoet-Hanssen en Huub Beurskens bijvoorbeeld). Dichters die zich slechts
bezighouden met datgene waar poëzie om draait: woorden, vorm en visie. Het één
kan niet zonder het ander volgens de essayist. Als poëzie slechts wordt gezien als
het voortzetten van oeroude, betekenisloze rituelen, zoals J.H. de Roder het formuleert
in zijn Het schandaal van de poëzie, waarom dan woorden gebruiken, die per definitie
iets zeggen willen? En als het enkel om de inhoud gaat, waarom dan de specifieke
vorm van het gedicht gebruiken? Vorm stuurt inhoud, zelfs als die inhoud moeilijk
is te doorgronden.
Het mag gevaarlijk lijken in dit postideologische tijdperk nog de woorden ‘visie’
en ‘inhoud’ te gebruiken. Joosten is zich daar terdege van bewust, maar hij weet op
een overtuigende manier te brengen dat visie en postmodernisme elkaar niet hoeven
uit te sluiten. Integendeel, zo stelt hij, wat is er nu interessanter dan het gedicht als
discursief-ideologisch probleem verder te onderzoeken? Dichters die dat in de
twintigste eeuw hebben gepoogd, zijn onder andere Hugo Claus en H.H ter Balkt.
Joosten bespreekt hen voornamelijk in dit licht. Dichters als Claus en Ter Balkt, maar
ook Beurskens en Holvoet-Hanssen lijken in hun gedichten te refereren aan de
‘heraclitische’ werkelijkheidsbeleving. Heraclitus wordt in Joostens essaybundel
veelvuldig genoemd. Van deze Griekse natuurfilosoof zijn slechts enkele fragmenten
overgeleverd. Hierin wordt de werkelijkheid niet als statisch, maar als dynamisch
gezien, constant veranderend, gefragmenteerd, verdwijnend en weer terugkerend:
als een cyclus. Duidelijk is Joostens bewondering voor dichters die zich aansluiten
bij het gedachtegoed van deze filosoof. Gedachtegoed dat bovendien gemaakt lijkt
voor het postmodernistische denken.
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Dichten is in de ogen van Paul Rodenko, over wie Joosten inspirerend weet te
schrijven, een dynamische bezigheid. Een gedicht schept zichzelf, niet God of iets
wat men inspiratie placht te noemen. Al dichtend, door middel van taal, wordt een
levensvisie geschapen, vanuit een nulpunt. Dus niet naar aanleiding van idealen of
vooropgezette ideeën.
Dichters die niet dichten over de zin van het dichten of geen enkele notie hebben
(of willen hebben) van het gedicht als zodanig, vinden bij Joosten geen genade. Een
gedicht dat zijn eigen grenzen en zingeving verkent, dat is pas een gedicht. Niet op
de platvloerse wijze van een Anna Enquist, maar op de manier van Ter Balkt:
postmodern én geëngageerd. Iets wat elkaar dus niet uitsluit. Een gedicht dat niet de
grenzen van de werkelijkheid aftast, maar volledig transparant blijft, is in de ogen
van Joosten niet geslaagd, maar slechts een zinloze verdubbeling. Eén van de
consequenties van poëzie is voor hem de noodzaak meer te zeggen dan de realiteit
alleen. Een belangrijke voorwaarde voor geslaagde poëzie is volgens hem dat zij iets
moet toevoegen aan de realiteit. Poëzie moet een visie uitdragen, maar het woord
‘visie’ moet in dit verband niet verkeerd worden verstaan. Visie niet in de zin van
ideologie of hoger doel, maar als een bewust stelling nemen in de maatschappij. Ter
Balkt is daar volgens Joosten een goed voorbeeld van. Deze dichter dicht liever over
de verschrikkingen van aangetaste natuur en vervuilde zeeën dan over een of andere
mythische zeegod.
De essaybundel Onttachtiging bestaat uit artikelen die vanaf 1992 in diverse
literaire tijdschriften zijn verschenen. Dat is zeker merkbaar als het om stijl gaat.
Waar Joostens kritiek op dichters in ‘Voorgangers en voorbeelden’ en ‘Het serieuze
werk’ van een zekere scherpte en fijnzinnigheid getuigt, wordt er van de besproken
dichters in ‘Wat kritiek’ geen spaan heel gelaten. Uiteraard te begrijpen, want we
weten immers hoe Joosten over poëzie denkt. Ofwel de maaksels van de dichters uit
dit hoofdstuk van de essaybundel ontbreekt het aan vorm, ofwel aan visie, ofwel aan
allebei. Wat dat aangaat, kan ik me vinden in zijn aanval op Van Os en de wijze
waarop deze dichter de oorlogsthematiek in zijn bundel Beurtzang heeft verwerkt.
Joosten is kwaad omdat Van Os het heeft gewaagd de verschrikkingen van Auschwitz
te reduceren tot de banale werkelijkheid. Hij verwijt de dichter zich in al zijn gedichten
ook maar geen moment te onttrekken aan de alledaagse acceptatie van die
werkelijkheid. Dichten over volkerenmoord is bovendien overbodig. Door het
esthetiseren van iets verschrikkelijks lijkt het net alsof er iets wordt goedgepraat.
Joostens preoccupatie met het engagement blijkt tenslotte uit de hele essaybundel.
Ook de alom geëerde dichter J.C. Bloem moet het ontgelden. Hij was immers een
collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarbij ook nog een onkiese
rijmelaar. Joosten bekritiseert dichters echter nooit op inhoud alleen. Als het gaat
om stijlanalyse, is het altijd de vorm die de meeste kritiek krijgt te verduren. Zo
vraagt Joosten zich af waarom Bloem eigenlijk dichtte, aangezien zijn poëtisch oeuvre
op het niveau van stijl slechts wat poëtisch gemummel van een oude, hopeloze
romanticus blijkt te zijn.
Joostens eigen stijl is jammer genoeg niet altijd even fraai. Ergerlijk is dat hij veel
te vaak de woorden ‘sowieso’ en ‘tout court’ gebruikt. Voor een Nederlands
poëziecriticus is dat eigenlijk onacceptabel. Niettemin zijn de artikelen vlot
geschreven. Ondanks de felle (soms wat te felle) kritiek, zijn de artikelen over Rawie,
Enquist en Van Os ronduit vermakelijk.

Vooys. Jaargang 21

Joosten beseft uiteindelijk maar al te goed dat poëzie afrekenen op zijn
maatschappelijke implicaties niet echt thuishoort aan het begin van de eenentwintigste
eeuw. Op het gevaar af voor moraalridder te worden versleten, vervolgt hij zijn
eigenzinnige weg in het land van de poëzie. Over het algemeen vreest men een
gewaagde kijk te geven op letterkundige creaties. Men zou de huidige opinie eens
voor het hoofd kunnen stoten, een rebel in het literaire veld zijn! Ik zou echter graag
zien dat er meer mensen als Jos Joosten waren die met zoveel verve en zeggingskracht
voor hun mening uitkomen als het om poëzie gaat.
Jelger Bakker
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illustratie Wouter Gresnigt

redactioneel
Het beeld van de vrouw in de literatuur heeft zowel auteurs als
literatuurwetenschappers in lengte van dagen beziggehouden. Sinds Eva de mensheid
meesleurde in de zondeval, heeft de vrouw moeten opboksen tegen een wereld die
op allerlei manieren door mannen wordt gedomineerd. De rol van de vrouw in de
literatuur is nog steeds veelbesproken: de vrouw blijft boeien.
In het eerste deel van deze Vooys staat de vrouw centraal. Het hoofdartikel van
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn handelt over de strijd van de vrouw tegen
de heersende mannelijke critici in de periode van 1880-1940. Voldoet ze niet aan de
masculiene regels, dan wordt zij geweerd uit het mannelijke, literaire territorium. Zo
ook in de artikelen van Cecilia Schouten en Francien Petiet. In de achttiende en
negentiende eeuw vecht de vrouw tegen de mannelijke moraal die dicteert dat zij
zich vooral niet moet verliezen in onvrouwelijke zaken als literatuur. Anaïs Conyn
ten slotte, onderzoekt in hoeverre Eva daadwerkelijk een kwade verleidster is.
In het tweede gedeelte laat Vooys zien dat ze ook actueel is. Zo bekijkt Johan
Sonnenschein of de toekenning van de Jan Campert-prijs aan Jan Eikelboom in
september 2003 terecht is. Joki van de Poel onderzoekt hoe in twee romans van J.M.
Coetzee, winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur van dit jaar, de stilte als wapen
wordt gebruikt. Daarnaast geven Fedor Hagenaar en Barend Wallet een lezing van
de nieuwe roman van Klaus Siegel die in april 2003 werd gepresenteerd in het
herinneringscentrum van kamp Westerbork.
De afgelopen maanden heeft de redactie van Vooys een interessante nevenactiviteit
uitgevoerd. Het welbekende literaire tijdschrift De Gids schreef enkele maanden
geleden een schrijfwedstrijd uit, in de hoop een bron van jong talent aan te boren.
Vooys trad samen met Moxi en Babel, twee Amsterdamse studententijdschriften, als
jury op. Met trots sturen wij dan ook aan onze abonnees deze editie van De Gids,
waarin de winnaars van de wedstrijd zijn gepubliceerd.
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Tot slot willen we op deze plek even stilstaan bij het afscheid van onze geweldige
vormgevers. De aanblik van Vooys is sinds november 1997 bepaald door Viola
Tollenaar. De laatste drie jaar is zij samen met Marco van der Wielen, onder de naam
wild ontwerp, Vooys gaan vormgeven. Nu, na zes jaar intensief en prachtig werk,
geven zij de fakkel door aan Frank Stienen. Ook onze hoofdredactrice, Geerke
Berghuis, heeft na een jaar van grote inzet voor Vooys besloten haar functie over te
dragen aan Ellen Leijten.
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De Muze: een vrouw met den blik van een man
Opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de
Nederlandse poëzie tussen 1880 en 19401
Sinds de Tachtigers met hun revolutie het poëzielandschap drastisch
hebben veranderd, is er een probleem ontstaan. Terwijl de poëzie
sindsdien kenmerken kreeg toegeschreven die duidelijk een feminien
karakter dragen, willen de mannelijke literaire machthebbers de
vrouw niet zonder slag of stoot toelaten in hun territorium. In dit
artikel onderzoeken Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn hoe deze
strijd tussen de seksen in de periode 1880 tot 1940 werd uitgevochten
in het literaire veld.
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn

Poëzie en romantiek
Afgelopen augustus werd in Deventer ‘Het tuinfeest’ gehouden: een
poëziemanifestatie waarbij zo'n dertig dichters hun werk voorlezen. Opvallend was
de omvang van het publiek: wie verwacht er nu honderden mensen op een warme
zomeravond midden in de vakantie die afkomen op een genre dat op sterven na dood
is, als we de cultuurcritici mogen geloven? Er wordt in Nederland immers nauwelijks
nog gelezen en al helemaal geen gedichten? Het mag waar zijn dat uitgevers met
poëzie geen boterham kunnen verdienen, maar daar staat tegenover dat de publieke
belangstelling voor het genre erg groot is. Om een kaartje voor de jaarlijkse ‘Nacht
van de poëzie’ te bemachtigen, moet je er vroeg bij zijn. Mensen kopen geen poëzie,
zo kan iedere boekhandelaar bevestigen, maar ze luisteren er graag naar. En het aantal
mensen dat poëzie schrijft is gigantisch groot, zo vertellen rapporten. De status van
het genre is hoogst paradoxaal te noemen: van geen enkel economisch belang en
tegelijkertijd van een bijna religieuze allure, althans gemeten aan het verstild ontzag
waarmee het publiek in Deventer naar de dichters luisterde.
We geloven niet dat we hier te maken hebben met een recent verschijnsel, wel
met een modern, als we die term reserveren voor de periode in onze letterkunde die
met de Tachtigers begint. Juist in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voltrok
zich een revolutie die zijn weerga niet kende en waarvan de invloed tot op de dag
van vandaag merkbaar is. Hoe vaak er sindsdien ook andere geluiden zijn afgegeven,
de opvatting dat poëzie in de eerste en misschien ook wel de laatste plaats te maken
heeft met de expressie van emoties - zoals de Tachtigers hadden gesteld -, is
1

Deze bijdrage is een verkorte versie van het openingscollege van het academisch jaar van
de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht.
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springlevend. Bij het lemma ‘poëtisch’ vermeldt Van Dale onder meer ‘dichterlijk
gestemd: wat ben je poëtisch; een poëtische bui’. Het lijkt evident dat met het
‘poëtisch zijn’ niet bedoeld wordt: wat ben je toch goed bezig de taal op een
autonomistische manier te gebruiken, zoals het modernisme heeft geleerd. En ook
dat de ‘poëtische bui’ niet bepaald in een postmodern weerbeeld thuishoort. Het zijn
regelrechte erfstukken van de romantische traditie van de Tachtigers.
Dat de romantische heerschappij van Kloos nog niet ten einde is, blijkt ook uit
een opmerking in het programmaboekje bij de poëziemanifestatie in Deventer. Over
Jean Pierre Rawie wordt opgemerkt: ‘Rawie is niet alleen één van de grootste dichters
van Nederland, maar
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ook één van de populairste.’ Het feit dat er een verbinding wordt gemaakt tussen
kwaliteit en populariteit via het woordje ‘maar’, geeft aan dat die twee grootheden
op gespannen voet met elkaar staan. Wanneer je een belangrijk dichter bent, is het
niet vanzelfsprekend of logisch, dat je ook veel gelezen wordt. Sterker nog: de
geschiedenis van de Nederlandse poëzie in de twintigste eeuw laat zien dat hoge
oplagecijfers eerder afbreuk doen aan de status van de dichter. Nel Benschop is
absoluut de best verkochte naoorlogse dichter, maar haar werk wordt nooit serieus
genomen. Vóór de Tweede Wereldoorlog gold iets dergelijks voor Alice Nahon. Van
haar bundel Vondelingskens zijn er minstens 35.000 gedrukt in twaalf jaar. Een
astronomisch getal voor poëzie. Maar als haar werk al werd besproken door de
serieuze, dat wil zeggen: machthebbende en mannelijke critici, dan werd het
uitsluitend denigrerend afgedaan als ‘damespoëzie’, waarmee dan het geslacht werd
aangeduid van zowel de schrijfster als haar publiek.
Hiermee is een lijn gelegd van de paradoxale status van de poëzie, via de
romantische traditie van de Tachtigers, naar vrouwelijke dichters en lezers. In deze
bijdrage willen we laten zien dat wanneer de rol van vrouwelijke dichters sinds de
jaren tachtig van de negentiende eeuw aanzienlijk toeneemt en verandert, er een
problematische situatie ontstaat voor de mannelijke dichters en critici. Als genre
heeft de poëzie overwegend ‘vrouwelijke’ betekeniskenmerken gekregen en ook dat
vormt een probleem voor het door mannen gedomineerde literaire circuit.

Hoofdpijn van Tachtig
Het optreden van de Tachtigers betekende een radicale breuk met wat een solide
literaire en maatschappelijk-culturele traditie leek. Voor ons is het nauwelijks
voorstelbaar hoe groot de schok is geweest die door Nederland ging. Het was, volgens
een van de vele ooggetuigen, een ‘revolutie, die den vasten bodem [...] heeft geschokt
en omgewoeld’. Het was een ‘vernielingstocht’ (Binnewiertz 1899, p. 243). Het leek
alsof niet alleen de literatuur van een land, maar het hele bestaan ervan in al zijn
facetten op zijn kop werd gezet.
De literatuurgeschiedenis vertelt nauwelijks hoe wijdverbreid de impact was en
hoe lang die heeft geduurd. In dat opzicht is de metafoor van een aardbeving beter
op zijn plaats. De eerste schok lag in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, maar
de krachtige naschokken werden nog tot ver in de eerste helft van de twintigste eeuw
gevoeld. ‘Wij hebben nog hoofdpijn na 't feest van '80’, verklaart een criticus ruim
twintig jaar na dato. (Brom 1908- 1909, p. 393) Volgens het gangbare
literair-historische beeld duurde de beweging maar kort en was zij in de jaren negentig
alweer passé. Maar dat geldt alleen voor wie naar het epicentrum kijkt. De eerste
twintig jaar van de twintigste eeuw worden gedomineerd door debatten over wat nu
wel of niet de waarde van de Tachtigers is. Vooral in confessionele kringen
discussieert men heftig over de vraag of de poëzie van de Tachtigers nu
taalvernieuwing of taalbederf is, of ze verfrissend of juist pornografisch is,
vernieuwend of eenvoudig onbegrijpelijke en decadente flauwekul. Hoe fel de
discussies ook zijn, de invloed van de Tachtigers is niet meer te keren. In de eerste
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twee decennia van de twintigste eeuw komt er een onafzienbare stroom sonnetten
op gang.
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De Tachtigers hebben de sluizen van gevoelig Nederland wijd open gezet. Velen
lieten het zich geen twee keer zeggen dat poëzie voortaan ‘de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’ moest zijn, of misschien beter: mocht
zijn. In veertien regels je gevoel op papier zetten, was toch wel wat anders dan je
met kunst en vliegwerk staande houden in een retorische traditie. Om het publiek
hoefde men zich niet langer te bekommeren, omdat Kloos had verklaard dat poëzie
een zaak was ‘voor weinigen’. Publiceren was ook niet het allergrootste probleem.
Tijdschriften genoeg en bovendien kon je altijd nog zelf een blad oprichten. Het
uitgeven van poëzie werd vergemakkelijkt doordat veel uitgevers, ook de grote,
bereid waren tegen betaling een bundel op de markt te brengen.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw neemt het aantal literaire publicaties
spectaculair toe en breidt het literaire circuit zich aanzienlijk uit. Op allerlei terreinen
treedt er professionalisering op: in de literaire kritiek, die in zijn huidige vorm dan
pas ontstaat, in de debatten over het al of niet erkennen van de Berner Conventie,
die het copyright regelde, binnen de uitgeverijen enzovoorts. En in toenemende mate
gaan vrouwen deel uitmaken van dit groeiende circuit. Het aantal door vrouwen
geschreven romans vertoont een aanzienlijke stijging, hoezeer ook de waardering
ervan door de overwegend mannelijke critici uitblijft en in de jaren twintig en dertig
zal dalen tot een nulpunt met denigrerende aanduidingen als ‘juffrouwengeschrijf’.2
Ook op het terrein van de poëzie worden vrouwen meer en meer actief, in literaire
tijdschriften, maar vooral ook in de productie van bundels.
Tegelijkertijd vormen vrouwen ook een belangrijke groep, aangezien zij het grootste
deel van de afname van literatuur voor hun rekening nemen. Te bewijzen zal het
nooit zijn, maar er zijn talloze signalen waaruit blijkt dat het overwegend vrouwen
zijn die literatuur lezen en niet mannen. Talloos zijn de uitspraken waarin wordt
geklaagd over de geringe belangstelling voor literatuur. (Ook dat is dus bepaald niet
van onze tijd.) Als er al poëzie wordt gelezen, dan alleen door ‘vrouwen, die nog
vage idealen van een hooger leven koesteren’ (Coenen 1921, p. 683).
Wie zou verwachten dat de overwegend mannelijke dichters blij zouden zijn met
het feit dat vrouwen hun werk lezen, heeft het mis. Integendeel: al die vrouwelijke
interesse in de poëzie, is een bewijs dat er iets mis is met het publiek in Nederland.
Dat er iets mis zou kunnen zijn met de poëzie, is uiteraard uitgesloten. Zo overkomt
het Karel van de Woestijne dat hij bij een optreden bijna alleen vrouwen onder zijn
gehoor vindt. Dat leidt tot het volgende, venijnige commentaar van een verslaggever:
‘Hij kwam, slank en onhandig, voor een zaaltje te zitten, dusdanig met vrouwen
gevuld, dat het eens te meer en afdoende bleek hoe urgent een leesverbod voor
vrouwen wordt.’ (Geciteerd uit Van Boven 1992, p. 121) De schrijver realiseert zich
kennelijk niet dat, als zijn leesverbod voor vrouwen er zou zijn geweest, Karel van
Woestijne, in al zijn slankheid en onhandigheid voor een lege zaal zou hebben gezeten.

Poëzie als Vrouw

2

Zie hiervoor Erica van Boven: Een hoofdstuk apart; ‘Vrouwen-romans’ in de literaire kritiek
1898-1930. Amsterdam, 1992.
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In 1882 verschijnen de gedichten van Perk met de beroemde voorrede van Willem
Kloos, waarin hij de poëzie vergelijkt met een vrouw: ‘De poëzie is geen zachtoogige
maagd, doch eene vrouw, fier en geweldig.’ (Kloos 1999, p. 29) Drie jaar later
verschijnt Van Deyssels manifest over het proza: ‘Ik houd van het proza, dat als een
man op mij toekomt, met schitterende oogen, met een luide stem, en met groote
gebaren van handen.’ (Van Deyssel 1894, p. 87)
Poëzie als een vrouw, proza als een man. Dat beide schrijvers hierin niet alleen
stonden, laten de twee schilderijen zien die Sir Lawrence Alma Tadema in dezelfde
periode schilderde. Het linkerdoek heeft als titel ‘Proza’, voorgesteld als een man,
het rechter ‘Poëzie’, voorgesteld als een vrouw. De man is verdiept in de studie van
een papyrusrol en zit met zijn rug tegen de buitenwereld, terwijl de vrouw de studie
heeft gestaakt en haar blik dromerig naar buiten heeft gekeerd, ondertussen schijnbaar
achteloos tokkelend op haar lier.3

3

Edwin Becker, e.a. (Red.): Sir Lawrence Alma-Tadema. Amsterdam, Liverpool, 1996. pp.
212-213. Volgens de catalogus zijn de doeken in 1879 geschilderd.
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De overeenkomsten zijn niet toevallig, maar passen in een algemeen beeld. Proza
wordt in verband gebracht met de ratio, het verstand, wetenschap en studie,
buitenwereld en levensbeschouwing, het onveranderlijke, het wetmatige. Poëzie
daarentegen met het intuïtieve, argeloze en spontane, met gevoel en emoties,
verbeelding en fantasie, de binnenwereld en het ongrijpbare, het vluchtige en
voorbijgaande. En daarmee worden de beide woordvelden in sterke mate gegenderd:
de betekenisaspecten van proza zijn masculien, die van poëzie feminien.
Het toeschrijven aan proza en poëzie van mannelijke c.q. vrouwelijke kenmerken
staat uiteraard niet los van een algemenere cultuurmaatschappelijke beeldvorming
over de beide seksen aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste
eeuw. In het kort komt het erop neer dat er twee stromingen zijn. Enerzijds is er de
beweging die uitgaat van de veronderstelling dat mannen en vrouwen gelijk zijn en
dat alle verschillen voortkomen uit maatschappelijke factoren. De specifiek
vrouwelijke natuur is dus niet aangeboren, maar aangeleerd. Hoewel deze opvatting
wel degelijk aanhang vond, domineerde toch de stroming waarin werd uitgegaan van
de ongelijkheid van vrouwen en mannen, dat wil zeggen: waarin de vrouw het recht
claimde op anders-zijn. Aan het begin van de twintigste eeuw ligt het accent vooral
op het eigene en het specifieke van de vrouw. Erkenning van ‘gelijke rechten bij
ongelijkheid van wezen’, heette het en die zal een heilzame werking moeten hebben
op de samenleving. De manier waarop aan dit ongelijkheididee uiting werd gegeven,
varieerde sterk: van opbouwend, positief, ‘objectief’-redenerend tot grof, hatelijk en
ronduit vrouwvijandelijk. Deze laatste houding is vooral gevoed door het boek van
de vrouwenhater Otto Weininger, Geschlecht und Charakter, dat in Nederland vooral
in de jaren na 1920 invloed heeft uitgeoefend.
Eén uitvoerig citaat laat afdoende zien hoe deze denkwereld in elkaar zit.
Schopenhauer leert, dat een vrouw altijd liegt, dat liegen haar natuur is.
[De vrouw is] van aard nieuwsgierig, geneigd tot kwaadspreken, bewaart
zorgvuldig haar eigen, maar verklapt een anders geheimen. Elke vrouw
draagt [...] het verlangen naar het moederschap in zich om, naast het
verlangen om te ‘dienen’, en die twee krachten drijven haar tot den man
[...]. De vrouw is in de eerste plaats gevoelsmensch. De vrouw is
beschermengel, goede geest, troosteres, balsemende hand, zij is de
zonneschijn van het leven, licht en warmte. De liefde van een vrouw is,
zich geven, zich opofferen. In een vrouw heerscht geloovende, vertrouwende
liefde. Onverzoenlijke haat en wraakzucht kunnen een vrouw verteren,
zooals een brandende zinnelijke hartstocht haar innerlijk verschroeit. De
vrouw is zeer materialistisch aangelegd, in veel hooger mate dan de man.
Een vrouw gaat op in kleinigheden. Zij is de zachtheid zelf. Een vrouw is
wreed, onbarmhartig. Zij is licht geneigd tot sentimentaliteit, koestert ‘het
lieve hondje’ en jaagt met een snauw den armen drommel van de deur.
Kracht en geweld imponeeren een vrouw. Door uiterlijkheden voelt zij
zich sterk aangetrokken, vooral door uniformen. Een vrouw is een geboren
intrigante. ‘Zoolang als er vrouwen bestaan, zullen de oorlogen ook
blijven’. (Maas 1935, pp. 36-37)
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Het zal niet verbazen dat er binnen dit denkpatroon nauwelijks een serieuze plaats
is ingeruimd voor vrouwen in de wereld van kunst en cultuur. De toename van het
aantal vrouwelijke romans in de eerste helft van de twintigste eeuw ging gepaard
met een afname van de waardering ervoor. Vrouwen kunnen niet analytisch denken,
kunnen zich niet los maken van de als ‘benauwend’ ervaren huiselijke kring, zij zijn
niet in staat de ‘essentie’ van de dingen te doorgronden of een universele visie op
het bestaan te formuleren. Hun romans worden dan ook als ‘kleinburgerlijk’ terzijde
geschoven. Wanneer vrouwen aan dit keurslijf proberen te ontsnappen, worden ze
afgedaan als mislukt, want ‘onvrouwelijk’. Proza is een aangelegenheid voor mannen.
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De schilderijen van sir Lawrence Alma-Tadema; Proza

Ten aanzien van de poëzie ligt de zaak gecompliceerder. De Tachtigers
propageerden immers een soort poëzie waarvan de eigenschappen zich voor een
belangrijk deel in het ‘feminiene’ domein bevinden: gevoel, passie, emotie, liefde,
verdriet, melancholie, om er slechts enkele - overigens zeer belangrijke - te noemen.
De Tachtigers hebben de poëzie bevrijd uit de knellende greep van de dominante
ratio van de mannelijke, sterk retorische traditie, door haar als een fiere Vrouw voor
te stellen. Wat we zien is dat er soms vrij expliciet vrouwelijke eigenschappen worden
toegeschreven aan poëzie van mannelijke dichters. Bijvoorbeeld: ‘de gedichten van
Thomson vereischen een fijnheid en zachtheid van beschouwing, een bijna
vrouwelijke aandacht.’ (Verwey 1909, p. 68)
Tegelijkertijd hebben de Tachtigers een probleem geschapen: als poëzie een
vrouwelijk genre is, hoe zit het dan met de mannelijkheid van dichters?

Priesters van de poëzie
Albert Verwey zag dit dilemma haarscherp. Op gezag van professor Heymans die
een zeer invloedrijke studie schreef, Psychologie der vrouwen, bouwt Verwey al
citerend een vrouwbeeld op dat er als volgt uitziet: vrouwen kenmerken zich door
‘wisselende stemming,
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Poëzie

zwaartillendheid, gebrek aan moed, [...] scherpzinnigheid maar gebrek aan verstand,
afkeer van abstractie, intuïtief denken, impulsiviteit, neiging tot fanatisme, handigheid,
ijdelheid, heerschzucht, neiging tot overdrijven’ enzovoort enzovoort (Verwey 1911,
p. 88).
Op deze manier kan Verwey de overstap maken naar de kunst en stellen dat een
kunstenaar niet anders dan mannelijk kan zijn: ‘Het is volstrekt onwaar dat kunstenaars
vrouwelijk zijn: hun ware wezen ligt in het beheerschende, dat geestelijk beleven
wil wat de vrouw in het lichaam kent. En de Verbeelding toont haar oorsprong in de
mannelijkheid.’ (Ibidem, p. 90)
Verwey is de meest invloedrijke woordvoerder van een beweging die rond de
eeuw-wisseling steeds sterker wordt. Beseffend dat het Tachtigersideaal van
individuele expressie in de poëzie stukloopt, wil hij het genre opheffen naar meer
universele waarden en normen. Poëzie wordt voor hem en zijn volgelingen een
metafysisch levensprincipe; het is het enige kenmiddel om de essentie van het leven
te ervaren. De dichter meet zich de status van opperpriester aan. Waartoe dit leidt,
toont de volgende vergelijking van Verwey:
Stel u voor dat een vrouw in de vlammen springt om haar kind te redden.
De buitenstaanden zijn opgetogen over de hartstochtelijkheid van haar
bewegingen,
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over den grilligen gloed en het fantastische vlammenspel, over den woesten
en toch zachten greep waarmede zij haar kind in de armen knelt, over den
sprong waarmee zij zwart, half verbrand, den vuurpoel uitstort, het kind
beschermend tegen vlammen zoowel als val. Stel u dit voor - welnu, zóó
is de bewondering voor den Dichter. Hij heeft den tocht door de vlammen
gewaagd, hij heeft zijn liefste behouden, half verbrand en ademloos ligt
hij op het geledene terug te zien - de menigte juichte, juicht, om zijn
schoone houdingen, om zijn natuurlijke bewegingen; terzijde staat zelfs
een, de ongelukkige, die hem benijdt. (Verwey 1906, pp. 192-193)
Het is verleidelijk hier lang bij stil te staan en bijvoorbeeld de vraag te stellen waarom
hij niet een vader neemt die zijn kind uit een brandend huis redt? Maar het is ook
voorstelbaar dat de lezer denkt: die man spóórt niet.
Het toeschrijven van vrouwelijke eigenschappen aan poëzie van mannen hoeft
helemaal niet te leiden tot afkeuring. Integendeel. In veel beschouwingen vinden we
de opvatting dat de mannelijke dichter juist de beste poëzie levert wanneer hij in
staat is vrouwelijke elementen met zijn mannelijke eigenschappen te vermengen.
Maar dezelfde gender-cocktail heeft niet dezelfde heilzame werking wanneer de
vrouwelijke dichters haar bereiden: wanneer zij mannelijke elementen met hun
vrouwelijke eigenschappen mengen, doen zij iets tegennatuurlijks. Ze doen daarmee
hun ‘aard’, ‘wezen’ of hoe het ook wordt geformuleerd, geweld aan en gaan daarmee
hun ongeluk tegemoet. Ze zijn dan ‘onvrouwelijk’ en verloochenen hun ‘natuur’.
Overvloedig zijn de recensies waarin geluiden te horen zijn als de volgende:
‘Mejuffrouw Marie Schmitz zou geen dichterlijke jonge dame van dezen tijd zijn,
indien ze niet gedurig en op roerende wijze wist te spreken over haar “nooit gestilde
passie-smart”, over “roode anjelieren, rood als heete passie-vlam”, over “blanken
duiven” en “witte waterlelies”, over “najaars-goud” en “zomerblauw” en diergelijke
schoone zaken.’ (Poort 1914, p. 383)

Gentlemen
In het werk van de dichter Marie Metz-Koning komt een gedicht voor dat in deze
context interessant is. ‘Mijn Muze’ laat zien dat de dichteres zich wel degelijk scherp
bewust is van het standaardbeeld van de vrouwelijke poëzie en neemt hiervan afstand
door de Muze als een vrouw voor te stellen, maar ‘met den blik van een man’. In de
eerste helft van het gedicht verklaart Metz-Koning wat haar niet drijft tot het schrijven
van gedichten:

Mijn muze
O, mijn Muze is geen meisje met engel-gezicht;
En ze sloot voor het leven haar oogen niet dicht.
Zij is óók niet een moeder, die enkel maar weet,
Van den weg naar de wieg, en klein-kindertjes-leed.
Ze is nog minder een kindje, dat zangetjes weeft,
En aan mij, die ze lief heeft, haar bloemetjes geeft.
Maar mijn Muze is een vrouw, met den blik van een man,
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Die het leven door-lééd, en het dóór-denken kan,
En die tòch nog wil leven, uit innere kracht;
En de menschen bemeélijdt; en niemand veracht.
Die de schoonheid aanbidt, en om ijdelheid spot,
En zich kneedde uit een leemklont het beeld van een god.
(Metz-Koning 1910, pp. 1-2)
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Dit ‘onvrouwelijke’ poëtisch programma komt haar op onversneden kritiek te staan.
De dichteres is weliswaar ‘rijk aan gevoelens en ideeën’, maar nam geen tijd ‘voor
het eerbiedige beeldhouwen van één enkele stille schoonheid.’ Ze begon ‘te
polemiseeren [en] stapelde allerlei feministische ideetjes op elkaar’. Ze is een
‘afschrikkend bewijs waartoe een “vlotte pen” kan voeren.’ (Walch 1911, pp. 621-622)
Zoals gezegd, wordt het literaire circuit in het begin van de twintigste eeuw volledig
gedomineerd door mannen. Het merendeel van de dichters is mannelijk, en dat geldt
ook voor de redacties van tijdschriften, de leiding van uitgeverijen, de samenstellers
van bloemlezingen en schoolboeken. Vooral de literaire critici drukken hun stempel
op het beeld over wat poëzie van vrouwelijke dichters is en vooral ook zou moeten
zijn.
In de besprekingspraktijk valt een duidelijk patroon te ontdekken. Bundels van
vrouwen worden bijna uitsluitend vergeleken met die van andere vrouwen. Een
vergelijking met mannenpoëzie komt zelden voor. Het is in dit opzicht misschien
niet verwonderlijk dat er protesterende geluiden klinken, zoals van deze vrouwelijke
recensent, Ter Laan-van Lokhorst: ‘Zelden is critiek op werk van vrouwelijke auteurs
juist. Vermoedelijk omdat de critiek in handen der mannen is.’ Heel opmerkelijk is
dat zij dit terecht vindt: ‘Niet dat zij in handen der vrouwen moest zijn! Vrouwen
beschikken zelden over voldoende critisch vermogen, oordeelen ook doorgaans
zonder “kennis van zaken” en wanneer zij het eens bij het rechte eind hebben, blijft
het nog de vraag of zij hun meening behoorlijk kunnen verdedigen.’ (Ter Laan-Van
Lokhorst 1928, p. 406) Het past volkomen in het tijdsbeeld: vrouwen kunnen niet
analytisch denken.
De fout die Ter Laan-Van Lokhorst bij veel mannelijke recensenten signaleert, is
hun houding van ‘gentleman’: ze bespreken de poëzie a priori welwillend, maar niet
kritisch omdat die door een vrouw werd geschreven. ‘Want dat een niet onvermaard
criticus zich bij de beoordeeling van een schrijfster door een knap uiterlijk der vrouw
laat inpalmen, daarvan hebben we in onze letterkunde wel meer dan één voorbeeld.’
(Ibidem, p. 406) Inderdaad zijn er nogal wat recensies waarin de waardering voor
gedichten niet wordt gezocht in de schoonheid van de poëzie maar in die van de
maakster. Deze hoffelijkheid kan ook tot in het absurde worden doorgevoerd, zoals
bij deze recensent: ‘De verzen van Mej. De Waal, bij kleine portietjes een enkele
maal voorgelezen, in een jasmijnpriëel [...], moeten de hoorders aangenaam aandoen.
Daarentegen is er geen enkel onder het zestigtal in den bundel, [...] dat een tweede
lezing verdraagt.’ (Van Loghem 1904, p. 362)
Waardevolle gedichten dus, maar je moet ze geen twee keer lezen... De tweede
categorie mannelijke critici beoordeelt het werk van vrouwelijke auteurs a priori
negatief, paradoxaal genoeg om dezelfde reden waarom de eersten zich als
‘gentlemen’ gedragen, namelijk omdat het werk van vrouwen betreft.
Zonder uitzondering negatief is de kritiek wanneer er in de gedichten
‘onvrouwelijke’ elementen worden bespeurd. Dit is een van de grootste
tegenstrijdigheden: de vermenging van ‘vrouwelijke’ aspecten in de poëzie van
mannen verhoogt de kwaliteit, maar andersom geldt nooit dat vrouwen ‘mannelijke’
elementen in hun poëzie moeten willen gebruiken.
Er is nog een derde categorie te onderscheiden in de literaire kritiek, die misschien
wel in de meerderheid is: besprekingen waarin een positief oordeel wordt uitgesproken
omdat de poëzie geheel beantwoordt aan het verwachtingspatroon. Poëzie die gevoelig
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is, die niet streeft naar iets hogers, waarin de liefde van de moeder voor haar kind
wordt bezongen, of de dienstbaarheid en dankbaarheid aan de man et cetera.
Hoe zit het met de enorme waardering voor dichters als Hélène Swarth en Henriëtte
Roland Holst? De eerste is een volmaakte bevestiging van de regel, de tweede is de
uitzondering die de regel bevestigt. De poëzie van Hélène Swarth past geheel in het
verwachtingspatroon. Zij is het voorbeeld van een dichteres die in haar poëzie het
haar toegewezen domein van de vrouwelijkheid niet overschrijdt. Juist omdat haar
belangrijkste thema ‘de liefde’ is, doet zij haar aard en die van haar soortgenoten
geen geweld aan. Zoals iemand het
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verheven uitdrukte: ‘Vrouwen zijn kraters van liefde [...]. Welke man had dien brand
van liefde uitstralen kunnen, die vele jaren lang ondelgbaar geurde en rookte van het
offerblok die groote Liefde-priesteres, Hélène Swarth?’ (Scharten 1910) Pas aan het
begin van de jaren twintig verandert de positieve houding tegenover Hélène Swarth
radicaal. Zoals de hoofdredacteur van De Gids dan schrijft: ‘Hélène Swarth gééft
geen liefde meer, ze tàpt ze.’ (Geciteerd in Van den Akker en Dorleijn 1985, p. 149)
Met de poëzie van Henriëtte Roland Holst kunnen de critici moeilijker eenduidig
overweg. Zij is immers een dichteres die wel een levensvisie in haar werk uitdraagt
en meer pretentie heeft dan moederlijke gevoelens te uiten. Uit de kritieken wordt
duidelijk dat zij een reputatie heeft die niet zomaar aan te tasten is. Dat is niet
onbegrijpelijk als men bedenkt dat Henriëtte Roland Holst één van de weinige
vrouwen was die wel degelijk een actieve en belangrijke rol in het literaire circuit
speelde. Niettemin worden haar politieke opvattingen en stellingname regelmatig
gezien als een gevaar voor haar vrouwelijkheid: ‘de politieke actie van deze grote
vrouw [schaadt] haar roeping als dichteres.’ (Mees-Verwey 1923, p. 247) ‘Ze is ook
feministe, [en] zoo geëmancipeerd, dat het fijn-vrouwelijke bijkans verloren schijnt
te gaan.’ (De Moor 1914-1915, pp. 32-33)
Blijkens het volgende gedicht van de dichteres Ellen, waren sommige vrouwen
zich bewust van de rol waarin ze als vrouwelijke minnares gevangen zaten. Ook zij
zou graag met mannelijke passie liefhebben en dit als bron gebruiken voor haar
poëzie. Helaas:
Ik zou een speeltuig willen zijn
waarover bei' je handen gingen
en al wat gij in mij gewekt
zou daar in zangen uit gaan zingen.
Dan brak daar uit een vlammend lied
van passiepracht, van zielebranden...
Je hand zou in de snaren slaan...
Zij zouden sidd'ren in je handen
die 'k liefheb, die ik stil bestaar
en om mijn hoofd zou willen leggen...
Maar 'k ben een vrouw... Ik zwijg en wacht
in zwijgenis die zwaar van zeggen.
O duldeloos-geheime pijn
van doorn-omwonden weeldedroomen
waarin ik mij je liefste zie
en wéét: Zoo zal het nimmer komen! (Ellen 1913, pp. 296-299)

Viriele jongeren
Anders dan in de meeste handboeken staat, heeft de Eerste Wereldoorlog volgens
ons wel degelijk een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de poëzie in
Nederland. Er blijkt een sterke behoefte te zijn aan het oprichten van nieuwe literaire
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tijdschriften als platform voor ideeën die als ‘nieuw’ en ‘modern’ worden
gepresenteerd. Men wijst op de algehele malaise van de tijd, fulmineert tegen
‘vervlakking’, ‘materialisme’, ‘individualisme’, ‘rationalisme’, kortom tegen een
gebrek aan idealisme, dat de naoorlogse jaren kenmerkt. Er heerst het gevoel dat ‘er
geen tijd meer is’, dat ‘de tijd’ in een ‘versnelling’ is gekomen. Men bemoeit zich
met politieke vraagstukken, ook al is de positie veelal antiparlementair en
antidemocratisch en verklaren de schrijvers nadrukkelijk hun neus op te halen voor
‘de
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politiek’. De beschouwingen zijn doortrokken van een besef tot een nieuwe tijd, een
nieuwe generatie te behoren, zonder dat duidelijk is waar men precies naar toe wil.
Wie de gedichten en de kritische beschouwingen uit de jaren na 1918 bekijkt, kan
de invloed van de oorlog alleen al aan de metaforiek aflezen. Die is voor een
belangrijk deel ontleend aan begrippen als ‘strijd’, ‘geweld’, ‘bloed’, ‘weerbaarheid’,
‘kracht’, ‘moed’ enzovoort.
Was de poëzie in de jaren daarvoor nog een zaak van het juiste evenwicht tussen
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, na 1920 propageren ‘de jongeren’ een
kunst die nadrukkelijk viriel moet zijn.4 Poëzie dient voor alles mannelijkheid uit te
stralen en ieder vrouwelijk element is een uiting van zwakte, van decadentie. ‘Jong’
zijn is ‘mannelijk’, ‘oud’ zijn is ‘vrouwelijk’. Het vrouwbeeld wordt steeds negatiever,
tot en met een grimmige vrouwenhaat toe. Al of niet met een beroep op een filosoof
als Nietzsche, een psycholoog als Otto Weininger of een avant-gardist als Marinetti,
reduceert men de vrouw tot nul of nog minder: als een gevaar voor de (toekomstige)
samenleving. Het zijn niet de minsten onder de dichters die van hun hart geen, of
juist, een moordkuil maken: Marsman, Vestdijk, Van den Bergh, Ter Braak, Querido,
Engelman, Kuyle, Binnendijk, Donker, Van Duinkerken. Zo verklaart Max Kijzer
de situatie in Nederland met die in Duitsland, waar ook altijd massa's ‘rijmende,
religieuze, sentimenteele dames [...] te vinden waren’. Nee, dan de Fransen: de
‘Parijsche huisvrouw heeft wel wat beters te doen, dat verzeker ik u! Daar vind je
nog uitstekende huisvrouwen en minnaressen van hun man.’ (Kijzer 1935, p. 116)
Een prominent criticus als Binnendijk schaart zich temidden van hen die in het
gezelschap van vrouwen het woord ‘recht’ in de eerste en laatste plaats associëren
met ‘aanrecht’: ‘Gevoelige jonge meisjes [...] schijnen veelal meer bevrediging te
vinden in het schrijven van gedichten, dan in het grondig bestudeeren en beoefenen
der nederlandsche kookkunst. Wat weergaloos te betreuren valt, zoowel voor ons,
mannen, - als voor de nu eenmaal veeleischende Muze der dichtkunst.’ (Binnendijk
1926, p. 407)
Een van de trendsetters in dit opzicht is Theo van Doesburg. Zoals bekend is het
vooral de avant-garde die zich extreem progressief opstelt: weg met de traditie,
bezinning, romantiek, leve de machine, de snelheid, het tempo, de techniek, de
zakelijkheid. Maar binnen deze ‘progressiviteit’ is geen enkele plaats weggelegd
voor de vrouw. Integendeel: Van Doesburg is in onze letterkunde een van de meest
fervente voorstanders van de masculinisering van de cultuur, gebruikmakend van
een terminologie die dicht in de buurt komt van, zo niet gelijk is aan vrouwenhaat.
Het is niet verwonderlijk, schrijft hij, ‘dat in al wat groot [...] is: religie, kunst,
wetenschap en phylosofie, het manlijk element domineert. In al deze hoogere zaken
speelt de vrouw een minder-waardige rol. Kan het ook al eens voorkomen, dat een
vrouw groote dingen tot stand brengt, dan bleek meestal, dat in zulk een “vrouw”
het manlijk princiep domineerde. Elke cultuur gaat aan het overwegend vrouwelijke
te gronde.’ (Van Doesburg 1918, pp. 242-243) In de ‘moderne’ wereld van Van
Doesburg is geen ruimte voor het dromerige, romantische wezen dat vrouw heet.
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog veranderen de opvattingen over poëzie: ze
krijgt een autonome status toegekend. Men wil breken met de erfenis van Tachtig
4

Een helder en uitgebreid artikel hierover is van Erica van Boven: ‘De viriele generatie van
1918’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. Deel 117, afl.2 (2001). pp.
109-132.
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waarin het gedicht gezien wordt als medium om gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Een gedicht is een autonoom taalbouwsel, en voor zover er sprake is van emoties
heeft de dichter die ‘geobjectiveerd’. Voor de criticus en dichter Anthonie Donker
biedt deze nieuwe opvatting een mooi handvat om het verschil tussen poëzie van
vrouwen en mannen nog een keer scherp te krijgen. Ook in de poëzie van mannen
is er sprake van ‘gevoel’, maar wel gefilterd door een strenge zelfanalyse en dat is
nu juist een eigenschap die vrouwen niet hebben, aldus Donker: ‘De schaarschheid
aan vrouwenlyriek is denkelijk vooral toe te schrijven aan de gevoelsonmiddelijkheid
der vrouwelijke geaardheid, aan haar discretie en haar tegenzin in zelfanalyse [...].
Dichten [...] vereischt een distantie tot het gevoel’. (Donker 1932, pp. 883-884)
Via deze redenering is Donker in staat het verwijt te ontzenuwen als zou de Duitse
dichter Rilke niet mannelijk genoeg zijn, sterker nog: hij zou vrouwelijk en misschien
wel verwijfd
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zijn. De ‘verfijndheid’ van diens poëzie is zeker geen teken van vrouwelijkheid, maar
juist een van mannelijkheid, aangezien deze een subtiliteit veronderstelt, een exactheid
die vrouwen nu eenmaal niet bezitten: verzen van een zo'n uiterst verfijnde structuur
‘zouden door een vrouw niet geschreven kunnen worden - gelukkig maar, want
hoeveel vrouwelijks moest daarvoor worden ingeboet! De vrouw mist daartoe die
eigenaardige tweeledigheid - tweeslachtigheid bijna - van gevoel en objectiveering,
beheersching en bewerking van dat gevoel in de taal.’ (Ibidem, p. 885)
Ondertussen gelden in deze periode de eerder gesignaleerde verschillen tussen
poëzie van vrouwen en die van mannen nog onverkort. Poëzie van vrouwen staat
gelijk aan uiting van gevoel, poëzie van mannen kenmerkt zich door visie. ‘Er is een
groot verschil in dichterschap tusschen dichter en dichteres. Hij heeft een wereld,
terwijl zij zichzelf heeft.’ (Bierens de Haan 1917, p. 478)

Ten slotte
De moderne poëzie in Nederland heeft zijn wortels in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw. Het valt te verdedigen dat de veranderingen die de Tachtigers
hebben gebracht van een grotere omvang en impact zijn geweest, dan alle poëticale
paradigmawisselingen daarna. In ieder geval is de kern van het gedachtegoed van
Tachtig nog steeds levend. De literair-historische kennis van de gemiddelde
middelbare scholier mag niet indrukwekkend zijn, maar nog steeds wordt er algemeen
instemmend en herkennend geknikt bij de slogans ‘poëzie is de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’ en ‘vorm en inhoud zijn één’.
De Tachtigers hebben de grenzen van de poëzie verlegd en haar domein en bereik
verruimd en uitgebreid met een ‘vrouwelijk register’, dat wil zeggen een register dat
bestaat uit datgene wat in het cuituurmaatschappelijke standaardbeeld als vrouwelijk
wordt beschouwd. Kloos kon zonder problemen een regel schrijven als ‘Ik ween om
bloemen in de knop gebroken’. Andere, latere dichters konden een gedicht beginnen
met een regel als ‘Mijn bleeke denken’ (Boutens) of ‘Laten we zacht zijn voor
elkander kind’ (A. Roland Holst). Of kijk naar Leopolds gedicht ‘Voor vrouwestem’,
dat niet voor niets door Du Perron werd weggehoond als ‘halfzachte’ vrouwenpraat.
(Du Perron 1936, p. 548) Het door mannen gedomineerde poëziecircuit schiep hiermee
ongekende en succesvol gebleken mogelijkheden, maar haalde tegelijkertijd ook een
aantal problemen in huis.
We zien in de jaren tussen 1880 en 1940 in de poëzie gebeuren, wat vaker optreedt
wanneer mannen zich een bepaald domein toe-eigenen. Ten eerste zorgen ze ervoor
dat de status van dat domein wordt verhoogd, in de meeste gevallen bijvoorbeeld in
economische zin, maar in de poëzie, begrijpelijkerwijze, in culturele zin. Met die
statusverhoging gaat vaak een mechanisme gepaard dat de dingen gecompliceerd
maakt. Het doet denken aan het mechanisme dat in gang wordt gezet wanneer mannen
koken. Ze maken het liefst ingewikkelde, uitheemse recepten en hebben daar vaak
hele speciale en dus ook hele dure apparatuur voor nodig. Zelden kom je mannen
tegen die met enige regelmaat stamppot bereiden of gehaktballen met aardappeltjes,
boontjes en jus. Dat laten ze graag aan hun echtgenotes over. Ze koken ook het liefst
als er bezoek is, want het hebben van een publiek werkt verhoging van de status in
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de hand. Het gevolg is dat de opvatting is gaan heersen, bij mannen zowel als bij
vrouwen, dat échte koks mannen zijn.
Het tweede mechanisme dat in werking treedt is dat van uitsluiting. Zodra vrouwen
ook actief worden op een door mannen geclaimd terrein dreigt er een statusverlaging
plaats te vinden. Dat bijvoorbeeld het beroep van huisarts in maatschappelijk aanzien
en dus ook in financiële beloning is gedaald, gaat niet toevallig samen met de
toetreding van vrouwen tot deze beroepsgroep. De geschiedenis van de Nederlandse
literatuur tot aan 1940 laat duidelijk zien dat er sprake is van een stelselmatig proces
van uitsluiting. Dat gebeurt op allerlei manieren, zoals uitsluiting door inkapseling:
poëzie van vrouwen wordt tot een apart, eigen
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domein gedefinieerd en daarmee losgemaakt als zijnde een onvergelijkbare grootheid
ten opzichte van de dominante mannelijke poëziewereld, de ‘echte’ poëzie. Op deze
manier is het prijzen van bundels van vrouwelijke dichters niet zo moeilijk en zeker
niet geváárlijk. Het is toch iets heel anders. De andere manier is eenvoudiger: afwijzen
in de hoop dat het literaire circuit de namen zo snel mogelijk vergeet.
Wie van mening is dat de cultuur in het algemeen en de poëzie in het bijzonder
dienst doen als kwartiermakers voor wat later een nieuwe, progressievere tijd zal
worden genoemd, komt bedrogen uit. Uit onderzoek blijkt dat er een sterke tendens
bestaat om de status quo te handhaven en dat er na 1920, met name in kringen van
de avant-garde, zelfs een streven heerst om emancipatorische bewegingen de kop in
te drukken.
We hebben ons hier beperkt tot de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Hoe
de situatie zich na 1940 heeft ontwikkeld, weten we niet. Maar het zou ons niet
verbazen als er niet wezenlijk veel is veranderd. In 1998 schreef Piet Gerbrandy over
de nieuwe bundel van Esther Jansma: ‘[hij] bestaat uit gedichten van zeer wisselende
aanpak en kwaliteit en wordt pas echt goed zodra [de dichteres] zich weer beperkt
tot wat waarschijnlijk haar terrein is: een compromisloos onderzoek naar het
gevoelsleven van een kind, een meisje, een moeder.’ (Gerbrandy 1998) Uit de bundel
die enkele jaren daarna verscheen, bleek dat de dichteres niet zo goed had geluisterd
naar Gerbrandy, zodat hij opnieuw zijn wijze raad kon geven: misschien moet deze
dichteres ‘ophouden literatuurtje te spelen en terugkeren naar het hart van haar
dichterschap: de nauwgezette exploratie van onze binnenwereld, het pregnant
vormgeven aan pijn.’ (Gerbrandy 2001)
Wij houden hier geen pleidooi voor een herziening van de canon. Op het begrip
geschiedenis zijn naar onze mening zaken als rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid
niet van toepassing. Veel van de gedichten die door vrouwelijke dichters werden
gepubliceerd tussen 1880 en 1940 zijn de moeite van het herlezen, laat staan
herdrukken, niet waard. Aan de andere kant valt moeilijk te ontkennen dat dat voor
heel wat mannelijk dichters óók geldt. Maar veel werk van mannelijke dichters dat
kwalitatief onder de maat is, heeft het behoorlijk veel langer - naar esthetische
maatstaven misschien wel: te lang - uitgehouden in het collectieve, maar selectieve
geheugen dat literatuurgeschiedenis heet: het merendeel van het werk van Albert
Verwey of P.N. van Eyck is ongenietbaar, en dit is een mening die ook de tijdgenoten
waren toegedaan. Niettemin hebben ze prachtig uitgegeven Verzamelde Werken
gekregen en figureren ze nog steeds als belangrijk in de literatuurgeschiedenis. Dat
zijn ze natuurlijk ook, maar om andere dan esthetische redenen.5
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn studeerden in Utrecht Nederlandse
Taal- en Letterkunde, met als hoofdvak Moderne Letterkunde. Ze
promoveerden beiden bij A.L. Sötemann op een onderwerp over poëzie
(respectievelijk Nijhoff en Leopold) en zijn beiden werkzaam als hoogleraar
Moderne Nederlandse Letterkunde (in respectievelijk Utrecht en
Groningen). Sinds meer dan twintig jaar doen ze samen onderzoek en
publiceren ze op het terrein van de poëzie. Momenteel bereiden zij een
5

Wij zijn ons ervan bewust dat de hier aangesneden problematiek in een (internationaal)
academisch discours geplaatst kan en moet worden. Voor deze gelegenheid hebben we ervoor
gekozen ons grotendeels te beperken tot het primaire materiaal voor ons onderzoek.
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boek voor over de Nederlandse poëzie tussen 1880 en 1940. Mogelijk zijn
ze in een parallel universum een siamese tweeling.
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‘Who shall blame me for trying?’
Problemen met de moraal in Richardsons Clarissa en Wolff en Dekens
Sara Burgerhart
Het genre van de roman werd lange tijd als onzedelijk beschouwd.
Halverwege de achttiende eeuw weet Samuel Richardson met zijn
Clarissa een acceptabele roman te publiceren. Dankzij de expliciet
aanwezige moraal in dit werk, die het voor huidige lezers juist minder
toegankelijk maakt, werd Clarissa in de achttiende eeuw hoog
gewaardeerd door de lezers. In dit artikel heeft Cecilia Schouten deze
lijvige roman van Richardson vergeleken met Sara Burgerhart, de
Nederlandse klassieker van Wolff en Deken.
Cecilia Schouten
De achttiende eeuw was de eeuw van de rede en de Verlichting, met het bijbehorende
geloof dat ieder mens met behulp van een goede opvoeding kon worden gevormd
tot een deugdzaam, moreel wezen. Deze opvatting is bijzonder goed terug te vinden
in de literatuur uit die tijd, die vaak duidelijk moralistisch van toon was met het doel
de lezers betere mensen te maken. Met name in de briefroman is dat goed te zien.
Dit nieuwe genre, dat in Engeland werd uitgevonden door de succesvolle Londense
drukker en uitgever Samuel Richardson, hield zich voor het eerst bezig met de emoties
en de psychologie van de personages, doordat het verhaal werd verteld in brieven
van die personages aan elkaar, zonder tussenkomst van een alwetende verteller.
Hoewel Richardsons boeken daarom vaak worden genoemd als het begin van de
moderne, psychologische roman (zie bijvoorbeeld Watt 1963), bevatten ze een moraal
die zo duidelijk aanwezig is dat moderne lezers erdoor worden afgeschrokken, des
te meer omdat die moraal is gebaseerd op ideeën over de rol van de vrouw in het
huwelijk en in de maatschappij die niet meer bepaald aansluiten bij de huidige
denkbeelden.
Bij moderne onderzoekers heeft dat ervoor gezorgd dat achttiende-eeuwse
briefromans lange tijd niet serieus werden genomen: met zo'n sterk praktisch doel
moest een roman wel minder complex en dus minder literair zijn. Wie een boek als
Richardsons bekendste werk Clarissa (1747-1748) daadwerkelijk leest, kan echter
al snel het gevoel krijgen dat het wel meevalt met die eenzijdigheid: het is voor de
lezer door de vele perspectiefwisselingen soms verleidelijker om mee te voelen met
de charmante maar slechte Lovelace dan met de deugdzame hoofdpersoon Clarissa.
Daarbij lijkt er niet echt sprake te zijn van één duidelijke moraal; de personages
lijken eerder ieder voor zich een constant gevecht te leveren met ‘hun’ realiteit in
een poging om er een moraal uit te destilleren, die dan ook voor iedereen anders is.
Het vinden van ‘de’ moraal is hier dus nogal problematisch en het is dan ook
interessant om de aanwezigheid ervan in Clarissa eens nader te bestuderen. Daarbij
is het nuttig om ook een Nederlandse briefroman als Sara Burgerhart van Betje
Wolff en Aagje Deken (1782) op dezelfde manier te bekijken: de sociale en politieke
situatie in de Republiek en Engeland was zowel voor als tijdens de achttiende eeuw
zeer verschillend, en juist bij de moraal die in beide boeken tot uiting komt, kunnen
dergelijke verschillen een grote rol spelen. Op die manier is het dus mogelijk meer
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te weten te komen over de wijze waarop de historische omstandigheden de
aanwezigheid van de moraal in de tekst en de receptie ervan beïnvloeden.

Een lesje in huwelijksproblematiek
Van Samuel Richardsons tweede roman was de titel, zoals gebruikelijk in die tijd,
al veelzeggend: Clarissa: or the History of a Young Lady: Comprehending the Most
Important Concerns of Private Life and particularly showing the Distresses that may
attend the Misconduct both of Parents and Children, in relation to Marriage
(Richardson 1985, p. 33). Ook in het voorwoord benadrukte Richardson dat hij zijn
lezers niet alleen wilde amuseren, maar ze tevens een morele les wilde bijbrengen
in huwelijksproblematiek.
Clarissa vertelt aan de hand van brieven van personages het meeslepende verhaal
van Clarissa, een
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bijzonder mooie, deugdzame en verstandige jonge vrouw uit een welgestelde familie,
die door haar ouders gedwongen dreigt te worden tot een huwelijk met een man die
haar in alle opzichten niet waard is. Het doel daarvan is de familie, door het uitbreiden
van hun grondbezit, weer een stap dichterbij een adellijke titel te brengen. Clarissa's
broer en zuster, die jaloers zijn vanwege een erfenis van hun grootvader waarbij zij
ten gunste van Clarissa werden gepasseerd, doen bovendien al het mogelijke om de
familie tegen haar op te zetten. Clarissa weigert zich op te offeren voor dergelijke
onzuivere zaken en ziet zich gedwongen te vluchten, waarbij ze zich min of meer
ongewild onder bescherming stelt van Robert Lovelace, een charmante maar slechte
edelman. Lovelace neemt haar mee naar Londen, naar een huis dat er respectabel
uitziet maar dat in werkelijkheid een bordeel is. Wanneer Lovelace na veel
ingewikkelde listen ervan overtuigd is geraakt dat Clarissa zich niet vrijwillig aan
hem zai overgeven, verkracht hij haar. Hoewel haar reputatie geschonden is en een
terugkeer naar haar oude leven zonder een huwelijk onmogelijk is geworden, weigert
Clarissa met Lovelace te trouwen. Ze teert weg en sterft, maar wel met een besef
van haar eigen superioriteit en met het volste vertrouwen in Gods genade.
In het hele boek grijpen alle personages, zelfs Lovelace in zijn betere momenten,
regelmatig de gebeurtenissen in hun leven aan om algemene bespiegelingen te geven
over de juiste manier van leven. Zo veel nadruk op de moraal zijn wij tegenwoordig
niet meer gewend, en het is dan ook niet verbazend dat Richardsons werken nauwelijks
meer worden gelezen. Naast hun lengte - Clarissa telt in de Penguin-uitgave bijna
vijftienhonderd pagina's - vormt ook de prekerige toon waarop de zeer puriteinse
denkbeelden aan de man worden gebracht een duidelijke hindernis voor de moderne
lezer.
In de achttiende eeuw lag dat heel anders. Richardsons eerste boek Pamela: Or
Virtue Rewarded was in 1740 juist uitermate populair geworden vanwege die
moralistische inslag. Het genre van de roman, dat tot dan toe vanwege de matige
kwaliteit en de twijfelachtige moraal een zeer slechte reputatie had gehad, werd door
hem acceptabel gemaakt en zelfs gebruikt als een manier om de vooral vrouwelijke
lezers aan te sporen tot deugdzaamheid. Mede dankzij Richardson specialiseerde het
genre zich in het beschrijven van ‘echte’, alledaagse mensen en hun gevoelens,
waarbij de briefvorm ervoor zorgde dat de lezer op de hoogte werd gebracht van de
emoties van de personages op het moment dat ze er middenin zaten. Deze nieuwe
vorm van realisme werd door lan Watt in zijn invloedrijke boek The Rise of the Novel
‘formal realism’ genoemd (Watt 1963, p. 34). Hij verbindt deze vorm van realisme
met de opkomst van de burgerij, de rijke middenklasse, in Engeland en ziet er zoals
gezegd de basis in voor de moderne roman.
Richardsons nieuwe techniek zorgde echter ook voor problemen bij het overbrengen
van de moraal in Clarissa. Tussen de grote stroom ‘fanmail’ die hij ontving, zaten
veel brieven van lezers die door de aanwezigheid van de vele verschillende ‘stemmen’
in het boek op het verkeerde been waren gezet. Veel lezers begrepen niet waarom
Clarissa niet met Lovelace trouwde; hoewel dat in het boek meerdere malen werd
uitgelegd, was het kennelijk moeilijk te begrijpen waarom ze haar reputatie niet
probeerde te redden (Eaves en Kimpel 1971, pp.285-364). Richardson reageerde op
die kritiek met uitgebreide revisies. Vanaf de derde druk voegde hij passages en
noten toe die Lovelace in een slechter daglicht moesten stellen. In brieven aan
vrienden beklaagde hij zich erover dat zijn lezers zijn boek niet begrepen hadden:
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ze sympathiseerden te veel met Lovelace, en waardeerden Clarissa's combinatie van
decorum en morele principes niet voldoende.
Voor het overige werd Richardson door zijn tijdgenoten volgens Eaves en Kimpel
bijzonder gewaardeerd, al bleef er in latere eeuwen weinig over van die waardering.
Inmiddels is Richardsons werk herontdekt door onderzoekers. In de jaren zeventig,
tachtig en negentig van de twintigste eeuw, zo blijkt uit nadere bestudering, zijn
vanuit alle belangrijke literatuurwetenschappelijke stromingen interpretaties geleverd
van Richardsons romans, en is er omstandig onderzoek gedaan naar de boeken ‘achter’
de moraal. Vreemd genoeg is de grond waarop Clarissa kon worden bekritiseerd in
Richardsons tijd dezelfde waarop dat boek tegenwoordig opnieuw als literair
meesterwerk wordt onthaald: de moraal die de tekst zo expliciet beweert te bevatten,
blijkt vaak weinig rechtlijnig of wordt zelfs overtuigend tegengesproken door een
charmant en boeiend personage als Lovelace.

De Nederlandsche Juffers
Ook in het buitenland werd Clarissa veel gelezen en bewonderd. De Nederlandse
Republiek bleef daarbij niet achter, en in de tweede helft van de achttiende eeuw
verschenen verschillende Nederlandse briefromans volgens Richardsons model. De
bekendste daarvan is De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff
en Aagje Deken (Wolff en Deken z.j.).
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De toon van dit boek is totaal anders dan die van Clarissa. In plaats de tragiek en de
strenge puriteinse moraal van Richardson heeft Sara Burgerhart een vrolijke,
optimistische toon met als basis de gematigder denkbeelden van de achttiende-eeuwse
Republiek. Toch is ook hier een duidelijke moraal aanwezig, die sterk lijkt op die
van Clarissa.
Sara Burgerhart is een vrolijk jong meisje, dat wil genieten van het Amsterdamse
leven. Dat lukt niet, doordat ze na de dood van haar ouders wordt opgevoed door
haar tante, die bij de ‘fijnen’, een kwezelachtige godsdienstige beweging, hoort en
het als haar taak ziet Sara zo veel mogelijk plezier te onthouden. Sara houdt het niet
meer uit en als ze via een schoolvriendin een huis vindt waar meisjes van haar leeftijd
inwonen bij een vriendelijke weduwe, verlaat ze haar tante. Het nieuwe leventje
bevalt haar wel, en al snel is Sara eraan gewend veel uit te gaan, ook in het gezelschap
van jongemannen. Ze wordt van meerdere kanten gewaarschuwd voor haar ‘losse’
levensstijl, maar zelf komt ze er pas achter hoeveel gevaar jonge meisjes lopen
wanneer een man met wie ze een dagje uit is geweest haar ontvoert naar zijn
buitenhuis. Gelukkig weet Sara met de hulp van de dochter van de tuinman op tijd
te ontkomen. Tot inkeer gekomen accepteert ze nu wel Hendrik Edeling, een
verstandige jongeman die haar eerst wat te ernstig had geleken, en zweert ze het vrije
leven af voor een gelukkig, kalm bestaan als deugdzame huismoeder.
Betje Wolff en Aagje Deken richtten zich met dit boek volgens hun voorrede
speciaal op de ‘Nederlandsche Juffers’. Tegenover de vele vertalingen van
buitenlandse boeken wilden zij laten zien dat een oorspronkelijk Hollands boek, vol
‘menschen, die men in ons Vaderland werkelyk vindt’, ook succesvol kon zijn, en
juist specifiek geschikt was om de Nederlandse meisjes een moraal bij te brengen
(Wolff en Deken z.j., p. 10). Ze namen dus expliciet afstand van al hun buitenlandse
collega's, ook van Richardson. Toch is het moeilijk een boek over Sara Burgerhart
te vinden waarin geen melding wordt gemaakt van de invloed van Richardson.

Veranderend vrouwbeeld
Clarissa en Sara Burgerhart zijn allebei ‘vrouwenboeken’: ze richten zich expliciet
tot een vrouwelijk publiek en hun hoofdpersonen dienen als voorbeeld van hoe een
jonge vrouw zich wel of niet moet gedragen. Bij de bestudering van de moraal in
beide boeken vallen dan ook direct de effecten op van de verschuiving in het denken
over het zwakke geslacht die zich in de achttiende eeuw voordeed. In de zestiende
en zeventiende eeuw werd vrouwelijkheid vrijwel uitsluitend gedefinieerd in negatieve
termen en werd de vrouw in de door mannen gedomineerde Engelse samenleving
gezien als een zwakker, meer door slechte hartstochten geregeerd wezen, maar
langzaamaan kwam daar een andere ideologie voor in de plaats: die van de vrouw
als tegenhanger van de man, met een eigen rol in de maatschappij. Het vrouwbeeld
werd steeds meer gebaseerd op nieuwe ideeën over de vrouwelijke natuur als
fundamenteel verschillend van de mannelijke: vrouwen werden vanaf nu gezien als
zachter, beheerster en minder hartstochtelijk dan mannen. (Fletcher 1995, pp. 377-400
en Barker-Benfield 1992, pp. 215-286) Ook in de Republiek deed zich een zelfde
verschuiving voor (Kloek en Mijnhardt 2001, pp. 243-261). Er was hier overigens
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geen sprake van een plotselinge ontwikkeling; de overgang was zeer geleidelijk, en
zoals we zullen zien in Clarissa en Sara Burgerhart bestonden beide visies op de
vrouw gedurende de hele achttiende eeuw naast elkaar.
Met haar imagoverbetering kreeg de vrouw steeds meer verantwoordelijkheden
in huiselijke kring. Tegelijkertijd nam haar bewegingsvrijheid af: activiteiten buiten
die huiselijke kring werden gezien als onvrouwelijk en ongepast. Voor de vrouw
was zo het huwelijk van essentieel belang geworden: veel meer dan in de eeuwen
envoor was in de achttiende eeuw haar keuze bepalend voor de rest van haar leven.
Het huwelijk, maar vooral de aanloop ernaartoe werd een machtsstrijd tussen man
en vrouw: hij was haar natuurlijke leider, maar zij was degene die zijn hartstochten
moest afzwakken en die verantwoordelijk was voor het gezinsleven. Centraal in deze
machtsstrijd stond de ‘delicacy’ van de vrouw: zij moest zich houden aan een
bepaalde, zeer strikte sociale code, die voorschreef hoe ze de waardering van de man
kon winnen zonder haar zachte natuur te verloochenen (Barker-Benfield 1992, pp.
215-286).

Onze ‘moraal’ uitgediept
Clarissa en Sara Burgerhart zijn dus regelmatig met elkaar vergeleken, meestal door
Nederlandse onderzoekers en met de nadruk op de roman van Wolff en Deken.
Diepte-onderzoeken zoals die naar Richardsons romans zijn gedaan zijn echter nooit
nodig geweest voor Sara Burgerhart, omdat het altijd de lezers bleef aanspreken: in
vergelijking met Clarissa is het buitengewoon kort en erg vrolijk en verlopen de
handelingen in razend tempo. Daarbij is de moraal die Sara Burgerhart toch probeert
uit te dragen veel
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minder storend voor modernere lezers, omdat ze niet, zoals de achttiende-eeuwse
puriteinse moraal uit Engeland, deel uitmaakt van een ‘vreemd’, ver verleden, maar
juist goed aansluit bij de huidige denkbeelden. Wanneer Abraham Blankaart, Sara's
nuchtere, sympathieke voogd, schrijft: ‘Laat elk geloven wat hij wil, wat hij kan, en
laten wij allemaal deugdzaam leven’ (Wolff en Deken z.j., p. 124), kan de moderne
lezer zich daar zonder veel moeite in vinden, wat toch heel anders ligt bij een
sentiment van Clarissa als ‘The excellence that makes every other excellence amiable
is HUMILITY’ (Richardson 1985, p. 1466). Zeker wanneer dergelijke morele motto's
in Clarissa nogal geforceerd worden gebracht, terwijl de personages in Sara
Burgerhart ze slechts af en toe uitspreken naar aanleiding van de gebeurtenissen.
Toch kan het heel interessant zijn de inzichten die het Richardson-onderzoek heeft
opgeleverd te toetsen aan de Nederlandse ‘navolger’. De vraag is dan: wat zijn de
verschillen en de overeenkomsten in de manier waarop Richardson in Clarissa en
Wolff en Deken in Sara Burgerhart ieder afzonderlijk proberen hun lezers moreel
te onderwijzen, en wat voor gevolgen hebben hun werkwijzen voor de effectiviteit
van die morele lessen in de teksten en bij de lezer? Een probleem hierbij is dat
‘moraal’ een complex begrip is. Een moraal heeft niet puur een functie in de tekst;
ze brengt bepaalde ideeën en levenslessen uit die tekst ondubbelzinnig over op de
lezer. Het gaat hier dan ook niet om een literair procédé, maar juist om iets wat een
boek minder literair maakt. Dat komt doordat een sterke moraal geen ruimte openlaat
voor andere interpretaties van een tekst; daarnaast geeft ze vaak een conventionele
opinie weer en kent ze het verhaal een duidelijke praktische en dus niet-artistieke
functie toe. Daarnaast roept de moraal allerlei vragen op over zaken buiten de tekst:
hadden de historische omstandigheden effect op de auteur en dus op de moraal, was
de moraal overtuigend voor de lezer, hoe ging die lezer met de moraal om? Al deze
vragen zijn onmogelijk met zekerheid te beantwoorden, alleen al omdat niet alle
lezers hetzelfde reageren op een tekst.
‘Effectiviteit’ is hier dan ook een begrip dat, bij gebrek aan een bestaand
begrippenapparaat, hopelijk verhelderend werkt bij het bestuderen van de werking
van de moraal in de tekst. Het gaat daarbij om vragen als: past de moraal bij de tekst,
naar moderne, maar juist ook naar achttiende-eeuwse maatstaven, of wordt ze eigenlijk
tegengesproken door de tekst, zodat ze niet meer overtuigend overkomt? De
effectiviteit bij de lezer hangt hiermee samen: wat leert die er precies van? In de
eerste plaats gaat het dan om de achttiende-eeuwse lezer, hoewel het natuurlijk
moeilijk is om over hem of haar iets definitiefs te zeggen.

Clarissa: once subdued, always subdued
Zowel in Clarissa als in Sara Burgerhart neemt het huwelijk een centrale positie in.
In Clarissa lijkt het op het eerste gezicht duidelijk wat Richardsons bedoeling is: hij
wil zijn lezers overtuigen van het belang van een verstandig huwelijk, waarbij de
vrouw binnen redelijke grenzen de vrijheid krijgt om een echtgenoot te kiezen.
Clarissa zelf is het grote voorbeeld van zo'n ‘nieuwe’ vrouw, en bij haar is nog een
ander aspect van de nieuwe ideeën over vrouwen te zien: ze is vrij van seksuele
driften.
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Deze op het oog duidelijke expliciete moraal blijkt in de praktijk echter niet zo
eenvoudig te zijn. Door de structuur van de roman, met al zijn verschillende
gezichtspunten, is Clarissa's interpretatie van de gebeurtenissen niet de enige
mogelijkheid. In een groot deel van Clarissa komt alle informatie over de
gebeurtenissen van Lovelace, en het is voor de lezer vrijwel onmogelijk om niet door
zijn versies van de waarheid te worden beïnvloed. Lovelace is dan ook niet zomaar
een rake, een slechte man: zijn gedrag jegens vrouwen is gebaseerd op het oude,
negatieve vrouwbeeld, geholpen door een slechte ervaring in het verleden, en voor
hem zijn vrouwen hypocriete, door hun passies beheerste wezens die het verdienen
om ten val te worden gebracht. Als hij Clarissa leert kennen ervaart hij echter voor
het eerst echte liefde. Het idee van wraak nemen op ‘de vrouw’ wordt een stuk
gecompliceerder wanneer een specifieke vrouw geen van de ondeugden die Lovelace
bij de rest van haar sekse heeft geconstateerd lijkt te bezitten, en zijn gevoelens voor
haar hinderen de uitvoering van zijn vaak nogal hardvochtige plannen. Lovelace
besteedt in zijn brieven dan ook veel woorden aan het justifiëren van zijn eigen
handelen. In het begin gaat hem dat nog gemakkelijk af. Het plan is, schrijft hij, om
Clarissa te onderwerpen aan een test. Het lijkt erop dat ze deugdzaam is, maar dat
is niet zeker: ‘Has her virtue ever been proved? - Who has dared to try her virtue?’
(Ibidem, p. 427) Doorstaat ze de test niet, dan is ze sowieso niet geschikt als vrouw
voor Lovelace, en zal ze, omdat volgens een van Lovelaces theorieën een vrouw ‘if
once subdued (...) always subdued’ is (ibidem, p. 430), een goede maîtresse voor
hem zijn. Overwint haar deugd, dan zal hij met haar trouwen, ondanks zijn grote
afkeer van de gehuwde staat: ‘If I can have
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her without, who shall blame me for trying? If not, great will be her glory, and my
future confidence - and well will she merit the sacrifice I shall make her of my liberty’
(ibidem, p. 431).
Hoe langer Clarissa Lovelace weet te weerstaan, hoe moeilijker het voor hem
wordt zich tegenover zichzelf te verantwoorden. Clarissa's afstandelijke gedrag maakt
de zaken er niet gemakkelijker op: hoewel ze aanvankelijk toegeeft Lovelace te
prefereren boven alle andere mannen, wordt het steeds duidelijker dat ze niet, zoals
Lovelace had verwacht, in stilte al lang voor hem is gevallen. Hoe meer Clarissa laat
merken dat ze liever terug zou gaan naar haar familie dan dat ze met Lovelace zou
trouwen, hoe meer hij in zijn trots wordt gekwetst en hoe vastbeslotener hij wordt
om haar op zijn eigen voorwaarden te krijgen.
Hoewel Lovelace afwijzend staat tegenover het huwelijk, ziet hij het als een manier
om uiteindelijk alles op te lossen. Voor het oog van de wereld is dat inderdaad ook
het geval: ‘Will not the generality of the world acquit me, if I do marry? And what
is that injury which a church rite will at any time repair?’ (Ibidem, p. 944) Wanneer
blijkt dat Clarissa niet met hem zal trouwen en bovendien op sterven ligt, ziet Lovelace
zijn denkfout in: er bestaan inderdaad vrouwen die zich niet door hem laten verleiden.
Hij wordt verteerd door een groot schuldgevoel en verliest tijdelijk zijn verstand. Na
Clarissa's dood, aan het eind van het boek, komt daar echter verandering in en begint
Lovelace zijn daad weer goed te praten; in ieder geval vindt hij zichzelf
‘comparatively harmless’ (ibidem, p. 1437) omdat hij maar één onschuldige de dood
heeft ingejaagd.
Moderne onderzoekers (zie bijvoorbeeld Kinkead-Weekes 1973, pp. 152-153 en
Keymer 1992, p. 189) zien Lovelace als een van de belangrijkste subversieve
elementen in Clarissa en als een grote bedreiging voor de moraal. Volgens hen is
het geen toeval dat Lovelace afkomstig is uit de aristocratie: hij vertegenwoordigt
het oude waardenstelsel van die bevolkingsgroep, dat een bedreiging vormt voor de
nieuwe idealen van het puritanisme. Hoe verhelderend deze benaderingen echter ook
zijn, ze geven geen antwoord op de vraag waarom Lovelace zo'n dominante rol in
de tekst speelt: Richardson had hem tenslotte niet zelf aan het woord hoeven laten.
Daarnaast is het ook het personage van Clarissa dat problemen oplevert voor de
moraal. Ze is onmiskenbaar moreel superieur aan haar omgeving. Terwijl haar van
alle kanten wordt aangeraden haar reputatie te redden, blijft zij vasthouden aan haar
principes. Ze gedraagt zich altijd correct, ook als dat schadelijk voor haar is. Als
Clarissa uiteindelijk met Lovelace is gevlucht, dringt haar vriendin Anna Howe erop
aan dat ze met hem trouwt, zelfs als dat betekent dat ze zich niet kan houden aan de
gebruikelijke sociale code, die voorschrijft dat ze niet mag ingaan op de halfhartige
hints van Lovelace over een mogelijk huwelijk, maar juist meerdere expliciete
aanzoeken moet afwijzen alvorens hem met goed fatsoen te kunnen accepteren. Voor
Clarissa is die code echter heilig: geeft ze toe aan Anna's aansporingen, meent ze
zelf, dan zal ze gezichtsverlies lijden tegenover Lovelace en hem het idee geven dat
ze bij hem in het krijt staat, en dat lijkt haar geen goed begin van een huwelijk. Ook
na de verkrachting raadt haar hele omgeving Clarissa aan te trouwen met Lovelace,
die nu wel meerdere expliciete aanzoeken doet: zo kan ze haar reputatie redden.
Clarissa weigert omdat ze niet op die manier het signaal wil afgeven dat ze Lovelaces
daad goedkeurt.
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Clarissa's abstracte principes botsen voortdurend met de alledaagse realiteit en
brengen haar vaak alleen maar meer in de problemen. Met die discrepantie tussen
ideaal en werkelijkheid laat Richardson zien hoe door en door slecht de wereld is,
maar tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat Clarissa een onbereikbaar ideaal wordt: deze
wereld is niet berekend op iemand van haar superioriteit. De lezer wordt daardoor
eerder gemotiveerd het voorbeeld van Clarissa's levendige, assertieve vriendin Anna
Howe te volgen, die weliswaar niet volmaakt is, maar die door haar pragmatische
houding beter past in haar omgeving (Izubuchi 1986).
Dat deze complicaties door lezers in de achttiende eeuw en lezers van tegenwoordig
zo gevoeld werden en worden, blijkt onder meer uit de Collection of Moral and
Instructive Sentiments, het werk van een onbekende, enthousiaste lezer van Clarissa
(Richardson 1755). Aan de hand van verschillende categorieën, zoals huwelijk,
opvoeding en vriendschap, wordt in dit boekje een aantal morele gedachten uit
Clarissa geparafraseerd of samengevat, waarbij het paginanummer wordt vermeld
om de lezer de gelegenheid te geven het citaat in de precieze context in het boek
terug te vinden.
In dit werk is duidelijk te zien hoe de verschillende ‘stemmen’ in de tekst het
moeilijk maken de hoofdlijn vast te houden. Alle personages hebben wel ergens iets
nuttigs te zeggen, en de onbekende samensteller heeft moeite gehad die nuttige
sentimenten in hun soms negatieve context te zien. Dat Richardson de publicatie
goedkeurde en zelfs flink uitbreidde, geeft
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echter aan dat hij dit zelf niet als een probleem zag. Behalve bij enkele ideeën van
Lovelace vond hij het bovendien nergens noodzakelijk te vermelden van wie de
geciteerde of geparafraseerde gedachte afkomstig was. Dit suggereert dat Richardson
zelf ook vond dat de duidelijk tegen Clarissa gerichte personages op zichzelf nog
goede argumenten konden hebben voor hun mening, en dus dat de problemen die de
vele perspectieven in de tekst opleveren voor de lezer in ieder geval voor een deel
in zijn bedoeling lagen. Richardson wilde kennelijk complexe situaties beschrijven,
waarin niet één simpele oplossing te geven was; de onduidelijkheid van de moraal
hangt daarmee samen (Flynn 1982, pp. 5-6, Keymer 1992, p. 244 en Castle 1982, p.
29). Deze indruk wordt versterkt door de diversiteit van de reacties van
achttiende-eeuwse lezers: terwijl sommigen Clarissa verweten dat ze teveel hechtte
aan ‘punctilio’, vonden anderen juist dat ze niet voorzichtig genoeg was. Dat veel
lezers sympathie gingen voelen voor Lovelace was echter niet de bedoeling, getuige
Richardsons reactie daarop (Eaves en Kimpel 1971, pp. 285-364).
Ondanks deze problemen, die ervoor zorgen dat de expliciete moraal niet eenduidig
is en vaak binnen de tekst wordt tegengesproken, maakt Clarissa als het gaat om de
ideeën over vrouwen geen al te versnipperde indruk. De belangrijkste oorzaak daarvan
is dat Clarissa toch zonder meer fungeert als het ideaalbeeld van de vrouw, en
bovendien de sympathie heeft van de lezer. De zwakkere punten in haar karakter en
haar onzekerheden maken haar ‘echt’, en de extensieve kennismaking met haar
gevoelsleven zorgt ervoor dat de meeste lezers met haar meevoelen. Op deze manier
wordt de effectiviteit van de moraal dus weer vergroot. Voor lezers die op diezelfde
manier juist gaan meevoelen met Lovelace of zich storen aan Clarissa's overdreven
perfectie - wat vooral bij moderne lezers voorstelbaar is - is de moraal hier echter
verre van effectief: zij zullen zeker niet de morele lessen hebben geleerd die
Richardson in gedachten had.

Sara Burgerhart: burgerlijke koopmansideologie
In Sara Burgerhart is nog meer dan in Clarissa sprake van een duidelijke, expliciete
moraal. Dit boek wil waarschuwen voor de gevaren die jonge, ongehuwde meisjes
bedreigen als ze een te ‘los’ leven leiden. Ook bij Wolff en Deken is het huwelijk
van groot belang: het is de beste manier om die gevaren af te wenden en ervoor te
zorgen dat meisjes een nuttige plaats in de samenleving krijgen. In tegenstelling tot
in Clarissa, waar het ideaal was dat de huwelijkspartner op grond van rationele
argumenten werd gekozen en verliefdheid die keuze soms juist in de weg stond, is
liefde in Sara Burgerhart een belangrijke voorwaarde voor het huwelijk, zij het binnen
de grenzen van de redelijkheid.
Weer is de ideale vrouw een uitstekend huishoudster en moeder en een steun voor
haar man. Geheel passief en beheerst hoeft zij echter niet te zijn, zoals de levendige
Sara bewijst. Zelf ziet ze dat ook: ‘Ik ben levendig, vrolijk, mogelijk ben ik los; maar
niet dan omtrent beuzelingen. Ik eerbiedig de deugd, aanbid mijn Schepper, bemin
alle mensen. Ik kan niet streng zijn, dan omtrent zaken van aanbelang.’ (Wolff en
Deken z.j., p. 33) Hieruit blijkt direct het grootste verschil in houding tussen de twee
heldinnen. Zowel Sara als Clarissa beseffen na de schokkende gebeurtenissen in haar
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leven wat ze verkeerd hebben gedaan, maar in tegenstelling tot Clarissa heeft Sara
nooit gestreefd naar perfectie, slechts naar een goed en deugdzaam leven op haar
eigen manier. Voor Sara, altijd bereid haar ondeugden in te zien, is de terugslag dan
ook veel minder groot. Dat is natuurlijk mede omdat het bij haar niet tot een echte
‘val’ komt, maar het is hoe dan ook ondenkbaar dat een realistisch, levenslustig
meisje als zij ooit in staat zou zijn net als Clarissa te sterven door ‘consumption’.
Streven naar perfectie, zoals Clarissa dat bijna obsessief doet, hoeft niet; zolang de
vrouw zich redelijk gedraagt, zich niet laat meeslepen door hartstochten en zich
bewust is van haar karakterfouten en die probeert te verbeteren, doet ze al genoeg
(Sturkenboom 1998, p. 193 en Romein-Verschoor 1954, pp. 26-27).
De moraal is hier eenduidiger dan in Clarissa: voldoen aan het ideaalbeeld levert
geen grote conflicten op tussen de vrouw en de maatschappij, maar zorgt er juist
voor dat de vrouw een goede functie krijgt in de maatschappij. Toch zijn er ook in
Sara Burgerhart elementen in de tekst die de expliciete moraal tegenspreken en zo
de effectiviteit ervan verminderen. Zo zijn er door de afwisseling van briefschrijvers
weer verschillende meningen in de roman vertegenwoordigd, en die meningen spreken
de algemene lijn van de roman soms duidelijk tegen. In het boek komen bijvoorbeeld
twee weduwen voor, die allebei fungeren als raadgeefsters van Sara en worden
bewonderd om hun wijsheid; beiden blijven ze het liefst de rest van hun leven alleen.
Ze wekken zo de indruk dat het huwelijk toch niet zo ideaal is als het wordt
gepresenteerd. Ook Sara's twijfels over het huwelijk dragen daaraan bij. Het grootste
gedeelte van het boek houdt ze vol dat ze niet geschikt is om
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te trouwen; mannen ziet ze eerder als handige begeleiders die haar mee uit kunnen
nemen. De lezer krijgt het gevoel dat ze gelijk heeft: gezien haar onstuimige karakter
zai ze zich moeilijk kunnen verzoenen met een ondergeschikte positie binnen het
huwelijk.
Over het algemeen lijkt de moraal in Sara Burgerhart erg praktijkgericht: positieve
waarden in de maatschappij zijn ook positieve waarden op moreel gebied. P.J.
Buijnsters, die persoonlijk verantwoordelijk is voor bijna alle goede, inhoudelijke
studies naar Sara Burgerhart, spreekt wat dat betreft (bijvoorbeeld in Buijnsters
1980, pp. 64-66) vaak over een ‘burgerlijke koopmansideoiogie’ die de moraal in
de roman zou bepalen. Een stabiele staat met hardwerkende, deugdzame burgers is
het ideaal en hoogdravende, extreme ideologieën passen daar niet bij. Deze
gematigdheid met het oog op maatschappelijk gewin zorgt ervoor dat Sara Burgerhart
iets van de bezieling mist die Clarissa wel heeft.

Onoverbrugbare geloofsconflicten
De aard en werking van de moraal in Clarissa en Sara Burgerhart hangen, zoals
gezegd, sterk samen met de omstandigheden waarin de beide romans werden
geschreven. Zaken als godsdienst en een zich ontwikkelende nationale identiteit
hangen dan ook samen met de ideeën over de rol van de vrouw en de algemene
moraal in beide boeken.
In de Nederlanden was religie een bron van veel conflicten, en het is dus logisch
dat Sara Burgerhart veel aandacht besteedt aan dat onderwerp. Wolff en Deken
hadden in hun boek een duidelijk beeld voor ogen van de juiste benadering van
religie, en hun moraal is eenduidig en daardoor zeer effectief. Het maakt hen niet uit
tot welke stroming of kerk iemand behoort, zolang die de bijbel en het protestantisme
als uitgangspunt neemt, goede werken verricht en zich tolerant opstelt tegenover
andere manieren van geloven. De belangrijkste vertegenwoordiger van dit idee in
het boek is Sara's voogd, de joviale, soms wat naïeve zakenman Abraham Blankaart.
Zelf is hij lid van de Publieke Kerk, maar wanneer blijkt dat Jan Edeling, Hendriks
vader, Sara en Hendrik niet wil laten trouwen omdat zij niet Luthers is, gaat hij daar
tegenin. Zolang het hart maar op de goede plaats zit, doen die paar kleine verschillen
in geloofsopvatting er niet meer toe: ‘Wel zie, wij verschillen zo weinig in
geloofsgronden wil ik spreken, dat het niet de pijn waard is, om er zo over aan te
gaan’, spreekt hij Jan Edeling vermanend toe (Wolff en Deken z.j., p. 158). Religie
is een zaak van ieder individu voor zich; daarom moet iedereen elkaars standpunten
accepteren en respecteren.
Dit individualisme is algemeen door historici gesignaleerd als kenmerkend voor
de achttiende-eeuwse Republiek, en het past zeker in de protestantse benadering van
het geloof. Toch was het in dit geval eerder een oplossing voor een politiek probleem
dan een algemeen verspreid gevoel: de verschillende religies botsten zozeer met
elkaar, zonder dat er één het absolute overwicht had, dat het zich naar binnen richten
om geen aanstoot te geven een noodzakelijk compromis was. (Kloek en Mijnhardt
2001, pp. 198-199 en Sturkenboom 1998, p. 169-170) Het is dan ook maar de vraag
of werkelijke tolerantie bestond; Sara Burgerhart zal sommige achttiende-eeuwse
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lezers misschien tijdelijk overtuigd hebben van het belang ervan, maar in de dagelijkse
praktijk van duidelijk onderscheiden groeperingen zal het effect niet erg groot zijn
geweest.
In het achttiende-eeuwse Engeland was de situatie op religieus gebied heel anders.
De staatskerk domineerde zodanig dat religie voor de meeste Engelsen geen grote
problemen opleverde (Barker-Benfield 1992, pp. 70-71). Wel was de invloed van
het puritanisme voortdurend op de achtergrond aanwezig (Wolff 1972, pp. 17-47),
en dat is duidelijk te merken in Clarissa. Ook hier is sprake van individualisme, maar
dat hangt vooral samen met de opkomst van het kapitalisme en met de puriteinse
obsessie met ‘selfimprovement’. Clarissa is voortdurend bezig zichzelf, haar emoties
en haar karakter pijnlijk nauwkeurig te onderzoeken. Redelijkheid, zoals die in Sara
Burgerhart ook op het gebied van godsdienst wordt betracht, is hier geheel afwezig:
in het belang van haar zielenheil is Clarissa gericht op een sober, vroom leven,
ingericht volgens haar eigen strenge principes.
De expliciete moraal is hier duidelijk en Clarissa's leefwijze wordt nergens
overtuigend tegengesproken; aanvankelijk wordt ze er juist door haar hele familie
om geprezen. Clarissa maakt het zichzelf zo echter niet gemakkelijk. Het zijn, zoals
gezegd, juist haar puriteinse principes die er steeds weer voor zorgen dat haar situatie
verslechtert. Dit heeft tot gevolg dat de expliciete moraal op een impliciete manier
wordt tegengesproken: wie zich te veel richt naar abstracte principes, is niet geschikt
voor deze wereld. Aan het eind van het boek blijkt echter dat dat dan wel klopt, maar
dat Clarissa des te meer geschikt is voor het hiernamaals: zonder een spoor van angst
en zelfs verlangend naar de dood brengt ze haar laatste uren door.
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Geestelijke eenheid en moraal
Een element dat vooral gevolgen had voor de moraal in Sara Burgerhart was nationale
identiteit. Het ontstaan van die identiteit was een van de belangrijkste ontwikkelingen
in de achttiende eeuw. Landen ontwikkelden zich steeds meer tot moderne naties,
kregen behoefte aan grotere saamhorigheid en benadrukten daarom zaken als de
gezamenlijke geschiedenis van het volk. Daarnaast werd ook steeds meer gekeken
naar de positie en het beschavingsniveau van het eigen land ten opzichte van andere
landen, waarbij enthousiast gebruik werd gemaakt van nationale stereotypen. (Kloek
en Mijnhardt 2001, pp. 214-227) In de Republiek kwam men tot de conclusie dat
het, in vergelijking met de grote voorspoed van de Gouden Eeuw, in hoog tempo
bergafwaarts ging met het land. De oplossing werd gevonden in een terugkeer naar
de oude waarden van de vlijtige, vrome, nuchtere Hollander met zijn uitstekende
handelsgeest (Sturkenboom 1998, pp. 209-213). Opvallend genoeg komen in Clarissa
kwesties van nationale identiteit en saamhorigheid nauwelijks aan de orde: Engeland,
dat juist in de achttiende eeuw grote welvaart kende, richtte zich eerder op het eigen
land dan op het buitenland.
In Sara Burgerhart is het niet moeilijk de oud-Hollandse idealen terug te vinden.
Wolff en Deken hebben geprobeerd hun landgenoten ervan te overtuigen dat hun
land nog altijd superieur kon zijn aan andere landen, mits de Nederlanders trouw
bleven aan de oude zeden en gewoonten en zich niet lieten meeslepen door
buitenlandse invloeden. Gezien de historische omstandigheden is die houding niet
verrassend, omdat de Republiek in de achttiende eeuw bijna voortdurend te maken
had met dreiging vanuit of zelfs oorlog met andere landen. Toch wordt een land als
Frankrijk in Sara Burgerhart opvallend veel minder negatief afgeschilderd dan in
andere boeken; het lijkt er Wolff en Deken vooral om te doen te zijn dat hun
landgenoten, wanneer ze in aanraking komen met vreemde gebruiken, blijk geven
van een gezonde scepsis. Wat de effectiviteit van de moraal wel kan beïnvloeden, is
het feit dat het oud-Hollandse ideaal sterk samen lijkt te hangen met de burgerij en
met het gewest Holland; de aristocratie is van weinig nut voor de samenleving en
wordt juist geassocieerd met de verfransing. In Clarissa is ook sprake van een
dergelijke botsing tussen de burgerij en de aristocratie, maar erg expliciet wordt die
nooit.

Eenduidige moraal versus kwaliteit
Moralisme is een kenmerkend aspect van Sara Burgerhart en Clarissa en van de
briefroman in het algemeen, en juist het vergelijken van de romans op basis daarvan
laat zien hoe verschillend ze zijn. In Sara Burgerhart is de moraal vaak duidelijk
zichtbaar in de tekst, en hoewel hij soms wordt tegengesproken door andere, veelal
impliciete factoren, komt de uiteindelijke strekking van het boek nooit serieus in
gevaar. Dat Sara Burgerhart desondanks niet alleen in de achttiende eeuw, maar ook
in de eeuwen daarna populair bleef, komt door de luchtige toon van het boek: de
moraal wordt nergens opgedrongen, maar volgt logisch en vloeiend uit de
gebeurtenissen.
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Clarissa is een heel ander boek. Waar Sara Burgerhart onserieus en soms
onrealistisch is, wordt Richardsons roman gekenmerkt door een ernstige toon en een
grote mate van realisme. Door de grote hoeveelheid gezichtspunten in het boek,
waarvan er niet één dominant is, is een duidelijke moraal vaak niet eens te vinden,
en waar hij wel wordt gevonden, wordt hij steeds tegengesproken door andere
stemmen in de tekst. Clarissa is een sterke, sympathieke hoofdpersoon, maar het is
voor de lezer soms verleidelijk zich meer te identificeren met Lovelace dan met haar.
Richardson schetste in Clarissa de complexiteit van het leven, en slaagde daar op
indrukwekkende wijze in, maar dat had tot gevolg dat de moraal voortdurend in
gevaar kwam.
Juist op het gebied van de moraal zijn de verschillen tussen Clarissa en Sara
Burgerhart groot. Hoeveel Wolff en Deken ook van Richardson hebben overgenomen,
de dramatiek en de morele verwarring van Clarissa zijn daar niet bij. Dat wil echter
niet zeggen dat Clarissa een betere roman is dan Sara Burgerhart. Dat laatste boek
is veel homogener en beantwoordt daarom beter aan zijn doel; hoewel dat niet binnen
de moderne eisen valt die aan literatuur worden gesteld, kon het indertijd als een
verdienste worden gezien. Bovendien zijn de beide romans in alle opzichten te
verschillend voor een eerlijke vergelijking; alleen al de onzekerheid en het zoeken
naar de waarheid van het puritanisme tegenover de gemoedelijke nuchterheid van
de Hollandse mentaliteit heeft geleid tot zeer uiteenlopende resultaten.
Een vergelijking tussen Sara Burgerhart en Clarissa blijkt dan ook niet zo logisch
als altijd is aangenomen. Wel bewijzen beide boeken dat een sterke moraal niet hoeft
te betekenen dat de literaire kwaliteit van een roman achteruit gaat; in Clarissa is
juist duidelijk te zien hoe Richardsons bewust complexe, genuanceerde moraal
bijdraagt aan die kwaliteit. Zo kunnen briefromans als deze ook grote indruk maken
op
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hedendaagse lezers; het gaat er daarbij alleen wel om dat die in staat zijn de moraal
te zien als een gecompliceerd fenomeen en een interessante eigenaardigheid van de
achttiende-eeuwse tekst.
Cecilia Schouten (1980) heeft Taal- en Cultuurstudies gestudeerd met als
specialisatie Literatuurwetenschap. Dit artikel is een bewerking van haar
afstudeerscriptie. Sinds september werkt ze als freelancer voor uitgeverijen.
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Een onbeduidend wezen?
De vrouw in de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur
‘Een onbeduidend wezen, dat genoeg wist, als ze kon lezen, schrijven
en rekenen, d.i. dat ze de nieuwste romans kon verstaan, haar
huishoudboekje kon bijhouden en haar keukenboek kon optellen.’
Dit vrouwbeeld was eind negentiende eeuw zeker niet uitzonderlijk.
De emancipatie van de vrouw was ook in de literatuur niet
vanzelfsprekend. Francien Petiet laat in haar artikel zien hoe
vrouwelijke personages, sinds de verschijning van de roman Saartje
Burgerhart (1782) tot aan het begin van de twintigste eeuw, niet bijster
veel zijn veranderd.
Francien Petiet
De hete zomer van 2003 heeft ijsmaker Ola vast geen windeieren gelegd. Voordat
de zomer echt begon, maakte Ola al reclame voor de ‘limited edition’-Magnums.
Zeven verschillende soorten Magnums, vernoemd naar de Zeven Hoofdzonden
zouden, elkaar afwisselend, maar enkele weken verkrijgbaar zijn. Opvallend is de
bijbehorende tv-reclame: de Zeven Hoofdzonden worden uitgebeeld door zeven
ijsetende dames (die overigens allen de Hoofdzonde van verleiding hadden kunnen
uitbeelden). Een visueel aantrekkelijke reclame, maar het blijft een opmerkelijke
keuze van Ola om de hoofdzonden alleen door dames te laten uitbeelden. De doelgroep
bestaat toch immers niet uitsluitend uit mannelijke ijseters?
In dit artikel wil ik niet verder ingaan op de logica achter deze keuze (de relatie
tussen de smaak van het ijs en de daaraan verbonden hoofdzonde laat ik eveneens
buiten beschouwing); van deze uitbeelding van vrouwelijkheid wil ik overgaan op
de uitbeelding van vrouwelijkheid in de literatuur. In het hierna volgende geef ik een
beknopt overzicht van het vrouwbeeld in de negentiende-eeuwse Nederlandse
literatuur. Uitgezonderd het proefschrift van Harold van Dijk ‘In het liefdeleven ligt
gansch het leven’. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza,
1885-1930 is er voor Nederland geen systematisch onderzoek gedaan naar het
vrouwbeeld in de negentiende-eeuwse literatuur. Ik baseer me voor dit artikel dan
ook op het weinige onderzoek dat tot nu toe is gedaan en op mijn doctoraalscriptie,
hetgeen inhoudt dat het hieronder weergegeven beeld slechts een globaal beeld.

Een voorzichtige emancipatie
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In 1782 verscheen van de hand van de twee vrouwelijke auteurs Betje Wolff en Aagje
Deken de roman Saartje Burgerhart, de eerste Nederlandse burgerlijke roman. De
schrijfsters Wolff en Deken bevestigden met deze roman het contemporaine
ideaalbeeld van de vrouw; de rol van de vrouw diende zich te beperken tot de rol
van moeder en goede huisvrouw. Haar werkterrein lag binnenshuis, waar zij onder
de voogdij van haar echtgenoot stond. Wolff en Deken hebben zich met hun
schrijverschap niet ingezet voor een verbetering van de positie van de vrouw. Zij
waren van mening dat een vrouw niet moest streven naar onafhankelijkheid en/of
een eigen intellectuele ontwikkeling.
Anders lag dat in het werk van hun tijdgenote Elizabeth Maria Post. In haar
roman-in-brieven Het land (1788), is één van de twee vrouwelijke hoofdpersonen,
Emilia, een onafhankelijke en ongehuwde vrouw woonachtig op het platteland. Naast
het verrichten van de huishoudelijke taken weet zij zich ook op intellectueel en
artistiek gebied te ontwikkelen. Haar vriendin Eufrozyne, afkomstig uit de stad, wordt
zich door haar contact met Emilia steeds meer bewust van de restricties die aan de
vrouw worden opgelegd. Ook in ander werk zet Post zich in voor een voorzichtige
emancipatie van de vrouw (waarbij de vrouw wel vrouwelijk moest blijven) (Paasman
1989, pp. 218-232).
In de periode dat deze romans verschenen, eind achttiende eeuw, was de positie
van de vrouw in de maatschappij een actueel vraagstuk. Alhoewel de vrouw in de
loop van de achttiende eeuw steeds meer
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terrein had verworven, werd zij aan het eind van de achttiende eeuw weer
teruggeworpen tot de privé- sfeer van het huis. Over een uitbreiding van het domein
van de vrouw was met name in de eerste drie a vier decennia van de negentiende
eeuw nauwelijks sprake. Eveneens in de literatuur uit deze periode wordt de
huiselijkheid en de afhankelijke positie van de vrouw benadrukt. Bilderdijk
bijvoorbeeld gebruikte zijn geschriften om zijn politieke en morele ideeën uit te
dragen. Gelijkheid tussen man en vrouw was voor hem ondenkbaar. De vrouw stond
onder de man en had geen recht op een leven buitenshuis (De Jong 1995, pp. 93-100).
Ook vrouwelijke auteurs bevestigden het ideaalbeeld. De schrijfster Petronella
Moens bijvoorbeeld schreef diverse werken gericht op de bewustwording van de
vrouw. Geleerde vrouwen die zich afzijdig hielden van het huiselijk leven wekten
bij haar antipathie op (Veltman-Van den Bos 2000, p. 77). Ook de veelgelezen en
veelgeprezen schrijfster Van Meerten-Schilperoort hield er een duidelijk standpunt
op na over de aard en bestemming van de vrouw. De vrouw was volgens haar meer
geschikt voor het opvoeden van kinderen en het uitvoeren van huishoudelijke taken
dan het besturen van het land. Margaretha Jacoba de Neufville onderwijst in haar
roman De kleine pligten (1824) de (vrouwelijke) lezer in het vervullen van de kleine
plichten zoals het huishouden. Juist door het uitvoeren van deze ‘kleine pligten’ kan
de vrouw zich groot voelen (Schenkeveld-Van der Dussen 1996, p. 451). Dat de
schrijfsters in de eerste helft van de negentiende eeuw zich in hun werk hoofdzakelijk
beperkten tot het huiselijk leven was overigens niet alleen te danken aan de schrijfsters
zelf; het werd van hen verwacht. In de literaire kritiek is met name tot eind jaren
dertig te vinden dat de vrouw zich dient te beperken tot ‘het huisselijke, het gezellige,
liefde en vriendschap, stille deugden, huwelijksliefde en moedertrouw, en dat alles
voorstelden met die juistheid van opmerking, die fijnheid van gevoel, die
aandoenlijkheid van ziel, die reinheid des harten, die godvruchtige stemming des
gemoeds, welke het erfdeel der vrouw zijn’ (G [Potgieter] 1837, p. 414).
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Niet vrijwillig ongehuwd
Behalve aan de vrouwelijke auteur werden er eveneens aan de vrouwelijke personages
beperkingen opgelegd, ook de personages uit Nederlandse vertalingen van
buitenlandse literatuur werden beoordeeld volgens de geldende normen omtrent
vrouwelijkheid. Zo is de heldin uit de roman De rots van Tremordyn (1838)
geschreven door Trollope in strijd met het vrouwelijk beeld; ze was te trots en te
prestigieus. Ook de Duitse schrijfster Amalia Schöppe krijgt commentaar op haar
vrouwelijke hoofdpersoon in Octavia, een tafereel uit het vrouwelijk leven. Octavia
wordt verliefd op iemand anders en verlaat haar echtgenoot, die uiteindelijk zelfmoord
pleegt. Zij kiest voor haar eigen geluk (egoïstisch), hetgeen in strijd is met het
vrouwelijke. (Petiet 2002). In de eerste vier decennia van de negentiende eeuw lijken
de vrouwelijke personages gevormd (en beoordeeld) te worden volgens het ideaalbeeld
van de vrouw: huiselijk, slechts aanwezig op de achtergrond, een goede moeder en
echtgenote. Ongebondenheid van de vrouw paste niet binnen het ideaalbeeld. (Het
bleek overigens in de negentiende eeuw in de praktijk voor een ongetrouwde vrouw
vaak onmogelijk om zichzelf financieel te onderhouden en het was voor een vrouw
wegens financiële redenen aantrekkelijk om te trouwen, hier kom ik later nog op
terug.)
Ongehuwde vrouwelijke personages zijn wel met regelmaat te vinden in de
literatuur uit deze periode, echter met dit verschil dat deze vrouwen in tegenstelling
tot Emilia uit de roman Het land vaak niet vrijwillig ongehuwd zijn. Auteurs als
Nicolaas Beets, Willem Bilderdijk en J.F. ‘Jonathan’ Hasebroek zagen de ongehuwde
staat van de vrouw als onvrijwillig; zij vormde geen geschikt huwelijksmateriaal
voor de man (Haan en Stam 1987, p. 105). Zo zijn bijvoorbeeld bijna alle ongehuwde
vrouwen in de Camera Obscura (1839) zowel qua innerlijk als uiterlijk
onaantrekkelijk. Vrouwen die zich verdiepten in boeken wekten eveneens argwaan
op:
‘Uw oudste dochter’, zei Bruis, toen hij met mevrouw Deluw alleen was,
‘schijnt veel van de eenzaamheid te houden.’ ‘O ja, mijnheer! Ik beleef
heel veel plezier aan dat meisje. Ze is altijd met een of ander boek in de
weer; ik verzeker u dat zij haar Fransch nog beter verstaat dan ik; zij leest
Engelsch, en Hoogduitsch ook.’ ‘Kom aan’, zei de heer Bruis; ‘dat 's
plezierig. Ja, hier in Holland zijn zulke heerlijke gelegenheden voor dat
alles.’
Mevrouw Deluw meende dat deze opmerking de verdiensten van haar welp
verkleinde. ‘Het scheelt veel, mijnheer!’ antwoordde zij, ‘hoe men van die
gelegenheden profiteert; en mijn dochter studeert veel, studeert eigenlijk
altijd. Haar grootste genoegen is studeeren; en ze houdt zich ook niet op
met al die dingen, waar een meisje van haar jaren anders gewoonlijk
plezier in heeft.’ De heer Bruis hield niet van zulk soort meisjes. ‘Hoe oud
is uw dochter?’ vroeg hij. ‘Zestien jaren [....] En zoo als ik zeg,’ ging
mevrouw Deluw voort; ‘Engelsch, Fransch en Duitsch. Ik geloof dat ze
nu weer met een Engelsch boek is uitgegaan. Heeft u haar niet gezien?’
‘Ik heb een dame gezien die onder een boom zat te lezen,’ zei de heer
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Bruis, die anders niet gewoon was een meisje van zestien jaar eene dame
te noemen; maar hij dacht: Engelsch, Fransch en Duitsch, en altijd lezen!
De beschrijving van het uiterlijk van het lezende meisje (Mientje) is typerend:
Er was iets zeer schichtigs en onrustigs in het gelaat van Mientje. Het
was, om de waarheid te zeggen, geen heel mooi meisje; ook al bleek, en
met iets heel leelijks in de oogen, die altijd ter zijde uit keken; daarbij had
zij als 't ware zenuwachtige trekken in haar gezicht, die den heer Bruis
niet aanstonden (Hildebrand 1896, p. 116).

De lijdende vrouw
Rond de jaren veertig lijkt het voor de vrouw de betere kant op te gaan: men staat
minder negatief tegenover het streven naar emancipatie. Alles lijkt in de richting te
gaan van gelijke rechten voor man en vrouw. Er wordt met minder wantrouwen
gekeken naar vrouwen die zich met de kunst van het schrijven bezighouden en er
wordt zelfs gesproken over recht op scholing voor de vrouw. In deze periode beginnen
A.L.G. Toussaint en Elisabeth Hasebroek met publiceren. Beiden werden in de eigen
tijd veel gewaardeerd. In tegenstelling tot Toussaint beperkt Hasebroek zich
hoofdzakelijk tot de huiselijke roman, een genre dat vooral voor de vrouw geschikt
werd geacht. Zij stelt zich niet tot doel haar (vrouwelijke) lezers te onderwijzen zoals
bijvoorbeeld Wolff en Deken dat deden. Wel verwoordt zij het vrouwelijke in haar
werk. Opvallend is de aanwezigheid van de ‘lijdende vrouw’ in haar romans
(Schenkveld-Van der Dussen 1997,

Vooys. Jaargang 21

158
pp. 852-854). In haar eerste roman Te laat (1838) is zo'n ‘lijdende vrouw’ de
hoofdpersoon Angelique, die uit vrees en hoop voor haar ontrouwe echtgenoot
uiteindelijk bezwijkt aan de tering.
In haar volgende roman, Elize (1839), offert de gelijknamige hoofdpersoon haar
eigen geluk op voor het geluk van anderen. Beide romans worden positief ontvangen
in de kritiek; men waardeert haar als schrijfster, vermoedelijk ook omdat zij een
Nederlandse is (de markt was overspoeld met Nederlandse vertalingen van
buitenlandse romans). Verwonderlijk is daarom het geringe aantal besprekingen van
haar derde roman, Twee vrouwen uit 1840. Hasebroek plaatst twee verschillende
vrouwtypen tegenover elkaar waaruit Alexander kan kiezen: de huissloof Marie, die
voldoet aan het vrouwelijke ideaal en de weduwe Clara, die de huishoudelijke plichten
verzaakt, maar de mannelijke hoofdpersoon Alexander geestelijk veel meer te bieden
heeft dan Marie; met haar kon hij veel beter praten dan met Marie. Alexander verkiest
echter Marie boven Clara, omdat hij liever een vrouw heeft die zich met het
huishouden bezighoudt dan een met wie hij een goed gesprek kan voeren, daar heeft
hij immers vrienden voor. Hasebroek geeft haar lezeressen het volgende mee:
‘Wees dus voorzigtig, gij onder mijn zusters, die het scherpe zwaard des
verstands wilt dragen, onttogen aan de fluweelen scheede der vrouwelijke
terughouding. Al wordt gij door al wat er vrouwelijks in uw borst woont
gedrongen om op te zien naar de liefde van den genialen man - nader niet.
Waar gij het meest genade wacht, zult gij die het minst vinden. [...] Treed
terug in de rij uwer zusteren, zoo gij op het einde geen meester blijven
kunt, en zie af van alle aanspraken, die uitgezonderd, welke iedere vrouw
kan maken.’ (Geciteerd uit Mathijsen 1977, p. 48)
Na een paar jaar hield Hasebroek het voor gezien; ze schreef slechts vier romans.
Haar tijdgenote Toussaint hield het veel langer vol. Een belangrijk verschil tussen
beide schrijfsters is dat Toussaint zich afzijdig hield van het huiselijk genre. Daarnaast
was zij zeker geen voorstander van het contemporaine vrouwelijke ideaalbeeld. De
vrouwelijke personages in haar werk verschillen dan ook behoorlijk met die van
Hasebroek; het zijn geen lijdende objecten, geen vrouwen die (gelukkig) zijn getrouwd
en zich beperken tot de huiselijke taken en de opvoeding van de kinderen, integendeel.
Zo is de ongehuwde mejonkvrouwe de Mauléon uit de gelijknamige roman uit 1847
een bewust ongehuwde vrouw die uit een goede familie komt en een zelfstandig
leven leidt. Het personage dat wellicht het best verwoordt hoe Toussaint aankeek
tegen de vrouw in haar eigen tijd is Francis Mordaunt uit de roman Majoor Frans
uit 1874. Deze roman zal verderop nog aan bod komen. Ondanks dat Toussaint in
haar werk dus niet het vrouwelijke ideaalbeeld bevestigde, had men toch veel
waardering voor haar als schrijfster en wordt zij nu nog steeds gezien als dé
Nederlandse schrijfster van de negentiende eeuw. Wellicht hangt deze waardering
ook samen met het feit dat zij zich juist niet beperkte tot het vrouwelijke. Zij schreef
geen huiselijke romans, maar historische romans. Een genre dat eind jaren dertig,
begin jaren veertig een mannelijk genre werd geacht, aangezien de auteur veel kennis
moest bezitten van de geschiedenis. Toussaint was in deze periode de enige
Nederlandse vrouw die zich het genre van de historische roman eigen had gemaakt.
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Het vrouwenvraagstuk
De positievere houding ten opzicht van de vrouw was helaas maar een kort leven
beschoren. In 1848 braken binnen Europa overal opstanden uit. Alhoewel deze vrij
snel de kop in werden gedrukt, was de invloed van dit revolutiejaar goed merkbaar
in de jaren daarna. De angst zat hoog bij de mensen; men was op zoek naar orde en
rust. Net als aan het begin van de negentiende eeuw wordt het gezin weer de hoeksteen
van de samenleving. Hiermee gepaard gaande, is de terugplaatsing van de vrouw
naar het huiselijk domein. In tegenstelling tot de jaren daarvoor wordt er dit keer
gewezen op de belangrijke taak van het moederschap. De vrouw dient haar kinderen
op te voeden tot gehoorzame en deugdzame burgers; zij is de opvoedster van de
toekomstige landregeerders. Een andere wijziging is dat de vrouw er nu ook een taak
buitenshuis bij krijgt, die echter beperkt blijft tot vrijwilligerswerk op het gebied van
de verzorging (Streng 1997, pp. 4448).
In de jaren vijftig pakken velen een pen op om hun mening te geven omtrent het
vrouwenvraagstuk, waarbij het er vooral omdraait of een vrouw recht heeft op een
eigen verstandelijke ontwikkeling. Heeft de vrouw wel de intellectuele vermogens
daartoe? Wordt het zachtmoedig vrouwelijk karakter hierdoor niet aangetast? Zowel
bekende auteurs (bijvoorbeeld Jacob van Lennep) als onbekende auteurs geven hun
mening hierover in hun werk. Opkomend schrijfster
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Elise van Calcar-Schiotling, die in 1850 haar romandebuut maakt met Hermine,
ergert zich aan de heersende opinie dat het verschil tussen man en vrouw ligt in een
verschil in intellectuele vermogens. Zij gaat in op het vooroordeel dat een geleerde
vrouw wordt geassocieerd met (uiterlijke) onaantrekkelijkheid. Zij zet zich met haar
werk Evangeline, het vrouwelijk leven (1854) in voor het recht op scholing voor de
vrouw, alhoewel de resultaten hiervan voorlopig nog zullen uitblijven. Daar waar
Van Calcar-Schiotling pleit voor emancipatie keert de zus van Nicolaas Beets,
Dorothea Petronella Beets, zich juist tegen de emancipatie. In haar roman Onze Buurt
(1861) wijst zij de lezers op de belangrijke rol van de vrouw bij de opvoeding. De
rol van opvoedster is de rol zoals die door de natuur en maatschappij aan haar is
opgelegd en volgens haar ook de enige juiste. Het streven naar gelijke rechten hoort
in het vrouwbeeld niet thuis (Schenkeveld-Van der Dussen 1996, pp. 459-461). Haar
broer Nicolaas is eveneens geen grote voorstander van de emancipatie van de vrouw,
dit in tegenstelling tot de schrijver Multatuli. Hij is voor gelijke rechten voor de
vrouw en afschaffing van de onderdrukking van de vrouw.
Zijn mening verwoordt hij onder andere in zijn Ideeën, maar ook in de roman Max
Havelaar (1860) komt de onderdrukking van de vrouw zijdelings aan bod. De
vrouwen in deze roman zijn allen slechts op de achtergrond aanwezig en gevormd
volgens de eigentijdse normen. Droogstoppel en Max Havelaar vinden vrouwen maar
ondergeschikte en minderwaardige wezens. Er is in dit werk een duidelijke tweedeling
in de werelden van de man en de vrouw. De man leeft in de publieke sfeer en de
vrouw in de privé-sfeer (bijvoorbeeld de vrouw van Max Havelaar, Tine). Alhoewel
deze roman niet gaat over de ongelijke positie van de vrouw, zijn er diverse scènes
aan te wijzen, waarin de rechten van de vrouw wel ter discussie komen. In hoofdstuk
elf zit Max Havelaar samen met de heer Verbrugge, heer Duclari en Tine aan tafel.
Volgens hem benadert een ‘schone’ vrouw het ideaal van het goddelijke. Vervolgens
verhaalt hij over de schone vrouwen te Arles :
-Zó namelijk kwam onwillekeurig de wens in mij op, dat de vrouwen te
Arles...
-Maar één hoofd hadden samen?
-Ja...
-Om 't af te slaan?
-Wel neen! Om...het te kussen op 't voorhoofd, wilde ik zeggen, maar dat
is het niet! Neen, om er op te staren, en er van te dromen en om...goed te
zijn! [....] Want zó edel waren de trekken, dat men iets als schaamte voelde,
slechts een mens te wezen, en niet een vonk... een straal - neen, dat waar
stof! - een gedachte! Maar... dan zat daar opeens een broer of een vader
naast die vrouwen, en... godbewaarme, ik heb er een gezien die haar neus
snoot! [...] Ik had ze liever dood zien vallen! Mag zulk een meisje zich
profaneren? (Multatuli 1967, p. 136)
Het ongelukkige toeval wil dat Tine uitgerekend op dat moment moest niezen en ze
snoot haar neus, tot onvrede van Havelaar. Tine, de vrouw die zich heeft berust in
haar vrouwelijk lot ‘was blij dat hij boos was, en van haar vergde meer te zijn dan
de Focese vrouwen te Arles al was 't dan ook niet omdat ze reden had groots op haar
neus te wezen’ (Oostrum 1990, pp. 85-95). Meerdere malen brengt Multatuli (indirect)
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in deze roman (bijvoorbeeld ook in het verhaal Saïdjah en Adinda) de onderdrukking
van de vrouw onder de aandacht. In hetzelfde jaar dat Max Havelaar verscheen nam
de predikantsweduwe ‘Miebet’ Storm-van der Chijs het eerste initiatief tot uitbreiding
van het arbeidsterrein van de vrouw, gevolgd door een stortvloed van pamfletten en
brochures waarin gediscussieerd werd over de burgerrechten van de vrouw, haar
financiële positie binnen het huwelijk, het recht op onderwijs en betaalde arbeid
(Wiel 1993, p. 502). Dit laatste vormde vaak een groot struikelblok voor de vrouw.
Indien een vrouw niet was getrouwd, moest zij toch op de een of andere manier de
kost zien te verdienen, maar dit werd haar in de praktijk vaak onmogelijk gemaakt.
Dit probleem komt zijdelings aan bod in de tussen 1865 en 1866 verschenen
vijfdelige roman Klaasje Zevenster van de auteur Jacob van Lennep. De populariteit
van het levensverhaal van de gelijknamige hoofdpersoon was zeer groot. Er
verschenen vervolgwerken door bewonderaars, brochures, toneelstukken en zelfs
muziekstukken. Klaasje Zevenster is als vondeling geadopteerd door zeven studenten
van een Leids dispuut. Na haar opleiding op de kostschool voor jongedames moet
zij op haar achttiende voor haar eigen kost gaan zorgen. Ze gaat uiteindelijk als
gouvernante werken bij de heer Van Zirik, een van haar zeven pleegvaders. Diens
jaloerse en overspelige vrouw zorgt ervoor dat Klaasje wordt ontslagen en door een
omgekochte politieman wordt ondergebracht in een bordeel, zonder dat Klaasje daar
zelf weet van heeft (zij denkt in een meisjespension te zijn
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ondergebracht). Overmand door alle emoties wordt Klaasje ziek. Enkele weken later,
als ze wat is opgeknapt, krijgt ze door in welke omgeving ze zich bevindt. Haar eerste
klant is een bekende, de heer Van Tilbury. Hij valt haar lastig, maar ze wordt gered
door een van haar pleegvaders, Galjart. Uiteindelijk weet ze uit het bordeel te
ontsnappen. Op het einde blijkt dat de ouders van Klaasje van goede komaf zijn en
wordt ze gezuiverd van haar verleden. Zij kan het verleden echter niet vergeten en
sterft uiteindelijk.
Het probleem dat Van Lennep in deze roman aansnijdt, was toen erg actueel: de
afhankelijkheid van de alleenstaande vrouw in de burgerij. Het was voor een
ongehuwde vrouw uit de (minder gegoede) burgerij nauwelijks haalbaar zelf de kost
te verdienen. Buitenshuis werken werd gezien als onfatsoenlijk, maar thuiswerk zoals
handenarbeid en naaien verdiende te weinig. Een mogelijkheid was in dienst treden
bij een familie als kindermeisje, dienstbode of gouvernante, maar dit hield tevens
afhankelijkheid in. Wat Klaasje overkomt is dan ook geenszins uniek. Het gebeurde
in de praktijk maar al te vaak dat een ontslagen dienstbode uiteindelijk moest uitwijken
naar de prostitutie. Alhoewel het niet in de bedoeling lag van Van Lennep om
(gedeeltelijk) een emancipatieroman te schrijven, is het hierboven beschreven aspect
uit deze roman wel degelijk van belang. Het feit dat deze roman vaak genoemd is in
latere romans en geschriften van spraakmakende vrouwen als Johanna Naber, Ina
Boudier-Bakker en Annie Romein-Verschoor bewijst dit nog eens (Peters 1990, pp.
26-54).

Het begin van de vrouwenbeweging
In 1870 worden er twee vrouwentijdschriften opgericht: Ons Streven. Weekblad
gewijd aan de ontwikkeling der vrouw en Onze Roeping. Orgaan voor de
Nederlandsche vrouw. De oprichting van deze tijdschriften wordt ook wel gezien
als het begin van de vrouwenbeweging, alhoewel de discussie over de emancipatie
van de vrouw al in het decennium daarvoor werd gevoerd. In de jaren zeventig vonden
ook de eerste initiatieven plaats voor arbeids- en opleidingsmogelijkheden voor de
vrouw. In deze periode schreef Toussaint haar Majoor Frans, uitgebracht in 1874.
Alhoewel zij zelf beweert geen emancipatieroman te hebben geschreven en afstand
neemt van de relatie tussen de hoofdpersoon Francis Mordaunt, ook wel Majoor
Frans genoemd, en de opkomende vrouwenbeweging is de roman zeer actueel; slechts
een toevalligheid volgens Toussaint. Francis Mordaunt streeft naar onafhankelijkheid,
ze heeft geen man nodig, is in strijd met de wereld en heeft een gebrek aan vrouwelijke
deugden. Zij gaat in tegen de conventies die ze als vrouw moet accepteren. Ook het
punt van de financiële onafhankelijkheid van de vrouw binnen het huwelijk wordt
aangesneden. Het personage Majoor Frans lijkt in vele opzichten op een
geëmancipeerde vrouw uit de maatschappij van toen.
Daar waar Toussaint weigert toe te geven zich met deze roman te hebben willen
inzetten voor de vrouwenemancipatie, komen andere schrijfsters hier juist openlijk
voor uit. Zij stellen hun geschreven werk juist in dienst van gelijke rechten voor de
vrouw. Voorbeelden zijn Catharina Van Rees en de al eerder genoemde Van
Calcar-Schiotling, die in deze periode nog steeds actief is. In haar roman Kinderen
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der eeuw uit 1872 liet Van Calcar-Schiotling het gebrek aan goede opleiding voor
vrouwen, de schandelijke huwelijkswetgeving en de rol van vrouwen voor de sociale
zorg aan bod komen. Van Rees streed eveneens al jaren voor de onderwijsrechten
voor de vrouw (Schenkeveld-Van der Dussen 1997, pp. 901-902). Vanaf 1870 begon
ze onder haar eigen naam te schrijven en oefende in haar werk vaak kritiek uit op de
afhankelijke positie van de vrouw. De vrouwelijke personages in haar werk vormden
vaak sterke, onafhankelijke personen. De discussie over gelijke rechten is in de jaren
zeventig in volle gang en wordt gevoerd in romans, verhalen, brochures, pamfletten,
genootschappen en in (letterkundige) almanakken:
‘Waarlijk, lieve Eduard, geloof me; Nora gaat den verkeerden weg op.
Dat altijd in de boeken zitten en zich met al die geleerdheid bezig houden,
is niet geschikt voor een meisje. De roeping der vrouw is eene andere dan
zich zoo op den voorgrond te stellen. Ze kan nog niet eens fatsoenlijk een
kopje omwasschen, laat staan dat ze kan koken of braden. Van vrouwelijken
arbeid is er bij haar geen sprake. Wat moet er van worden als het zoo
voortgaat. Ongelukkig de man, die haar krijgt! Hij zal... ‘Beste oom,
antwoordde degeen, dien we Eduard hoorden noemen en die een
welgezeten kruidenier in het niet onaanzienlijke landstadje Hagenbosch
is. Ik heb allen eerbied voor uw meerdere jaren en ondervinding, en in
vele opzichten zou ik mij blindelings aan uw meerder doorzicht
onderwerpen. Doch wanneer het op de opvoeding van de meisjes aankomt,
dan moet ik u zeggen, dat ge ten minste een halve eeuw ten achteren zijt.
Wat was in uw
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tijd de vrouw? Een onbeduidend wezen, dat genoeg wist, als ze kon lezen,
schrijven en rekenen, d.i. dat ze de nieuwste romans kon verstaan, haar
huishoudboekje kon bijhouden en haar keukenboek kon optellen. Dan een
mondvol Fransch, en verder... (Andriessen 1878, pp. 55-56)
Alhoewel vanaf de jaren zestig al voorzichtige geluiden zijn te horen over het streven
naar emancipatie van de vrouw, gevolgd door de oprichting van de tijdschriften Ons
Streven en Onze Roeping breekt de vrouwenbeweging pas echt door aan het eind
van de negentiende eeuw. Eisen als scholing, vrouwenkiesrecht en betaalde arbeid
deden verlangen naar kennis omtrent de vrouw: wie en wat is zij eigenlijk? (Boven
1992, pp. 157-171 )
De belangstelling voor de vrouw gaat zich steeds meer richten op de psyche van
de vrouw. Dit is eveneens merkbaar in de literatuur: de naturalistische/psychologische
roman komt tot bloei. Uit het proefschrift van Harold van Dijk blijkt dat het beeld
van de vrouw in de Nederlandse roman tussen 1885 en 1910 vaak somber is. Geen
sterke heldinnen als Majoor Frans, maar zwakke en zenuwachtige types als Eline
Vere, wiens invulling van het leven vooral door leegte wordt overheerst, staan
centraal. Met de komst van deze nieuwe literatuur wordt tevens een einde gemaakt
aan het idealistisch doel van de literatuur. Eén element blijft echter onveranderlijk:
de vrouwelijke personages verschillen van de mannelijke personages; de emotionaliteit
van de vrouw staat in schril contrast met de rationaliteit van de man, kortom: het
sekseverschil blijft een natuurlijke constante.
Francien Petiet is in mei 2002 afgestudeerd binnen Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is nu werkzaam bij de
landelijke onderzoekschool het Huizinga Instituut en het Instituut voor
Cultuur en Geschiedenis (UvA). Dit artikel vormt een inleiding op haar
beginnend promotieonderzoek.
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Eva's Emancipatie
Een alternatieve interpretatie van Eva's rol in de zondeval
Sinds het bijbelse ontstaan van de mensheid is Eva met een
beschuldigende vinger terecht gewezen. Ze heeft een overduidelijke
fout gemaakt en het is niet meer dan verdiend dat de vrouw sindsdien
een onderworpen rol vertolkt in het samenspel tussen de seksen. Maar
is dit alles terecht? Anaïs Conyn heeft de oertekst van de Tora erbij
gepakt en kruipt in de huid van Eva. Op zoek naar de werkelijke
omstandigheden van Eva's emancipatie.
Anaïs Conyn
In 1994 verschijnt bij uitgeverij Querido een nieuwe vertaling van de Tora van de
hand van Lineke Buijs en Marianne Storm. Dit is een tekst die het christendom en
Judaïsme gemeenschappelijk hebben: de Tora vormt zowel de pentateuch - de eerste
vijf boeken van het Oude Testament - als het eerste deel van de joodse bijbel. In de
door de eeuwen heen verschenen vertalingen werd trouw aan de grondtekst vaak
ondergeschikt gemaakt aan heersende religieuze en historische overtuigingen.
Zodoende raakte de tekst besmet met de dogmata van opdrachtgever of vertaler,
danwel de doelen die zij nastreefden. Een vertaling blijft natuurlijk, hoe je het ook
wendt of keert, noodzakelijkerwijs een interpretatie. Ook Buijs en Storm streven een
bepaald doel na met hun vertaling: het bevestigen van de status van de Tora als
‘...magnum opus uit de wereldliteratuur, dat zijn plaats heeft naast Homerus' Odyssee
en Ovidius' Metamorphosen.’ (Buijs en Storm 1994, flaptekst) Het is de taal die hen
boeit en aanzette tot een vertaling van deze oertekst. Buijs en Storm kiezen er dan
ook nadrukkelijk voor de tekst voor zich te laten spreken, in plaats van uitdrukking
te geven aan een bepaalde religieuze overtuiging. In de woorden van de vertaalsters:
‘Uitgangspunt voor deze vertaling is de trouw aan de tekst zoals die vorm krijgt in
het taaleigen.’ (Ibidem, p. 8)
Terwijl in mijn jeugd het verhaal van de zondeval in het bijzonder tot de
verbeelding sprak, groeide mettertijd mijn ongenoegen over de rol van Eva in de
zondeval. De traditionele lezing van dit verhaal is doordrongen van de schuld van
de vrouw, die niet alleen uit zichzelf voor de kwade slang kiest, maar bovendien nog
eens de hele mensheid de verdoemenis in sleurt door ook Adam te verleiden tot het
eten van de verboden vrucht. Er zit wel degelijk een vrouwonvriendelijk luchtje aan
deze vaak klakkeloos geaccepteerde en zelfs geïnstitutionaliseerde lezing van de
zondeval. Als we de publiciste Karen Armstrong mogen geloven, heeft het
vrouwonvriendelijke aspect van deze lezing zijn oorsprong in de tijd van Augustinus,
die het idee van de erfzonde1 ontwikkelde. Armstrong noteert de volgende opmerking
van Augustinus: ‘“What's the difference,” he wrote to a friend, “whether it is in a
wife or a mother, it is still Eve the temptress that we must beware of in any woman”’
(Armstrong 1993, p. 124).
De vertaling van Buijs en Storm, trouw aan de oertekts, biedt de mogelijkheid te
onderzoeken in hoeverre het beeld van de vrouw dat Augustinus oproept, wordt
ondersteund door de tekst. Per slot van rekening is de emancipatie van de vrouw
binnen het christendom verre van voltooid: ‘Western Christianity never fully recovered
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from this neurotic misogyny, which can still be seen in the unbalanced reaction to
the very notion of the ordination of women.’ (Armstrong 1993, pp. 124-125) De SGP
houdt zo mogelijk nog krampachtiger vast aan deze vrouwonvriendelijke trekjes van
de christelijke kerk, wanneer zij er op staat, met de bijbel in de hand, vrouwen uit te
sluiten van lidmaatschap.
De benadering van de tekst niet als bron van religieuze waarheid, maar als verhaal,
heeft een bevrijdend effect. Bovendien opent het de mogelijkheid de tekst in een
literair kader te plaatsen. Om mijn lezing van de zondeval te ondersteunen, heb ik
er voor
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gekozen enige parallellen te trekken naar een verhaal van Perrault, Blauwbaard. Dit
verhaal behoort tot de traditie van gothic literature, een traditie waaraan ik, met
behulp van een van haar meest vooraanstaande theoretici, Anne Williams, dan ook
enkele inzichten op het gebied van verhaalconventies ontleen. Deze verhaalconventies,
die zowel de tekst als de lezer sturen, kunnen ook worden blootgelegd in het verhaal
van Adam en Eva. Het hiernavolgende biedt een alternatieve lezing van het verhaal
van de zondeval; een overduidelijke interpretatie gestuurd door mijn verlangen Eva
te emanciperen, maar een lezing die evenzeer door de oertekst wordt ondersteund
als die vrouwver-doemende lezing waar we zo aan gewend zijn geraakt.

De Zondeval2
Nadat God hemel en aarde, dag en nacht, zon en maan, land, zee en alles dat er leeft
en groeit, heeft geschapen, creëert hij de mens3 in zijn evenbeeld. God plaatst de
mens in Eden, om de tuin te dienen en te behoeden, met de waarschuwing;
2,16 JHWH e'lohim droeg op
over de mens zeggend:
Van iedere boom in de tuin eet, eet je.
2,17 Van de boom van de kunde van goed en
kwaad
je eet niet ervan
ja
op de dag dat je ervan eet, ga je dood,
dood. (Buijs en Storm 1994, p. 17)

God ziet dat het niet goed is voor de mens om helemaal alleen te zijn. Hij brengt alle
levende wezens van het land bijeen voor de mens, in de hoop dat hij er een
‘tegenover’, een metgezel tussen zal vinden. Bij elk dier dat voor hem verschijnt,
roept de mens het eerste dat in hem opkomt, wat voortaan de naam van het dier zal
zijn. Onder de dieren vindt hij echter geen geschikte metgezel. God laat de mens
inslapen en neemt één van zijn zijden, waaruit hij de vrouw schept. Als de mens
ontwaakt, merkt hij tevreden op:
2,23 De mens zei:
Deze ditmaal
bot uit mijn botten
vlees uit mijn vlees deze
wordt vrouw geroepen
ja, uit man werd deze genomen. (Ibidem, p. 18)

Tekstueel direct na de schepping van de vrouw verschijnt de slang ten tonele. De
slang veronderstelt dat haar man en zij vast niet van alle bomen in de tuin eten. Ze
antwoordt dat zij van alle bomen in de tuin eten, behalve van de boom in het midden
van de tuin. De slang gaat de discussie met haar aan:
3,4 De slang zei tot de vrouw:
Jullie gaan niet dood, dood.
3,5 Ja, e'lohim kennend
ja
op de dag dat jullie ervan eten
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ontluiken jullie ogen
jullie zijn er als e'lohim
kennend goed en kwaad.
3,6 De vrouw zag: ja, goed was de boom tot
eten, ja, een lust was die voor de ogen
begerenswaard de boom om verstandig
te worden
zij nam van zijn vrucht, zij at
zij gaf ook aan haar man met haar, hij at.
(Ibidem, p. 19)

Dit alles dan, deze monumentale gebeurtenis, constitueert de zondeval. Het geheel
beslaat welgeteld drie oertekstregels.

Distributie van de straffen
God, die een ommetje door de tuin maakt, reageert geschokt op het drama dat zich
heeft voltrokken in het paradijs. Zijn eigen schepsels zijn tegen zijn woord ingegaan;
dit kan hij niet ongestraft laten. God vervloekt de slang, die voortaan letterlijk het
allerlaagste wezen zal zijn, glijdend op zijn buik door het stof, bijtend naar passerende
hielen. Zowel Adaam als Chawwa4 delen in de ongehoorzaamheid aan God. Hun
beider straffen lijken zich dan ook in eerste instantie evenredig tot elkaar te verhouden.
Beiden worden verbannen uit de tuin van Eden. God ontzegt hen op deze manier de
toegang tot de boom des levens: zo verliezen Adam en Eva met hun onschuld ook
hun onsterfelijkheid. Bovendien zal Adam voor de rest van zijn leven moeten zwoegen
op de akker die God vervloekt, zodat er niets dan doornen en distels groeien. Ook
Eva zal vermeerderd zwoegen in zwangerschap en baren.
Tot nog toe lijken de straffen die God uitdeelt in ieder geval proportioneel; alle
drie de betrokken partijen gaan een leven van ploeteren tegemoet totdat de dood erop
volgt. Eva krijgt echter een niet geringe extra dosis straf: ‘3,16 ... naar je man is je
behoefte /
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hij, hij heerst over je.’ (Ibidem, p. 20) De vrouw wordt onderworpen aan de man.
Deze zware, extra afstraffing impliceert dat God Eva als hoofdschuldige beschouwt,
wat tenminste opmerkelijk is te noemen. Waaraan heeft Eva deze eeuwige vervloeking
te danken? Zijn er wellicht zogenaamde verzachtende omstandigheden? Wat is haar
werkelijke aandeel in de zondeval en kunnen we haar überhaupt iets kwalijk nemen?

Eva's emancipatie
Om Eva's zonde te kunnen doorgronden, zal nog een blik moeten worden geworpen
op de situatie van waaruit zij handelt. Nader onderzoek van de tekstuele volgorde
van de gebeurtenissen, het gesproken woord en de machtsstructuren in Eden, stellen
Eva's actie in in heel ander licht.
Al is de tuin van Eden Gods schepping en domein, het is niet zijn verblijfplaats.
Met welke andere zaken God zo druk is, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Hij
heeft echter een representatie van zichzelf, een verlengstuk van zijn macht nodig om
zijn zojuist gecreëerde aarde te besturen. Adam wordt dan ook geschapen als een
soort loco-god, de lokale afvaardiging van de absolute macht, om te heersen in zijn
plaats. Adams macht als verlengstuk van God, heerser over het wereldlijke, wordt
op verschillende manieren bevestigd. Ten eerste schept God Adam in zijn evenbeeld,
naar zijn ‘overeenstemming’. Daarnaast stuurt hij Adam met de volgende opdracht
de tuin in:
1,28 [...] Draagt vrucht, wordt veel, vult het
land, onderwerpt het
Treedt op tegen de vis van de zee, tegen
het vliegende van de hemel
Tegen al het levende dat krioelt op het
land. (Ibidem, p. 15)

Adam zal Eden regeren met ferme hand, althans, zo voorziet God. Adams rol als
plaatsvervangend machthebber wordt wederom bevestigd wanneer Adam de macht
van het noemen blijkt te bezitten:
2,19 JHWH e'lohim vormde uit de akker
al wat leeft op het veld, iedere vliegende
van de hemel
om te zien: Wat roept hij ervoor?
Alles wat de mens ervoor riep, voor een
levende ziel, dat was de naam ervan.
(Ibidem, p. 18)

Benoemen geschiedt altijd van boven naar beneden: net zoals ouders hun kinderen
noemen, bevestigt Adams benoemen van alle levende wezens zijn macht over hen.5
Wanneer God dan eindelijk Eva aan Adam presenteert, flapt hij eruit: vrouw! Adams
overheersende positie is vastgesteld en wordt nogmaals benadrukt na de zondeval,
nadat God haar aan de man heeft onderworpen. Dan noemt Adam haar voor het eerst
Chawwa, ofwel - zoals wij haar hebben leren kennen: Eva. Het zal niet als een
verrassing komen dat het God is die Adam benoemt.
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Laten we ons nu richten op de tekstuele volgorde van de gebeurtenissen. Dit is
namelijk nauw verbonden met de evaluatie van Eva's zonde: welke autoriteit
ondermijnt zij nu eigenlijk? Gods verbod, zoals we hebben gelezen, was behoorlijk
expliciet:
2,17 Van de boom van de kunde van goed en
kwaad
je eet niet ervan
ja
op de dag dat je ervan eet, ga je dood,
dood. (Ibidem, p. 17)

De kracht die God in zijn woorden legt, lijkt genoeg om een ieder ervan te weerhouden
hem ongehoorzaam te zijn. God richt zijn woord echter alleen tot Adam. Eva is
nergens te bekennen wanneer hij spreekt. Sterker nog, ten tijde van het verbod bestaat
Eva nog niet eens, zij is nog niet meer dan een zijde van Adam. We mogen aannemen
- al doet de tekst hier geen enkel verslag van - dat Adam de boodschap overbrengt
op Eva. Maar hiermee wordt het verbod tweedehands, en moet iets van zijn kracht
hebben verloren.
Dat God zich slechts tot Adam richt is weer een indicatie van hoe de
machtsstructuren in Eden liggen. Het volgende moment dat God spreekt, vlak nadat
Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten en zich uit schaamte voor hun
naaktheid verschuilen, bevestigt dit nogmaals:
3,9 JHWH e'lohim riep naar de mens
hij zei hem: Waar ben je? (Ibidem, p. 19)

Weer richt God zich exclusief tot Adam: God spreekt niet tegen Eva, laat staan dat
hij haar zoekt. De eerste en enige keer dat God zich direct tot Eva wendt, is wanneer
hij haar straft en vervloekt. Dat God Eva negeert, problematiseert ten eerste de waarde
die zij aan zijn tweedehandse woorden moet hechten.
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Ten tweede doet het vragen rijzen welke autoriteit zij nu eigenlijk ongehoorzaam is
wanneer zij van de verboden vrucht eet: gaat zij tegen God of tegen Adam in?
Tekstueel direct na haar creatie is er een ander die Eva wel degelijk aanspreekt:
de slang gaat een conversatie met haar aan over goed en kwaad. In tegenstelling tot
dat wat we aannemen dat Adam heeft beweerd, claimt de slang dat God hen heeft
misleid. De slang insinueert zelfs dat misleiding een karakteristieke eigenschap van
God is: ‘Ja, e'lohim kennend...’ Hij stelt dat God heeft gelogen: de verboden boom
is juist goed om van te eten, want de vrucht zal hen inzicht verschaffen in de kunde
van goed en kwaad.
Het is voor ons praktisch onmogelijk om ons het dilemma waar Eva nu voor staat
voor te stellen. Het kader van waaruit wij lezen is doordrongen van de literaire
conventie van de slang als belichaming van het kwaad. Daarnaast is ons millenia
lang voorgehouden dat God goed is. Bovendien weten wij hoe dit verhaal afloopt:
met onze voorkennis is de beslissing die Eva nu dient te maken een keuze tussen
goed en kwaad. Voor Eva is het echter niets meer dan een keuze tussen het indirecte
verbod van God en de directe aansporing van de slang. Het kan simpelweg geen
kwestie van goed of kwaad zijn: Eva heeft op dit moment nog geen enkel besef van
deze concepten en wat ze behelzen. Hoe hard heeft Eva juist nu nodig wat de slang
haar aanbiedt: de kennis van goed en kwaad, de bekwaamheid om een weloverwogen
keuze te maken. Hoe moet Eva zonder te eten van de verboden vrucht bepalen wie
er goed en wie kwaad vertegenwoordigt: God of de slang? Juist door ervan te nemen,
zal zij de kunde van goed en kwaad verkrijgen en ‘er zijn als e'lohim’. Zijn zoals
God, wat een nobel streven.
Het volgende deel van Eva's zonde is het meeslepen van Adam in de zondeval:
de verleidelijke vrouw met niets dan kwaad in de zin die de man verlokt tot zijn
ondergang, is net als de kwaadaardige slang een bekend beeld geworden. Eén kritische
blik op de tekst plaatst echter de nodige vraagtekens bij deze notie: ‘zij gaf ook aan
haar man met haar, hij at’. Deze enkele zin verwijst naar die kwalijke verleiding. Hij
was daar, met haar, en zij deelt met hem. Er is geen enkele tekstuele aanleiding om
aan te nemen dat Eva hem de vrucht in de maag splitst, zij reikt het hem slechts aan.
Adam accepteert de vrucht onnadenkend, zonder een woord van weerstand. Het is
opmerkelijk dat Adam hier niet van zich laat horen. Immers, dat zijn stem het
verlengstuk is van de goddelijke autoriteit, is al meerdere malen vastgesteld. Als zijn
stem inderdaad zo machtig is dat een enkel woord de dieren aan hem onderwerpt, is
het nu op z'n zachtst gezegd een ongelukkig moment om voor de stilte te kiezen. Eva
kan in één enkele delende beweging niet zo overrompelend zijn geweest, dat Adam
nu met z'n mond voi tanden staat. In plaats van dat Adam weerstand biedt en de
vrucht weigert, in plaats van dat hij Gods verbod herhaalt en zichzelf en Eva behoedt
voor de zondeval, staat hij erbij en kijkt ernaar. Adam laat pas weer van zich horen
nadat dit alles reeds is geschied, en dan gebruikt hij zijn stem ook nog eens om
zichzelf vrij te pleiten ten koste van zijn ‘tegenover’:
3,12 De mens zei:
de vrouw die je gaf met mij
zij, ze gaf aan mij van de boom, ik at.
(Ibidem, p. 20)
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Wat blijft er nu nog over van Eva's zonde? Haar keuze om te eten van de verboden
vrucht valt haar nauwelijks aan te rekenen. In de eerste plaats heeft God zich nooit
direct tot haar gewend. Zijn verbod is dus tweedehands, overgebracht door Adam
die zich opmerkelijk stil houdt wanneer zij op het punt staan tegen dit verbod in te
gaan. Van de verlokking van Adam mag überhaupt geen sprake zijn. Ten tweede
biedt de slang - die haar wel direct aanspreekt - Eva iets wat ze op dat moment heel
goed kan gebruiken en wat God ook heeft: de kunde van goed en kwaad. Mogen we
Eva kwalijk nemen dat zij streeft te zijn als God? De afweging om wel of niet op het
aanbod van de slang in te gaan, is een onmogelijke afweging zonder juist datgene
wat hij haar biedt. Hoe zit het nou met deze onmogelijke keuze in de tuin van Eden,
de cosmic joke van God?

In de naam van de Vader
Nu Eva nagenoeg is vrijgepleit, rest het ons nog de ware krachten die aan de zondeval
ten oorsprong liggen, bloot te leggen. Alles wijst erop dat Eva niet anders kon dan
zij deed, dat structurele krachten haar naar het eten van de verboden vrucht toedreven.
Door deze tekst vanuit een literair kader te benaderen, en met name vanuit gothic
literature, kunnen deze stuwende krachten gedeeltelijk worden onthuld.
Zoals het gros van de verhalen uit een pre-wetenschappelijk tijdperk, verklaart het
verhaal van Adam en Eva een aantal zaken die de mens moet hebben verwonderd,
maar die op geen andere wijze te verklaren viel. Daarnaast geniet het ook een
regelgevende functie in een pre-wettelijk tijdperk. De functie van
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de bijbel is in deze vergelijkbaar met mythologie en sprookje, doordrongen van
verklaring en moraliserende boodschap. Zo zal men zich hebben afgevraagd waarom
de slang zo'n gek wezen is, waarom hij geen pootjes heeft: met dit verhaal begreep
men dat het Gods straf was. Zo legt het ook uit waarom de man zo moet ploeteren
op het veld, de vrouw moet lijden in haar kraambed en waarom mensen uiteindelijk
dood gaan. Tot slot verklaart de zondeval waarom de man heerst over de vrouw een gegeven dat tastbaar aanwezig moet zijn geweest in Bijbelse tijden-, en dicteert
het dat er geen reden tot medelijden is. Immers, dat heeft de vrouw aan Eva te danken,
en volgens de erfzonde moeten al haar afstammelingen de consequenties dragen.
Dit verhaal verschaft niet alleen de verklaring van de oorsprong van het
patriarchaat, maar rechtvaardigt tegelijkertijd zijn bestendiging: ‘The story of Eden
justifies the suppression of the female and authorizes the power of the fathers.’
(Williams 1995, p. 237) God en zijn verlengstuk Adam vormen samen het
oerpatriarchaat. Het patriarchaat is dus al ingeschreven sinds de schepping: het is
eigen aan God. Eva is vanaf haar schepping een buitenstaander: zij deelt in geen
enkele zin in de macht van God. Dat is een voorrecht dat alleen Adam beschoren
blijft, zoals eerder geïllustreerd door zijn macht tot naamgeven en opdracht te heersen
over al het levende op aarde. Bovendien hebben we de systematische uitsluiting van
Eva genoteerd: God richt zich alleen tot Adam, zijn oogappel. Of Eva nu Adams of
Gods verbod in de wind slaat, maakt uiteindelijk niets uit. Ze begaat hoe dan ook
een overtreding van de wet van de Vader. Impliciet leert dit verhaal ons dat elke
poging je te ontworstelen aan het patriarchaat een zonde is die moet worden afgestraft.
Zo verkrijgt mannelijke dominantie een religieuze autoriteit en verwordt de
voortzetting van het patriarchaat tot een goddelijk gebod.
De slang stelt Eva een prachtig vooruitzicht: de kunde van goed en kwaad en zijn
zoals God. Enerzijds biedt de slang Eva de mogelijkheid toe te treden tot het
onderonsje van God en Adam. Anderzijds handelt Eva vanuit wat in neutrale termen
het verlangen naar kennis wordt genoemd, de drijfveer
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achter vooruitgang. Anne Williams merkt op: ‘[...] the wish to know may be
interpreted as the intellectual desire fuelling all human learning, exploration and
creation.’ (Williams 1995, p. 42) Althans, deze positieve connotatie heeft het
verlangen naar kennis in een mannelijke context. Wanneer het echter een vrouw
betreft die verlangt te weten, wordt het al gauw afgedaan als vrouwelijke
nieuwsgierigheid, een term die wel degelijk negatieve connotaties met zich meedraagt.
Er valt een duidelijke parallel te trekken met een verhaal uit de literaire traditie die
men bestempelt als gothic: Perraults Blauwbaard. In Blauwbaard is het de
onbedwingbare nieuwsgierigheid die maakt dat de vrouwelijke hoofdpersoon tegen
het verbod van haar echtgenoot in de enige kamer in zijn kasteel binnengaat waar
hij haar de toegang toe heeft ontzegd. Daar treft zij de lijken van al zijn voorgaande
echtgenotes aan en bezegelt zij tegelijkertijd haar lot: Blauwbaard zal ook haar
vermoorden en bijzetten in de verboden kamer. Honger naar kennis, zo lijkt de moraal,
siert de vrouw niet en betekent noodzakelijk haar ondergang.
De verboden vrucht, de verboden kamer en soortgelijke zaken is een
verhaalconventie die men veel aantreft in gothic literature. Iedere lezer voelt op z'n
klompen aan dat het verbod overtreden zal gaan worden; we weten hoe zulke verhalen
werken. Er valt nog een parallel te trekken tussen Blauwbaard en het verhaal van de
zondeval. Zoals Blauwbaard zijn echtgenote toestaat alle kamers in zijn kasteel
binnen te gaan behalve één, zo staat God Eva toe van alle bomen te eten behalve één.
Deze boom dan, net als Blauwbaards verboden kamer, staat symbool voor zijn
absolute macht: de tastbare aanmaning van dat wat niet mag, maar met stellige
zekerheid zal worden aangeraakt. Anne Williams merkt op met betrekking tot dit
veelvoorkomende principe uit de gothic literature: ‘[...] the male in power arranges
things so that the supposedly irresistible force of “female” curiosity comes into direct
conflict with the immovable object of his own law.’ (Williams 1995, p. 42)
Wanneer zijn wet dan toch wordt gebroken, biedt dit de heersende man de
gelegenheid om zijn wetten opnieuw op te leggen, opnieuw te bevestigen en zelfs te
versterken. In zekere zin dicteert de machthebbende man in kwestie met de creatie
van zijn verbod en de tastbare representatie ervan dat zijn verbod zal worden
overtreden. Sterker nog: hij wil het zo, om vervolgens zijn macht te bevestigen en
bestendigen. Dit is vergelijkbaar met ouders die hun kind alleen laten met een koekje
voor zijn neus, vergezeld van het verbod het koekje op te eten. Ervan uitgaande dat
het kind de verleiding niet zal kunnen weerstaan, stelt dit de ouders in gelegenheid
om het kind ‘een lesje te leren’.
In deze trant kunnen we het overtreden van het verbod lezen als een illusoir, want
tijdelijk en streng gecontroleerd, moment waarin de heersende macht wordt gebroken.
In het verhaal van de zondeval wordt dit effect versterkt doordat Adam en Eva door
het eten van de vrucht voor een kortstondig moment Gods gelijken zijn. Wanneer
Adam en Eva van de verboden vrucht eten, ontdoen zij zich van het enige dat hen
nog onderscheidde van God: de kunde van goed en kwaad. Nu ook Adam en Eva
deze kennis bezitten, wordt hun expulsie uit het paradijs noodzakelijk: God duldt
geen gelijken, er kan maar één almachtige zijn. Door Adam en Eva te verbannen uit
de tuin onderwerpt hij ze nogmaals, maar dit keer definitief. Immers, zodoende
ontzegt hij hen de toegang tot de boom des levens en ontneemt hij ze hun
onsterfelijkheid. De nauwkeurig gedicteerde en gecontroleerde bedreiging die Adam
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en Eva nu vormen, wordt op deze manier effectief uitgeschakeld. Het patriarchaat
en zijn voortzetting zijn veilig gesteld.
Nu rest ons nog één mysterie, waar het in wezen allemaal om te doen was. Wat is
nu de werkelijke, achterliggende motivatie van de extra dosis straf die God oplegt
aan Eva? Waarom nou die onderwerping aan de man? Eén enkel zinnetje, tijdens de
distributie van de straffen, verraadt Gods achterliggende motivatie:
3,17 Aan Adaam zei hij:
Ja, je hoorde de stem van de vrouw
je at van de boom
waarvan ik je opdroeg, zeggend:
Je eet niet ervan
[...] (Buijs en Storm 1994, p. 20)

Hier toont zich een verongelijkte God: ‘Je luisterde naar haar in plaats van naar mij.’
Daarom verdient Eva een extra dosis straf: voor een enkel moment was zij niet slechts
gelijk aan God, zij was zelfs machtiger dan hij, zij overstemde hem. Dit is de
aanleiding om haar voor eens en altijd goed de plaats te wijzen, en die is ondergeschikt
aan de man. Dat wat Eva's lot bezegeld, is tegelijkertijd haar - kortstondige - glorieuze
moment. Haar keuze voor kennis en de daaraan inherente ondermijning van de
machtstructuren is een keuze voor emancipatie. Eigenlijk zou Eva moeten worden
gevierd als de eerste feministe. Maar de
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uitkomst van dit verhaal is voorbestemd: zowel verlossing als verdoeming liggen
reeds besloten in de naam van de Vader.
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Eindnoten:
1 De Erfzonde houdt in dat doordat alle mensen afstammen van Adam en Eva, zij tot in de
eeuwigheid zullen moeten boeten voor de zonde die zij begingen. De zonde -en daarmee de
schuld- overerft dus.
2 Deze eerste sectie van dit essay geeft kort weer hoe het verhaal van de zondeval is opgeschreven
in de vertaling van Buijs en Storm. Ook in de paragrafen waar niet letterlijk wordt geciteerd,
heb ik in woordkeuze en zinsopbouw getracht zo dicht mogelijk bij hun tekst te blijven.
3 Op dit moment heeft de mens nog geen naam. Pas na de zonde spreekt God hem aan als Adaam,
wat mens betekent en verwant is aan het woord adama, akker, waaruit Adaam werd geschapen
(Buijs en Storm 1994, P. 637). Het is ook pas ná de zonde en na Gods bestraffing dat Adaam
voor het eerst de naam van zijn vrouw roept: Chawwa, hetgeen leven betekent (ibidem, P. 638).
Het is frappant dat Adaams naam verbonden is met dood (3,19 In het zweet van je neus eet je
brood / totdat je terugkeert naar de akker / ja, daaruit werd je genomen / ja, jij bent stof / naar
stof keer jij terug.
(Ibidem, P. 21) en Eva's naam met leven.
4 Zie hierboven. Voor de duidelijkheid wordt hierna naar hen verwezen als Adam en Eva, de
Nederlandse variant van hun namen.
5 What's in a name? Een hele hoop. Afrikaanse Amerikanen die zich bekeren tot de Islam ontdoen
zich van hun slavename en nemen een Islamitische naam aan om hun zelfbeschikking te
benadrukken. Zo ook bij toetreding tot gangs wordt een nieuwe naam toegekend die gangleden
verbindt aan hun nieuwe familie.
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Harold van Dijk, ‘In het liefdeleven ligt gansch het leven’; het beeld
van de vrouw in het Nederlands realistisch proza 1885-1930. Assen
(Koninklijke Van Gorcum) 2001.
€ 44, 95. ISBN 90 232 3752 8, 389 pag.

Jeuk...
Ik kreeg jeuk van dit boek. Niet dat het zo rampzalig is, ondanks een inleiding die
qua onleesbaarheid vooral bij een nauwkeurige lezing haar gelijke in de contemporaine
neerlandistiek niet snel zal vinden. Mijn vraag is alleen: wat schiet ik met dit boek
op? Wat zegt het mij en, als het mij iets wil zeggen, waarover dan precies?
Het boek handelt, aldus de inleiding, over ‘de ideehistorische dimensie van het
realisme’. Het probeert het vrouwbeeld in kaart te brengen zoals dat zich manifesteert
in de Nederlandse realistische romanproductie gedurende de periode 1890-1930.
Van Dijk laat zien dat dit vrouwbeeld door de jaren heen nauwelijks van kern
verandert en sterk onder invloed staat van het door Darwin beïnvloede
‘natuur-denken’. Het proza blijkt de vrouw te portretteren als een gevoelswezen,
voortgedreven door een zoektocht naar liefde, en kant zich tegen de ‘zelfrealisering’
van de vrouw. Daarmee nemen de romans een licht reactionaire houding aan ten
aanzien van belangrijke contemporaine discussies, zoals de emancipatie. Inhoudelijk
(thematisch) ziet Van Dijk door de jaren heen wel een zekere verschuiving in deze
boeken: staat eerst vooral de interactie tussen man en vrouw centraal, later verschuift
het accent steeds meer naar de reflectie op de vrouwenrol door de vrouwfiguur zelf.
Dat klinkt allemaal erg aannemelijk, nietwaar? Toch zit er iets goed fout. Van
Dijks boek wil ‘de’ realistische roman rond 1900 typeren door de constanten in het
vrouwbeeld in kaart te brengen. En toegegeven: dat doet hij met verve. Scherp
observerend baant Van Dijk zich een weg door zijn onderzoeksmateriaal en hij weet
de relatie tussen de cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in de periode
1890-1915 en de veranderingen in het vrouwbeeld in het door hem geselecteerde
corpus teksten doorgaans helder en inzichtelijk te maken. Soms worden citaten
misschien wat al te zeer uit hun context gerukt om nog een geloofwaardige illustratie
te zijn. (Als ik een citaat zoek om het ‘onbewust, natuurlijk acteerwerk’ van de vrouw
op het ‘gebied van de sekseverhoudingen’ in het realistische proza te illustreren
(‘koketterie’ heet het verderop), dan is één kort citaatje uit Ida Westerman van Van
Eckeren zonder enige context wel erg mager.) Maar - geen kleine verdienste gezien
de niet geringe omvang van zijn onderzoeksmateriaal - Van Dijk blijkt door zijn
boek heen een goed verteller, met oog voor sprekende details. Nee, aan het betoog
zelf ligt het niet.
Maar zegt het boek uiteindelijk iets over het realisme? Zeker, het theoretisch
schaamlapje is er. Van Dijk verwijst naar Hanneke Mulders studie Literatuur en
reflexiviteit om te kunnen betogen dat het realisme in die tijd ook écht realisme is,
en hij neemt daarnaast Anbeeks literatuurgeschiedenis even ter hand. Maar zijn
corpus literaire teksten blijkt geselecteerd met behulp van referenties in
bibliotheekcatalogi en tijdschriften en van het grote aantal titels hebben we hun
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indeling onder het realisme gewoonweg aan te nemen. Alsof alle boeken uit de
periode 1890-1930 die niet óf al te ‘zweverig’ zijn óf in het verleden of in tropische
oorden spelen, zich zouden laten classificeren als ‘realistisch’.
Van Dijk blijkt boeken vooral als ‘realistisch’ te beschouwen wanneer zij als
degelijk illustratiemateriaal bij zijn onderzoek blijken te kunnen dienen. ‘Realistisch
proza richt zich op de sociale werkelijkheid in een voor tijdgenoten herkenbare
verschijningsvorm en is daarbij doorgaans “compatibel” met de heersende opvattingen
over de werkelijkheid.’ Met andere woorden, je vraagt jezelf al lezende eerst af:
‘vind ik dit boek levensecht en bevestigt het het door mij opgestelde contemporaine
vrouwbeeld?’ Zo ja, dan is het dus een nauwkeurige spiegel van de realiteit en dus
realistisch. Het sluitend zijn van de argumentatie in zijn betoog bewijst de juistheid
van de selectie van Van Dijk. En dat is een cirkelredenering (ook al is Van Dijk zelf
een andere mening toegedaan). Een scherp selectiecriterium a priori, het eigenhandig
opstellen van een periodeconstruct ‘realisme’ of enig receptiehistorisch onderzoek
blijkt daarbij niet noodzakelijk.
En de gevolgen zijn er dan ook naar. Zo gebruikt van Dijk de roman Van de
vereering des levens (1905) van Henri van Booven, een boek dat in contemporaine
recensies nauwelijks onder het realisme werd gerangschikt. ‘Van Booven is niet, en
zal wel nooit worden, iemand die de wereld, de menschen, de dingen, ziet zooals ze
in nuchtere werkelijkheid bestaan, hij bedroomt ze, hij maakt er zich verbeeldingen
van’ lees ik bijvoorbeeld in de recensie van dit boek door Herman Robbers. Sowieso,
een ‘realistisch’ boek van de man
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die zich tot veler frustratie een jaar later op zal werpen als ‘neoromanticus’? De
rangschikking van het zoetelijke De moeder van Marie Koenen onder het realisme
lijkt me evenzeer te betwijfelen, zoals ook Vlindertje van Henri Borel, dat een heel
eind richting nieuwe mystiek gaat. En om nu Jeanne Collette van muitatuliaan Paap
tot realisme te maken... En waarom Van Dijk niet dieper ingaat op de resultaten van
Beis receptiehistorische studie over het proza uit de periode 1885-1900 is mij ook
niet duidelijk. De moderne ogen van Van Dijk lijken uiteindelijk zelf te kunnen
bepalen welk boek realistisch is en welk boek niet.
Dat is al niet zo mooi, nietwaar? Maar het werkelijke probleem zit dieper. Zelfs
al had Van Dijk zich beperkt tot hardcore realisten zoals Emants, Coenen, Aletrino,
Netscher en Van Groeningen, dan nog kun je je afvragen of zijn studie iets over het
realisme zou hebben gezegd. De vraag is de volgende: waarom zou een ideehistorische
dimensie - het in een boek door de schrijver onbewust aangebrachte substraat van
sociaal-maatschappelijke mens- en wereldbeelden - zich beperken tot één specifieke
stroming en niet in neoromantische of symbolistische romans te vinden zijn? Spreekt
het niet voor zich dat sociaal-maatschappelijke opvattingen, die voor eigen ogen zó
vanzelfsprekend zijn dat men ze niet eens opmerkt, tot op bepaalde hoogte in literatuur
hun doorwerking krijgen, of deze boeken nu ‘realistisch’ zijn of niet? In de historische
roman Warhold (1906) van Van Oordt, toch naar ik mag aannemen het tegendeel
van wat Van Dijk als ‘realisme’ beschouwt, figureert een hoofdpersoon die, zoals
ook contemporaine critici opmerkten, als een typisch ‘modern neurasthenicus’ te
beschouwen is: een weifelende, religieus angehauchte man, geplaagd door alle
seksuele prikkelingen die menig hoofdpersoon van realistische romans zo scherp in
zich waarneemt. De hoofdpersoon uit Van Schendels ‘neoromantische’
zwerverromans, Tamalone, werd in recensies beschouwd als een moderne Wanderer,
zonder huis of haard, uit op genot en prikkeling. De ‘neoromantici’ mogen dan wel
de ‘vlucht der verbeelding’ verkiezen, de veren van hun vleugels zijn net zo aards
als die van hun realistische collega's.
In Van Dijks boek lopen drie ontwikkelingen in de literatuurwetenschappen samen
die, hoe goed je je best ook doet, toch heus niet te combineren zijn: ouderwets
stromingenonderzoek, en feministische literatuurkritiek en cultural studies.
Discoursanalyse laat zich nauwelijks inzetten als een middel om een stroming te
typeren - dat is het werkelijke probleem achter dit boek. Van Dijk meent iets over
een stroming te zeggen, terwijl zijn onderzoek juist vanuit historisch perspectief
interessant is. Beter had hij de resultaten van zijn studie onder cultural studies kunnen
scharen: de postmoderne kruising van literatuurwetenschap en geschiedkunde die
het ongrijpbare verleden in juist dót materiaal meent te kunnen betrappen, dat door
historici vanouds vergeten buiten beschouwing is gelaten, namelijk literatuur. Maar
Van Dijk keert zich in zijn inleiding expliciet van deze mogelijkheid af.
Op zijn manier is de patstelling waarin dit boek zich manoeuvreert nogal typisch.
Van Dijk maakt gebruik van feministisch geïnspireerde discoursanalyse, maar in
plaats van dat hij met zijn onderzoek naar het vrouwbeeld, zoals bijvoorbeeld Erica
van Boven in haar Een hoofdstuk apart (1992) doet, op zoek gaat naar de gecodeerde
machtsstructuren in het literaire veld - het patriarchaat dat de vrouw onderdrukt -,
hanteert hij zijn discoursanalyse vooral als middel om een literair-historische stroming
te typeren. Heel wat vrouwelijke onderzoekers zouden met de resultaten van zijn
studie de hedendaagse wetenschap verblijd hebben met een ‘ontmaskering’ van de
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mannelijke dominantie, die elke vrouwelijke inbreng hardhandig de kop indrukt.
Van Dijk doet dat niet. Maar ja, een man die feministische literatuurkritiek
praktiseert?1 Nee, Van Dijk wilde met zijn boek vooral stromingenonderzoek
verrichten.
En dat te zijner eigene scha. Dat Van Dijk de doelstelling van zijn dissertatie, een
‘ideehistorische verkenning van het vrouwbeeld in het realisme’, heeft verwezenlijkt,
waag ik te betwijfelen. Nu lijdt zijn boek aan een zekere doelloosheid en aan hetzelfde
euvel als de studie Het verloren paradijs (2001) van Mary Kemperink: de complete
nivellering van het onderzoeksmateriaal laat de eigen positie van het literaire werk,
zowel op maatschappelijk als op literair-historisch niveau, vrijwel geheel verdwijnen.
De religieuze dimensie in het werk van Van Eckeren, die zozeer in de portrettering
van zijn vrouwelijke hoofdpersonages doorwerkt, de door ‘levensliefde’ voortgedreven
hoofdpersonages in het oeuvre van Robbers: zulke tegenstellingen worden in 't
Liefdeleven is gansch het leven nauwelijks gedifferentieerd.
Zoals gezegd, de inleiding tot het boek is zonder veel voorbehoud als ‘onleesbaar’
te kwalificeren. Alsof de schrijver zichzelf tot het formuleren van zijn impliciete
uitgangspunten moest forceren,
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wreekt de onduidelijke doelstelling van het boek zich hier op haar scherpst. Al te
abstract vakjargon, onsamenhangende betoogstructuren, terminologische vaagheid,
storende en onduidelijke herhalingen, al te overvloedige vooruitwijzingen, dit alles
maakt het de geïnteresseerde bepaald moeilijk om tot verder lezen te besluiten. Ook
in de conclusie valt ditzelfde gebrek op. Gebrek aan intentionele helderheid speelt
tot op het niveau van de titel; want is deze nu een allusie op Liefde is gansch 't leven
niet, Elsbeth Etty's biografie van Henriëtte Roland Holst? Toeval? Humoristisch
bedoeld? Polemisch? Zonder nadere uitleg had de enigszins guitige titel van deze
zakelijk verwoorde dissertatie beter geschrapt kunnen worden.
In 't liefdeleven ligt gansch het leven is een dissertatie die consciëntieus en in
scherpe detailanalyses een vergeten hoofdstuk uit de literatuurgeschiedenis tracht in
te kleuren, maar weinig toevoegt aan wat op cultureel-maatschappelijk en
literair-historisch niveau bekend is van de periode 1890-1920. De omslag in het
vrouwbeeld in het geselecteerde proza wordt op heldere wijze geconcretiseerd en
aan sociale ontwikkelingen gekoppeld, maar het boek zwicht onder zijn gebrekkige
vraagstelling.
Patrick Rooijackers
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Eindnoten:
1 Voor alle duidelijkheid: ik zie hierin heus geen probleem. In het buitenland (het Engelse
taalgebied met name) geneert de mannelijke helft van de academische wereld zich geenszins
om feministische literatuurkritiek te gebruiken, maar in Nederland lijk je er enigszins verdacht
door te zijn. (Dorpse sociale controle? ‘De mensen zouden 'ns gekke dingen van je gaan
denken’?)
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Mario Salviati spréékt!
Verleden, heden en toekomst in de moderne Afrikaanse literatuur
‘Jy dink nog jy gaan vorentoe, dan steier jy inderwaarheid weer terug
die verlede in’, zo staat te lezen in Die swye van Mario Salviati van
Etienne van Heerden. Het verleden speelt een grote rol in de
postkoloniale Afrikaanse literatuur. In de vorming van een collectieve
identiteit zijn gemeenschappelijke tradities van wezenlijk belang voor
het gevoel van groepsverbondenheid. Daartoe wordt het verleden niet
alleen beschreven, maar ook herschreven. Ingrid Glorie gebruikt de
theorie van ‘cultural memory’ om Mario Salviati te doorgronden.
Ingrid Glorie
It is exciting to think [...] that the transformation of the country will loosen
up the writing, and invite greater complexity, more exploration, more
cross connections, more doubt. (Boehmer 1998, p. 54)
Die swye van Mario Salviati (2000) van de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van
Heerden is een kaleidoscopische roman waarin personages met verschillende culturele
achtergronden rondlopen, doden en levenden elkaar ontmoeten en heden en verleden
dwars door elkaar heen lopen. Van Heerden, die internationaal bekendheid verwierf
met magisch-realistische romans als Toorberg (1986) en Die stoetmeester (1993),
maakte voor Die swye van Mario Salviati gretig gebruik van de vele verhaaltradities
die Zuid-Afrika - een land met 27 verschillende taalgroepen - rijk is.
Een interpretatiekader dat kan helpen om vat op deze uitbundige roman te krijgen,
is een concept dat in de Angelsaksische academische wereld bekend is geworden als
‘cultural memory’. In het belang van de interpretatie van Mario Salviati zullen eerst
enkele begrippen uit de theorievorming rondom ‘cultural memory’ kort worden
uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de constructie van een collectief geheugen
in het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika, op de positie van de schrijver in het
veranderende Zuid-Afrika en op de invloed die de veranderingen hebben gehad op
de Afrikaanstalige prozaliteratuur. Dit alles moet leiden tot een bespreking van Die
swye van Mario Salviati, waarbij tevens een poging wordt gedaan om het belang aan
te duiden van deze roman voor de vorming van een nieuw ‘cultural memory’, ná de
apartheid.

Cultural memory
In aansluiting op Wulf Kansteiner wordt ‘cultural memory’ hier gedefinieerd als het
geheel van cultuuruitingen dat een bepaalde gemeenschap gebruikt om zich de
betekenisvolle gebeurtenissen uit de geschiedenis van die gemeenschap te blijven
herinneren (Kansteiner 2002, p. 182). Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan
tastbare uitingen als standbeelden, monumenten, schilderijen of (literaire) teksten,
maar ook aan rituelen zoals het vieren van nationale feestof gedenkdagen, het hijsen
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van een vlag of het zingen van bepaalde liederen. Al dit soort cultuuruitingen is door
Pierre Nora samengevat onder de noemer ‘lieux de mémoire’ (Nora 1989).
‘Cultural memory’ heeft niet alleen te maken met het verleden, maar ook met het
heden en de toekomst van een gemeenschap. Tradities worden ‘uitgevonden’, zoals
Eric Hobsbawm en Terence Ranger het formuleerden, om vorm te geven aan de
collectieve identiteit van een gemeenschap (Hobsbawm en Ranger 1983). En dat is
nodig om een gevoel van groepsverbondenheid te creëren, wat Benedict Anderson
een ‘verbeelde gemeenschap’ heeft genoemd (Anderson [z.j.]). Volgens Jan Assmann
is het doel van ‘Erinnerungskultur’ ‘Planen und Hoffen, d.h. [...] Ausbildung sozialer
Sinn- und Zeithorizonten’ (Assman 1937, p. 31). Vandaar dat Tom Nairn spreekt
van ‘de Januskop van de geschiedenis’ (Nairn 1981).
Hoe het verleden wordt gerepresenteerd - welke aspecten uit het verleden, met
andere woorden, een plaats krijgen in de ‘cultural memory’ van een gemeenschap
en welke niet - wordt bepaald door machtsverhoudingen in het heden. De visie op
het verleden van dominante groepen binnen een
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samenleving maakt meer kans om opgenomen te worden binnen het heersende
discours dan die van onderdrukte of dissidente groepen. Daarbij is ‘cultural memory’
een instrument om de grenzen van de eigen identiteit af te bakenen en ‘de Ander’
buiten te sluiten (Lowenthal 1994; Handler 1994).
Ten slotte speelt ‘cultural memory’ een rol bij de verwerking van collectieve
trauma's. Net zoals een individu dat een traumatische ervaring heeft doorgemaakt,
geldt ook voor een gemeenschap dat ze een traumatische gebeurtenis pas kan
verwerken als ze deze kan inbedden in de narratief van de collectieve herinnering een verhaal met een ‘ervoor’ en een ‘erna’ dat het belang van die gebeurtenis kan
relativeren en er betekenis aan verleent (Brison 1999).

De Afrikaner-nationalistische mythe
Binnen de Afrikaner1 gemeenschap neemt het veronderstelde gemeenschappelijke
verleden van oudsher een centrale plaats in. Na de Tweede Anglo-Boerenoorlog
(1899-1902) trad er een culturele elite van journalisten, onderwijzers en predikanten
op de voorgrond die doelbewust vorm en richting probeerde te geven aan het
identiteitsbesef van de Afrikaners. Journalistiek, literatuur en christelijk-nationaal
onderwijs werden aangegrepen om de Afrikaners tot één volk te smeden met één
taal, één geschiedenis en één godsdienst. En met één gemeenschappelijke vijand: de
Engelse koloniale machthebber (Hofmeyr 1993). Na de erkenning van het Afrikaans
als tweede ambtelijke taal naast het Engels in 1926 werd de rol van deze culturele
elite, de Tweede Afrikaanse Taalbeweging, steeds meer overgenomen door rabiate
nationalisten, die naast het Engelse element in de Zuid-Afrikaanse samenleving ook
de oorspronkelijke zwarte bevolking van het land in toenemende mate als een
probleem gingen zien dat zoveel mogelijk beheerst moest worden. Hun machinaties
zouden uiteindelijk leiden tot de invoering van de apartheidswetgeving in de jaren
na 1948.
Gedurende bijna de gehele twintigste eeuw functioneerden verwijzingen naar de
Anglo-Boerenoorlog als klassieke voorbeelden van Nora's lieux de mémoire. Datzelfde
geldt voor vele andere namen van personen, plaatsen of gebeurtenissen, zoals ‘Paul
Kruger’, ‘de Grote Trek’ en ‘de Slag bij Bloedrivier’. Beelden en nationale feestdagen,
zoals het Voortrekkermonument en het Vrouwenmonument in Bloemfontein (ter
nagedachtenis van de 28.000 vrouwen en kinderen die tijdens de Tweede
Anglo-Boerenoorlog omkwamen in de Britse concentratiekampen) of Van
Riebeeckdag (6 april) en Geloftedag (16 december), hadden gedurende bijna de
gehele twintigste eeuw een vergelijkbare functie. Ze maakten allemaal deel uit van
een bepaald discours dat je de ‘cultural memory’, de ‘civil religion’ of de ‘nationale
mythe’ van de Afrikaners kunt noemen (Moodie 1975). Deze mythe beklemtoonde
bepaalde heroïsche feiten uit de geschiedenis van de Afrikaners, terwijl andere
historische feiten juist géén aandacht kregen. Hoewel de betekenis die er aan de
verschillende lieux de mémoire gehecht werd, kon fluctueren al naar gelang de
gebruikscontext veranderde,2 kan in het algemeen gesteld worden dat hiermee een
beeld gecreëerd werd van de Afrikaner als vroom, sober, dapper en behept met een
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onstuitbare vrijheidsdrang. De nadruk op deze eigenschappen uit het verleden moest
de Afrikaners stalen voor de uitdagingen die vóór hen lagen.

Constructie van een ‘nieuw’ Zuid-Afrika
Volgens Hobsbawm en Ranger voelen mensen vooral behoefte aan (het uitvinden
van) tradities in perioden van grote maatschappelijke veranderingen (Hobsbawm en
Ranger 1983, p. 5). Zo'n overgangsperiode deed zich in Zuid-Afrika voor in de jaren
negentig van de twintigste eeuw, met de afschaffing van de apartheid en de overgang
naar een democratie voor alle Zuid-Afrikanen. Dit leidde tot een herbezinning op en
omverwerping van een groot aantal ‘invented traditions’ uit het apartheidstijdperk.
Zo kregen sommige steden en dorpen, rivieren, luchthavens en verkeerswegen een
nieuwe naam: een naam die minder beladen was (bijvoorbeeld gebouwen die waren
vernoemd naar president H.F. Verwoerd, ‘de architect van de apartheid’) of één die
de cultuur van een voorheen gemarginaliseerde bevolkingsgroep representeerde (zo
werd de Oranjerivier omgedoopt tot Groot-Gariep, een naam die is ontleend aan de
taal van de Khoi). Typische Afrikaner-nationalistische feestdagen werden afgeschaft
of kregen een andere invulling, terwijl er ook nieuwe feest- en herdenkingsdagen
aan de kalender werden toegevoegd. De belangrijkste vorm van herbezinning op het
Zuid-Afrikaanse verleden was natuurlijk het optreden van de Waarheids- en
Verzoeningscommissie, die tot taak had om historische feiten die in het verleden
weggemoffeld werden (zoals martelingen, moorden en verdwijningen) alsnog een
plaats in de officiële geschiedenis te geven en om slachtoffers uit alle
bevolkingsgroepen de kans te geven om hún verhaal te vertellen.3 (Her-)bevestiging
van de eigen identiteit en van het onrecht dat mensen
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onder het apartheidsbewind is aangedaan, is ook de achterliggende gedachte bij
initiatieven zoals de ‘Miscast’-tentoonstelling in het Suid-Afrikaanse Museum in
1996,4 de oprichting van het Distrik Six-Museum,5 het Apartheidsmuseum en het
Robbeneiland-museum, de begrafenis van Saartje Baartman,6 de herschrijving van
geschiedenisboeken voor het onderwijs en verschillende projecten om mensen uit
achterstandsgroepen ertoe aan te zetten hun levensverhalen op te schrijven, in eigen
beheer uit te geven en binnen de eigen gemeenschap te verspreiden. Halverwege de
jaren negentig introduceerde de toenmalige vicepresident Thabo Mbeki het concept
‘African Renaissance’, een emancipatiebeweging die de Zuid-Afrikanen bewust
moet maken van de kracht en de rijkdom van de traditionele Afrika-culturen.

De bevrijding van de Afrikaanse literatuur
Als het gaat om herziening van de geschiedenis en het creëren van een nieuwe
collectieve identiteit (‘nasie-wording’) kan literatuur een belangrijke rol vervullen.
In de jaren tachtig - de periode direct voorafgaand aan de politieke omwentelingen
van de jaren negentig - had de Zuid-Afrikaanse literatuur een sterk geëngageerd
karakter. Na de Soweto-opstand van 1976, die bijna zevenhonderd, hoofdzakelijk
jonge, mensen het leven had gekost, had het verzet tegen de apartheid zich verhard.
De toenmalige president, P.W. Botha, reageerde door de ‘Totale Aanslag’ tegen
vijanden van de apartheidsstaat aan te kondigen. In 1985 werd de Noodtoestand
ingesteld, een maatregel die in sommige delen van het land tot 1990 van kracht zou
blijven. Tegenstanders van de regering konden zomaar in de gevangenis verdwijnen,
de persvrijheid werd aan banden gelegd, de townships brandden en Zuid-Afrikaanse
dienstplichtigen werden ingezet bij schimmige militaire operaties in de buurstaten
Mozambique en Angola.
Tegen deze achtergrond kónden schrijvers zich moeilijk afzijdig houden. Sommige
zagen het als hun taak om de rol van de gemuilkorfde journalisten over te nemen en
verslag te doen van wat er in hun land gebeurde, zodat de hele wereld het zou kunnen
lezen. De Afrikaanstalige literatuur werd gedomineerd door het korte verhaal. Het
was de tijd van het postmodernisme, de grensliteratuur7 en de opkomst van gay
schrijvers die op hün manier de gevestigde orde onder druk zetten.8
André P. Brink heeft zich in verschillende essays uitgesproken over de effecten
van deze verregaande politisering op de (Zuid-)Afrikaanse literatuur (zie Brink 1998a,
Brink 1998b en Brink 1999). ‘One of the many problems posed by the kind of
literature produced in such circumstances’, schrijft hij in ‘Interrogating silence’
(1998),
is of course the reduction of the co-ordinates in the situation, a tendency
towards simple oppositions and binarities. In the best writers these
conditions sharpened the imagination, forced it to become more
resourceful, refined its subtleties. But contextually the binarities persisted
in the tendency to reduce the world to predictable patterns of us and them,
black and white, good and bad, male and female. When this climate did
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not overtly impinge on the processes of writing, at the very least it
conditioned the reception of whatever was written. (Brink 1998a, p. 16)
Met de afschaffing van de apartheid was de weg vrij voor herbezinning op het
verleden. Net zoals de zittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, werd
ook de literatuur een plaats waar voorheen gemarginaliseerde stemmen alsnog gehoord
konden worden. Een belangrijke verrijking van de Afrikaanse literatuur, in dit verband,
is de toename van het aantal bruin skrywers.9 Deze ontwikkeling begon met Die
verdwaalde land van Abraham Phillips (1992). Phillips had deze novelle, opgetekend
in een schoolschriftje, naar André Brink gestuurd, en verontschuldigde zich in een
begeleidend briefje voor de vele spelfouten: ‘Soos u sal lees ik ek maar standerd 4
uit die skool’ (Phillips 1992, p. 7). Na dit bescheiden begin - Phillips' tekst beslaat
nog geen zestig pagina's - volgde in 1995 de breed opgezette roman Vatmaar van de
toen al 70-jarige A.H.M. Scholtz. In deze kroniek herschreef Scholtz - een voormalige
bouwvakker - de Zuid-Afrikaanse geschiedenis vanuit het perspectief van een
kleurlinggemeenschap in een afgelegen dorp. Sindsdien hebben meer bruin skrywers
het voorheen overwegend blanke domein van de Afrikaanse literatuur betreden, van
wie S.P. Benjamin, E.K.M. Didoen Kirby van der Merwe vooralsnog het meest
veelbelovend lijken.
De neiging om het verleden onder de loep te nemen, werd versterkt door de grote
historische verschuivingen elders in de wereld (de val van de Berlijnse Muur en het
uiteenvallen van de voormalige Sovjetunie), de naderende millenniumwisseling en
herdenkingen rondom de komst (350 jaar geleden) van Jan
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van Riebeeck en de vestiging van een Hollandse verversingspost aan de Kaap (1652)
en rondom de Tweede Anglo-Boerenoorlog (1899-1902). André Brink heeft met
groots opgezette romans als Inteendeel (1993), Sandkastele (1995) en Duiwelskloof
(1998) geprobeerd de invented tradition van de Afrikaner-nationalistische mythe
vanuit meerdere richtingen onder spanning te zetten (bijvoorbeeld door te kiezen
voor een feministisch danwel een continentaal Afrika-perspectief). Typerend voor
deze tendens van herschrijving van de geschiedenis is ook de roman Die reise van
Isobelle van Elsa Joubert (1995), een epische vertelling over drie generaties vrouwen
vanaf de Tweede Anglo-Boerenoorlog tot aan het einde van de apartheid. Binnen
het kader van het onderzoeken en bijstellen van de geschiedenis moeten ook de
romans Op soek na generaal Mannetjies Mentz van Christoffel Coetzee (1998) en
Eilande van Dan Sleigh (2000) genoemd worden, evenals de Stemme-trilogie van
Karel Schoeman (1993-1998). Mariene van Niekerk zette met Triomf (1994), een
roman over de strapatsen van een Afrikaner familie Flodder, het beeld van de
Afrikaners als beschaafd volk op hilarische wijze op z'n kop.
Bezinning op het verleden leidde voorts tot een exploratie van motieven uit de
volksoverlevering, zowel uit de Afrikaner als uit de voorheen gemarginaliseerde
Afrika-tradities, waardoor een magisch-realistische sfeer ontstaat. In enkele van haar
beste verhalen verbindt Riana Scheepers een Europese leefwereld met elementen uit
de Zoeloe-cultuur waarin ze opgroeide tijdens haar jeugd in KwaZulu Natal. Ook
André Brink grijpt - in zijn al eerder genoemde romans motieven uit verschillende
inheemse tradities aan om er strakke westerse, mannelijke en exclusief-blanke
denkpatronen mee te ondergraven.
Ten slotte maakte het wegvallen van de noodzaak om politiek stelling in te nemen
ook ruimte voor meer luchthartige vormen van literatuur en lectuur. Deon Meyer
verwierf internationale bekendheid als schrijver van speurdersverhalen. Daarnaast
deed het genre van de erotische of hygroman zijn intrede. Door het ineenstorten van
de voorskryfmark - de markt voor schoolboeken die in het verleden een belangrijke
inkomstenbron vormde voor Zuid-Afrikaanse uitgeverijen - werd het in de jaren
negentig moeilijker om literair werk uitgegeven te krijgen via de gevestigde
uitgevershuizen. Er werden echter kleine, niet-commerciële uitgeverijen opgericht
die in staat waren een deel van deze leemte op te vullen. Daarnaast gebruiken jonge
schrijvers het internet om hun werk aan lezers te presenteren. De door Etienne van
Heerden opgerichte webwerf Litnet (www.mweb.co.za/litnet/) ontwikkelde zich in
snel tempo tot een toonaangevend discussieforum, waarop schrijvers en lezers van
gedachten wisselen over ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse literatuur en andere
culturele en maatschappelijke vraagstukken.

De bloedboom van Tallejare
Veel van de hierboven aangestipte tendensen zijn terug te vinden in Etienne van
Heerdens roman Die swye van Mario Salviati.10 De hoofdpersoon is Ingi Frieälander,
medewerkster van het nationale kunstmuseum in Kaapstad, die opdracht heeft
gekregen om in het afgelegen Karoo-dorpje Tallejare een bijzonder beeldhouwwerk
aan te kopen. Het feit dat de afslag naar Tallejare niet op de kaart staat aangegeven
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(p. 18) en het dorp dus eigenlijk niet lijkt te bestaan, roept al meteen een
magisch-realistische sfeer op. Deze sfeer wordt versterkt door plastische topografische
aanduidingen als Moordenaarskaroo, Weemoedsvlakte en Vyandonderdaan. Hoewel
de meeste namen in het boek gefingeerd zijn, bestaat de Moordenaarskaroo écht. Het
is tegen het uitgestrekte en desolate landschap van deze streek dat Van Heerden
verschillende van zijn romans heeft gesitueerd.
Het beeld dat Ingi moet zien te bemachtigen, zorgt eveneens voor vervreemding.
Het doet zowel aan een mens als aan een vis denken en lijkt, afhankelijk van de hoek
van waaruit je het bekijkt, zowel op te stijgen als terug te wijken. Net als het leven,
verklaart de vermeende maker ervan, Jonty Jack: ‘Jy dink nog jy gaan vorentoe, dan
steier jy inderwaarheid weer terug die verlede in’ (p. 14). En daarmee is het centrale
thema van de roman gegeven. Want tijdens haar verblijf in Tallejare raakt Ingi
gefascineerd door de geschiedenis van het dorp en haar bewoners. Heden en verleden
lopen op verhaalniveau letterlijk door elkaar, doordat enkele personages die al lang
dood zijn, nog steeds rondwaren. Net als in zijn succesroman Toorberg speelt Van
Heerden hier met een opvatting die in verschillende Afrika-culturen voorkomt,
namelijk dat het menselijk bestaan drie sferen kent: die van de voorouders, de
levenden en de ongeborenen, en dat deze drie samen het lot van de individuele mens
bepalen. ‘Waarom kry ek die gevoel’, vraagt Ingi zich af.
dat dinge wat soveel jare tevore gebeur het, nou hier voor my ontvou, en
dat dit vir my en almal om my betekenis het? Is dit omdat die dinge nooit
uitgepraat en verwerk is nie dat hulle so aanwesig bly? Is dit die
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onafgehandelde verlede wat hardnekkig hede bly? Hier is 'n dorp sat van
oorloë en geweld en gierigheid, voos geskinder en ingeteel, en tóg is daar
soveel wat ongesê bly. (pp. 254-255)
De geschiedenis van Tallejare, ontdekt Ingi, wordt beheerst door goud, water en
veren. Met het goud worden de legendarische ‘Krugerponden’ bedoeld: geld uit de
schatkist van de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal), dat tijdens de Tweede
Anglo-Boerenoorlog op raadselachtige wijze is verdwenen. De werkelijke historische
toedracht doet hier niet ter zake. In Van Heerdens voorstelling geeft president Kruger
een handjevol Boerencommando's opdracht om een deel van de Transvaalse staatskas
uit handen van de Britten te houden. De mannen trekken een jaar lang rond met een
zwarte ossenwagen, beladen met goud. Op de wagen bevinden zich ook vijf afgehakte
kinderhandjes; die moeten naar Londen gestuurd worden om koningin Victoria te
overtuigen van het harde lot van de Afrikaner vrouwen en kinderen in de Britse
concentratiekampen. Het beeld van de zwarte ossenwagen refereert niet alleen aan
de Grote Trek (1838) en de symbolische Ossewa-trek (1938), maar ook aan de
Verbondsark (p. 145), waardoor het opeens bijbelse proporties krijgt, zoals dat in de
Afrikaner-nationalistische geschiedschrijving vaker gebeurde (Moodie 1975). De
ossenwagen, de Krugerponden en het lijden in de concentratiekampen zijn bekende
topoi uit de Afrikaner civil religion. Van Heerden activeert hiermee een heel reservoir
aan verwante associaties die jarenlang deel uitmaakten van het heersende discours.
Hij vult deze weergave van de geschiedenis echter aan met episodes waarvoor er in
dit discours nu juist géén plaats was. Dat er een zwarte vrouw met de ossenwagen
meetrekt die door de commando's is ontvoerd en elke nacht door hen wordt misbruikt,
en dat er oprechte gevoelens van liefde ontstaan tussen deze Siela Pedi en de leider
van de expeditie, veldkornet Rooibaard Pistorius, is iets waarover in Tallejare
jarenlang gezwegen is. Het zijn dit soort gegevens die ook uit de
Afrikaner-nationalistische geschiedschrijving werden geweerd, en waar men zich in
het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika alsnog mee moet verstaan.
Als de mannen in 1901 in Tallejare aankomen, besluiten ze - de uitputting nabij
- hun tocht te staken en het goud te begraven. Slechts twee mannen weten waar
‘Goudseput’ zich bevindt. Rooibaard Pistorius en de schatrijke struisvogelkweker
Meerlust Bergh bezitten elk een deel van de kaart waarop de plek staat aangeduid.
Het personage Meerlust Bergh geeft Van Heerden de gelegenheid om de episode
van de feather boom uit het begin van de twintigste eeuw in zijn roman te betrekken,
toen Zuid-Afrikaanse boeren, vooral uit de omgeving van Oudtshoorn, veel geld
verdienden aan de verenmode in Europa. Ze bouwden barokke ‘veerpaleizen’ en
lieten de champagne rijkelijk vloeien. Dit geldt ook voor Meerlust Bergh. Meerlust,
echter, probeert met zijn luidruchtige optreden zijn onzekerheid te overstemmen: hij
weet dat er zwart en Khoisan-bloed door zijn aderen stroomt en dat de blanken van
Tallejare hem alleen om zijn geld accepteren (p. 83). Ook Meerlusts zoon GrootKarel
Bergh probeert, aan de vooravond van de Grote Apartheid (1948), met allerlei
megalomane projecten de aandacht van zijn afkomst af te leiden (p. 84, p. 106). Zijn
meesterstuk moet het Blitswaterkanaal worden, een kilometers lange stenen goot die
het water uit een reservoir verderop over de Weemoedvlakte naar het dorre Tallejare
moet voeren. Een klein obstakel is Berg Onwaarskynlik, maar Karel heeft uitgerekend
dat - volgens de Wet van Bernoulli - het water onderweg genoeg momentum krijgt
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om langs de berghelling omhoog te kunnen stromen. De man die dit fantastische plan
moet realiseren, is de doofstomme Italiaanse11 steenhouwer Mario Salviati, of ‘Stom
Taljaner’, zoals hij in het dorp wordt genoemd.
Volgens de ‘bloedboom’ van Tallejare is iedereen familie van elkaar - blank, bruin
en zwart. Deze ongewenste verwantschappen worden geïmpliceerd door de titel van
de roman. Mario Salviati's aangeboren handicap krijgt namelijk een nieuwe dimensie
als hij, op de dag dat het water van het Blitswaterkanaal ‘weigert’ om de berg over
te gaan, getuige is van GrootKarel Berghs metamorfose (p. 91). Als het project
waarmee hij zijn positie in de blanke gemeenschap van Tallejare moest veiligstellen,
lijkt te mislukken (het water ‘weigert’ aanvankelijk doordat er te veel stof in het
kanaal ligt), verandert diens huidskleur van blank naar bruin, de kleur van zijn moeder,
de Indische prinses Irene Lampak, en zijn vader, de halfbloed Meerlust Bergh (pp.
124-127). Omgekeerd zullen er ook onder de zwarte bevolking van Tallejare heel
wat mensen met blanke voorouders rondlopen - het product van ‘'n [m]an en 'n vrou,
ja, en 'n liefde wat nie liefde genoem durf word nie’ (p. 254). Het geheim rond de
goudschat is ook het geheim van de bloedbanden die de gemeenschap zowel verdelen
als bijeenhouden; op de dag dat de Krugerponden gevonden worden, zullen ook alle
verzwegen geschiedenissen aan het licht komen.
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Van steenhouwer tot natie-bouwer
Als Ingi in Tallejare komt, is Mario Salviati niet alleen doofstom, maar ook blind.
Ze ontfermt zich over de oude man en slaagt erin hem uit zijn isolement te verlossen
door hem het vertrouwen in zijn resterende zintuigen - reuk en tastzin - terug te geven.
Haar poging om Salviati te redden, is tegelijkertijd een manier om zichzelf te
bevrijden: ze gaat weer schilderen. Daarmee schaart ze zich in de rij kunstenaars die
het boek bevolken: de San die de rotstekeningen in de grot op Berg Onwaarskynlik
hebben gemaakt; ontdekkingsreiziger William Gird met zijn schetsboek; de
mode-ontwerper Meerlust en zijn vrouw, hoedenmaakster Irene Lampak; GrootKarel
met zijn Blitswaterkanaal; steenhouwer Salviati en beeldhouwer Jonty Jack, de zoon
van GrootKarel Bergh.
Meerlust Bergh verwees naar zijn struisveren als ‘plumes de fantalsie’ (p. 282).
Niet toevallig betekent het Franse woord ‘plume’ ook ‘pen’. In zijn essay
‘Herontdekking van een continent’ (1996) geeft André Brink een aanduiding van
het belang van de fantasie voor een land dat zich aan het begin van een nieuwe periode
in haar geschiedenis bevindt:
Wat dit soort verzinnen of uitvinden beoogt is de deur openzetten voor
vergelijkend lezen. [...] En omdat de tekst niet als definitief, of finaal, of
absoluut wordt gepresenteerd, maar als exploratie van een van de
mogelijkheden, wordt de lezer uitgenodigd zijn of haar kritische vermogens
alert te houden bij het volgen van de processen van de verbeelding, om
uit te komen bij wat in een gegeven context relevanter, betekenisvoller, of
gewoon nuttiger is. [... L]eren het continent van onze verbeelding te
bewonen zou wel eens een van de dankbaarste uitdagingen kunnen zijn
waarvoor Zuid-Afrikanen - zowel lezers als schrijvers - in deze tijd van
verandering geplaatst worden, in de wetenschap dat noch de geschiedenis,
noch de morele grenzen van dit continent voor altijd vastliggen, maar
constant opnieuw moeten worden uitgevonden en geherwaardeerd.
(Brink 1996, pp. 201-202)
Met Die swye van Mario Salviati geeft Van Heerden een indicatie van de rol die
schrijvers - en kunstenaars in het algemeen - binnen de context van het ‘nieuwe’
Zuid-Afrika zouden kunnen vervullen. Daarbij gaat het niet alleen om het traceren
van concrete verzwegen
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geschiedenissen binnen de invented tradition, maar ook om het blootleggen van de
uitsiuitingsmechanismen die aan stiltes van deze aard ten grondslag liggen. De fantasie
van de schrijver en de juxtapositie van verschillende verhaaltradities, eventueel vervat
in een magisch-realistisch kader, kunnen - door erkenning te geven aan het gebeurde
of aan dat wat binnen de gegeven maatschappelijke structuren kon gebeuren - een
bijdrage leveren aan de verwerking van collectieve trauma's uit de apartheidstijd. En
die verwerking is noodzakelijk om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen
zien. Tegelijkertijd creëert Van Heerden - tijdelijk, zoals alle waarheden uiteindelijk
tijdelijk blijken te zijn - een nieuwe mythe, één waarin verleden, heden en toekomst
van alle bevolkingsgroepen van de rainbow nation een plaats krijgen.
Ingrid Glorie (1969) is als aio verbonden aan het Onderzoeksinstituut
voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht en werkt aan
een proefschrift over de literatuur van de Tweede Afrikaanse Taalbeweging
(1902-1930). Daarnaast is ze actief als literair journalist en vertaler.
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Eindnoten:
1 Met de term ‘Afrikaner’ wordt verwezen naar de blanke Afrikaanssprekende bevolking van
Zuid-Afrika.
2 Zie de bijdragen van Bill Nasson en Albert Grundlingh in Cuthbertson, Grundlingh en Suttie
2002.
3 De Afrikaanse dichteres Antjie Krog was als radioverslaggeefster bij de zittingen van de
Waarheids- en Verzoeningscommisie aanwezig en schreef hierover het indrukwekkende boek
Country of my skull (1998). De functie van narrativiteit in de processen van waarheidsvinding
en traumaverwerking is één van de thema's van dit boek.
4 Deze tentoonstelling wierp een kritisch licht op de representatie van Khoi en San, met name
door middel van de diorama's met afgietsels van echte mensen in hetzelfde museum.
5 Dit museum is een monument voor de levendige cultuur van deze wijk in Kaapstad die in de
jaren vijftig en zestig met de grond gelijkgemaakt werd; de bewoners werden gedwongen om
naar nieuwe woonwijken buiten de stad, op de Kaapse Vlakte, te verhuizen.
6 Saartje Baartman (de ‘Hottentot Venus’) was een Khoivrouw die van 1810 tot haar dood in
1815 in Londen en Parijs levend tentoongesteld werd, zodat de mensen zich konden vergapen
aan haar geprononceerde achterwerk en dijen (steatopygia), een fysiek kenmerk dat algemeen
was bij het vrouwelijke deel van de oorspronkelijke bevolking van de Kaap. In de jaren tachtig
van de twintigste eeuw groeide Saartje Baartman uit tot een symbool van koloniaal
machtsmisbruik. Na 192 jaar werden haar stoffelijke resten door Frankrijk teruggegeven aan
Zuid-Afrika en op 8 augustus 2002 (Nationale Vrouwendag in Zuid-Afrika) werd ze in haar
geboortedorp in de Oostkaap ceremonieel begraven.
7 Een nieuw genre, waarin schrijvers als Alexander Strachan ('n Wêreld sonder grense, 1984) en
Etienne van Heerden (My Kubaan, 1983; Om te awol, 1984; Liegfabriek, 1988) de traumatische
ervaringen van hun generatiegenoten tijdens de oorlog in Angola optekenden. De sociale en
psychologische gevolgen van de Angola-oorlog voor de jonge Zuid-Afrikaanse dienstplichtigen
die erbij betrokken waren, zijn vergelijkbaar met die van de Vietnamoorlog voor Amerikaanse
soldaten.
8 Deze voorstelling van de belangrijkste tendensen houdt uiteraard een vereenvoudiging in.
9 De hierna genoemde auteurs worden hier als groep opgevoerd omdat zij allen de belevingswereld
van Afrikaanstalige kleurlingen van binnenuit beschrijven. Daarmee hebben zij gezorgd voor
een aanvulling op de bestaande Afrikaanse literatuur. Verder zijn er tussen stijl en thematiek
van de individuele schrijvers natuurlijk net zoveel verschillen als tussen willekeurige andere
schrijvers (Glorie 2002).
10 Het hiernavolgende is een sterk uitgebreide versie van mijn recensie van Die swye van Mario
Salviati in Zuidelijk Afrika jrg. 6 (2002), nr. 3 (najaar). De paginaverwijzingen hieronder
verwijzen allemaal, tenzij anders vermeld, naar mijn editie van Die swye van Mario Salviati
uit 2000.
11 Het gegeven van de Italiaanse krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Zuid-Afrika tewerkgesteld werden, berust op historische feiten.
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Hinderlijke nagalm van oud geloof
Nieuwe poëzie van Jan Eijkelboom in een raar oud jasje
Dat via de marges van de krant het Nederlandse publiek te weten
komt dat de Jan-Campertprijs zomaar wordt toegekend aan Jan
Eijkelboom, laat niet elke lezer achteloos over zijn kant gaan. Johan
Sonnenschein bedient de vakjury van repliek en toetst of het oeuvre
van Eijkelboom wel genoeg betekenis heeft om deze prijs te ontvangen.
Beschikt Eijkelboom over de juiste attitude om zich staande te houden
in het dichtersvak?
Johan Sonnenschein
Jan Eijkelboom heeft de Jan Campert-Prijs gewonnen. Nee, juister: hij krijgt de Jan
Campert-prijs toegekend, op de ouderwetse manier: zonder concurrentie, nominaties
en prijsavonden, gewoon vanuit het niets door een jury van een stichting. Wij lezers
nemen daar kennis van via de marge van de krant, en bladeren verder. En toch...
Toch heb ik er wat moeite mee dat niet het publiek, maar een vakjury beslist wie er
wint. Ik heb nu eenmaal graag dat de winnaar een terechte is, en in dit geval was ik
verbaasd. Op zijn minst.
De Jan Campert-prijzen hebben als leuke extra dat er essays over de winnaars
worden geschreven, die gebundeld worden in een boekje. Nogal wiedes dat deze
essays lovend van toon zijn. Zie dit hieronder daarom als de voorbarige tegenhanger
daarvan, een uitwerking van de zucht die mij overkwam bij het lezen van de krant
van 11 september 2003: ‘Jan Eijkelboom krijgt de Jan Campert-prijs voor poëzie
(4500 euro) voor zijn bundel Heden voelen mijn voeten zich goed.’ Want meer stond
er niet - het blijft de krant.

Tot zo ver
Het jaar 2002-2003 was een oogstjaar voor Eijkelboom. Bijna al zijn werk werd
verzameld in de bundel Tot zo ver. De meeste gedichten, terwijl ongeveer gelijkertijd
een nieuwe bundel uitkwam, zijn achtste, met de opzwepende titel Heden voelen
mijn voeten zich goed. Deze bundel werd door Gerrit Komrij en Neeltje Maria Min,
het panelbestuur van de PoëzieClub, benoemd tot ‘Club-keuze’, het viermaandelijkse
poëzieboek dat naar alle Club-leden wordt gestuurd, en de schrijver van heel wat
nieuwe lezers verzekert.
Al vanaf zijn debuut heeft Eijkelboom zich mogen verheugen op overwegend
warme belangstelling. Zo beleefde Wat blijft komt nooit terug, zijn eerste bundel uit
1979, al zeven zelfstandige drukken, is de kritiek meestal gunstig geweest, won hij
met zijn tweede bundel De gouden man (1982) de chique Herman Gorter-Prijs en
heeft hij inmiddels een eigen stad om dichter voor te zijn: Dordrecht. Ondanks deze
successen heeft zijn poëzie altijd haar aanvankelijke, wat schroomvallige toon gekend:
bijna verontschuldigend dat zij bestaat. Dit is bijvoorbeeld af te zien aan het motto
dat oorspronkelijk aan de bundel Kippevleugels (1991) voorafgaat. De regels zijn
van Engelsman Philip Larkin, een door Eijkelboom vertaalde dichter:
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Words as plain as hen-bird's wings
Do not lie,
Do not over-broider things Are too shy.

Hieruit spreekt weinig vertrouwen in eigen kunnen. Een dichter die zijn bundel
Kippevleugels noemt, lijkt niet uit te zijn op het spreken van gevleugelde woorden.
In het gedicht ‘Woordjes leren’ uit dezelfde bundel staat er over een ‘gevleugeld
woord’: ‘Het
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klapwiekt / nu verdrietig om mij heen // omdat ik later woordjes leerde / waarmee
je 't monster kunt bezweren.’ (Eijkelboom 1991, p. 40). De dichter spreekt hiermee
zowel de acceptatie uit dat zijn woorden net als een kip niet van de grond komen,
als de overtuiging dat zijn woorden dienst doen om ‘het monster te bezweren’. Dit
lijkt verwarrend: de dichter zegt ons niet meer dan kippenvleugels voor te schotelen,
maar niettemin wordt er iets zeer monstrueus mee bezworen. De lezer is vooral
benieuwd naar wat dat monster precies is.
Bij het doorlezen van de verzamelbundel werd dit mij niet duidelijk; ik kon geen
‘monsters’ ontdekken. Des te meer kippen - naast vele merels, meeuwen, duiven en
één haan. Eijkelboom blijkt vooral een voorzichtige, teruggetrokken dichter. Hij wil
misschien wel hardop dichten, maar blijft een verstild poëet:
O, dat ik ooit nog eens
een vers met o beginnen mocht (Eijkelboom 2002a, p. 51).

Zo begint een veel gebloemleesd gedicht, maar in de tweede strofe draait hij zichzelf
alweer een loer:
Maar nee, wat bij mij ingaat moet bezinken,
verdicht zich tot een sprakeloos substraat
dat roerig wordt en uit wil breken
en soms vermomd de mond verlaat.

De dichter excuseert zich voor zijn onkunde, zijn gebrek aan bravoure. De lezer mag
nu denken dat het alles ironisch is bedoeld, de dichter mag denken dat zijn gedicht
toch maar mooi met ‘O’ is begonnen, maar de slotzin leest vooral als een pijnlijke,
onironische verzuchting:
O, klonk het nog eens ongehinderd.

Het is geen onbekend fenomeen, dichters die het onmogelijke nastreven, en het tegen
beter weten in blijven proberen. Gerrit Achterberg die de dode vrouw wil
herontmoeten in zijn verzen, Gerrit Kouwenaar die graag een perzik zou maken op
de plaats van een gedicht, of Kees Ouwens die het verloren paradijs van zijn jeugd
tracht te heroveren; het zijn voorbeelden van grote dichters, met grootscheepse,
oeuvrelange ondernemingen, die op het scherpst van de snede worden uitgedicht.
Eijkelboom wil ooit nog eens een écht lyrisch gedicht schrijven, dat is zijn
verlangen. Op zich al behoorlijk minder pretentieus dan het eetbaar maken van inkt,
maar hinderlijker is dat Eijkelboom het reeds bij voorbaat opgeeft, nog in hetzelfde
gedicht. We kunnen inmiddels wel stellen dat poëzie iets onmogelijks beoogt, omdat
ze onder andere te maken heeft met de beperking van de taal. Het er echter bij laten
om dat te zeggen, die uiteindelijke onmogelijkheid van de poëzie te benoemen zonder
meer, en zodoende niet toekomen aan het dichten van het gat met de werkelijkheid
zelf, het nalaten ook maar een poging te doen, dat is een weinig trotse basis voor een
dichterschap, en lijkt me te schraal om een oeuvrelang mee te kunnen. Als Eijkelboom
meent wat hij zegt, als zijn verlangen tot zingen werkelijk in zijn borst zweeft, laat
het hem dan proberen! Waarom lezen we daar niets van terug in al zijn bundels?
Heeft zijn dichterschap dan nog wel zin en moeten wij nog luisteren?
Maar men geeft de moed niet op, want er is hoop zolang een dichter leeft.
Eijkelboom bundelt al zijn oude werk en zegt: ‘Tot zo ver’ (en dus niet verder). Ter
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ondersteuning van zijn goede voornemens schrapt hij het bescheiden motto van
Kippevleugels: daar kan hij niets meer mee. Zo'n kleine daad van geschiedvervalsing
moet een welbewuste ommekeer markeren in Eijkelbooms visie op eigen werk. Van
nu af aan is hij een dichter die zijn schroom heeft laten vallen. Hij zet een streep
onder zijn oeuvre, en slaat een nieuw pad in met een nieuwe bundel.

Verse voeten
Sommige recensenten hebben de eigenaardige gewoonte om zich in hun
boekbesprekingen tot de besproken auteur te wenden. Arjan Peters heeft daar
bijvoorbeeld een handje van, wanneer hij Bart Chabot aanspoort om nóg een
Brood-boek te schrijven of wanneer hij een krul zet bij J.M.A. Biesheuvels nieuwe
boek: ‘Goed gedaan, Bies! Ga door!’ (de Volkskrant, 8 nov. 2002). Een ander sterk
staaltje las ik in een bespreking van Eijkelbooms voorlaatste bundel, Het Arsenaal.
De schrijver heette Adriaan Jaeggi en in dienst van Het Parool besloot hij zijn
teleurgesteld getoonzette recensie: ‘Jan Eijkelboom, nondeju: was de schimmel van
je stramme voeten! Gedraag je als een onsterfelijke. Je bent toch dichter?’ (Het
Parool, 7 april 2000).
Dit voorval zou niet zo interessant zijn als Eijkelboom niet had besloten voor eens
(en misschien voor altijd) dit advies ter harte te nemen, uit zijn bedaagde stelling te
treden, terug te slaan met een bewijs van vitaliteit en aldus giechelend zijn nieuwe
bundel Heden voelen mijn voeten zich goed te noemen. Eat that,
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De bundel Kippevleugels

Jaeggi! Dat deze daad niet alleen grappig, maar ook programmatisch is bedoeld,
bevestigt het als motto te lezen gedicht waarmee de bundel opent. Net als in
Kippevleugels is het een Engels gedicht, maar ditmaal een vertaling van misschien
wel het bekendste sonnet aller tijde: ‘Jou vergelijken met een zomerdag, / zal ik dat
doen?’ (Eijkelboom 2002b, p. 7), dat eindigt met de regels:
Maar jouw eeuwenlange zomer komt nooit om
en zal niet afdoen aan de schoonheid jou
gegeven;
ook zal de dood niet pochen op jouw komst
omdat in 't eeuwig vers jij voort blijft leven.
Zo lang er mensen ademen en 't oog opslaan
Zo lang leeft dit, waardoor jij blijft bestaan.

Nu opent Eijkelboom met William Shakespeare, een heel wat beroemder dichter,
met een heel wat groter vertrouwen in de dichtkunst dan Larkin. Het thema van de
schrijver als blijver sluit in zijn optimisme feilloos op de titel aan. En leest men
stiekem vast de laatste regels van de bundel (wat ik altijd doe, net als bij romans),
dan is men blij met de nieuwe arrogantie van Eijkelboom. Trots beroept hij zich met
het gedicht ‘Non omnis moriar’ (‘ik zal niet geheel sterven’) op Horatius, die het
toch ook lukt in zijn werken voort te leven - de onlangs verschenen Nederlandse
vertaling van zijn hele dichtwerk bewijst dat opnieuw. Eijkelboom dus:
Het lijkt zo'n magere troost,
te bedenken dat lang na je dood
een jonge vrouw een woord van jou
nog op de tong kan nemen.
Het is ook wel een weelderig genoegen,
Niet geheel dood te hoeven. (Ibidem, p. 47)
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Dit is Eijkelbooms antwoord op de criticus die roept: ‘Gedraag je als een
onsterfelijke.’ Ik was daarom benieuwd naar de nieuwe bundel, waarin Eijkelboom
zijn schimmelige bescheidenheid van zich afwast.

Maar... (niet veel later)
Men moet na lezing constateren, dat die nieuwe houding een halfslachtige is - zacht
uitgedrukt! Elke poging tot onsterfelijkheid die Eijkelboom onderneemt, bedekt hij
onder een duimdikke laag ironie, of is dermate afgezwakt door bijwoorden, dat hij
zich verre weet te houden van de pretentie uit het Shakespeare-gedicht. ‘Het is ook
wel een weelderig genoegen, / niet geheel dood te hoeven.’ Dat woordje ‘wel’ is in
dezen karakteristiek. Bij herlezing van zijn bundel ben ik op het gebruik van ‘wel’
gaan letten, en verdraaid, ik kwam het wel dertien keer tegen op 25 eigen gedichten
(ter vergelijking: in Martin Reints' laatste bundel twee keer, bij Brassinga drie,
Doorman nul! Wigman nul!), en dan tellen we de ‘nogs’, de ‘tochs’ en de ‘ooks’ niet
mee. Deze bijwoorden, zonder veel betekenis, zitten ingebakken in Eijkelbooms
manier van dichten. Enerzijds heeft hij ze nodig om de zinnen lekker te laten lopen,
zowel ritmisch als qua klank ‘wel weelderig’, maar kenmerkender nog is de
afzwakking die ze in zich dragen, die de voorzichtigheid van deze poëzie verder doet
uitkomen. Ze fungeren bij Eijkelboom als een rem op zijn verlangen, zijn drijfveren,
zijn durf. Bij hem staan de woorden ‘wel’ en ‘dood’ in één en dezelfde zin.
Bij nader inzien doet dan ook het ‘heden’ uit de titel fragiel aan. Niet een dichter
die in het Heden! staat (á la Robert Anker, die ook in 1979 debuteerde met een bundel
vol vogels, maar nu een broekbewapperd
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dichter is: Eijkelbooms antipode), maar een dichter die elke dag maar af moet wachten
hoe zijn voeten zich schikken. Zijn voeten zijn niet bepaald de onderdanige ‘goede
liên’ van Herman Gorter. Eerder liggen de machtsverhoudingen andersom: bij
Eijkelboom hebben de ledematen het voor het zeggen. En zo verkruimelt gaandeweg
de hoop op dichterlijke branie. De schroom die Eijkelboom van zich af wilde werpen,
is nog alom aanwezig. Bijvoorbeeld in zijn dichterlijke onmacht in ‘De Kunst’:
Ook ik verbalisant betrapte
dat voortvluchtig licht en
sloot het op in een sonnet
waaruit het ijlings is ontsnapt. (Ibidem, p. 21)

Deze regels uit 2002 verschillen in niets van de regels uit zijn debuutbundel,
drieëntwintig jaar eerder:
Die stille zon, dat lichtende moment het is maar eventjes gebleven.
Binnen de week was alles bijgezet,
meer dood dan levend, in een echt sonnet.
(Eijkelboom 2002, p. 17)

De dichter blijft tot op heden meedelen, dat hij maar niet tot een goed gedicht komt.
Het doet denken aan de gang van zaken omtrent zijn geloof. Ook dat meende hij af
te werpen:
Ik heb dat rare geloof
als een jasje uitgedaan.
Ik was nog maar veertien jaar
en voelde mij begenadigd,
als was er een wonder geschied. (Ibidem, p. 21)

De dichter dacht op te knappen van een leven zonder geloof, maar één regel na het
ferme besluit, voelt hij zich al in christelijke termen ‘begenadigd’, en als de dichter
een vergelijking maakt - waarin hij toch zijn creativiteit kan uiten - grijpt hij opnieuw
naar de metafysica: ‘als een wonder’. Ergens aan tegen het eind van Tot zo ver klinkt
de ‘hinderlijke nagalm / van oud geloof.’ (Ibidem, p. 234) Beter kan men het
dichterschap van Eijkelboom niet typeren: hij denkt, zegt en wil verder komen, maar
zit aan alle kanten vast aan zijn verleden. Nogmaals: als thema is dit wel te
verhapstukken, veel literatuur gaat over het vastzitten aan het verleden. Maar het
hierbij te laten, geen strijd te leveren met de tijd of de dichtkunst getuigt mordicus
tégen de vitaliteit die Eijkelboom nogal eens wordt toegeschreven1.
En niet alleen het geloof is een niet te passeren station. In breder verband zijn de
herinnering en de tijd niet achter te laten. Men leeft met wat men heeft meegemaakt.
Alles dat is afgesloten, blijft terugkomen. En omgekeerd: ‘Wat blijft komt nooit
terug’. Het geeft een vergeefse sfeer aan het dichtwerk van Eijkelboom; zijn gedichten
illustreren de mislukte pogingen erop los te leven. Het lijkt me onbevredigend om
deze constante af te doen door te wijzen op de hoge leeftijd van de dichter, zoals de
flaptekst van Tot zo ver wil, en, veel betrouwbaarder, ook Hans Groenewegen in
Dietsche Warande en Belfort (Groenewegen 2002, p. 840). Deze plaatst Eijkelbooms
oeuvre ‘grappiger wijze’ (zoals hij zelf opmerkt) naast dat van Gerrit Kouwenaar,
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als generatiegenoten ‘met oorlogservaringen’. Groenewegens voortdurende weigering
zich duidelijk uit te spreken over poëzie - die hem er als essayist niet boeiender op
maakt - maakt hem ook mild voor Eijkelboom. Hij noemt de sfeer van diens werk
een ‘volmaakt melancholische cirkel’, waaruit de delen van de werkelijkheid die niet
van pas komen, stelselmatig worden geweerd. Groenewegen vindt dit blijkbaar geen
bezwaar, maar mij doet het naar adem snakken. De levensstijl die Eijkelbooms oeuvre
ademt, is een onverbeterlijke weemoedigheid zonder uitweg, en zelfs zonder poging
tot uitweg. Zijn verzen zijn almaar herhaalde formuleringen van wat de dichter al
weet, en waar wij al woorden voor hebben. Zijn poëzie houdt op waar je mag
verwachten dat poëzie begint: bij moeilijkheid en tegenstrijdigheid. Als Eijkelboom
op zo'n moeilijk punt aankomt, weet hij het even niet meer en komt op de proppen
met een cliché van jewelste2, een metafysische vluchtweg3, een (slechte)
woordspeling4, een geweldig open deur5 of een verzuchting6. Tel hierbij de vele,
slappe paradoxen op7 en je hebt een uiterst vervelend en beperkt oeuvre. Het ontbreekt
deze poëzie aan van alles: aan ontwikkeling, aan scherpte, aan achterdocht, aan
doortastendheid, aan passie, aan branie. Even was ik benieuwd wat Eijkelboom ging
doen in zijn nieuwe pose, met zijn goede voeten, maar het zijn dezelfde kant en klare
vederlichte risicoloze verzen die hij schrijft. Zijn poëzie blijft niks willen. Er zit geen
drive achter, en dat vind ik heel ernstig te moeten constateren in een hedendaags
oeuvre. Zij is een opeenvolging van waarneminkjes, van vogels, van situaties, omgezet
in versvorm.
Het enige compliment dat je hem kunt geven is dat die versvorm soepel loopt. In
die zin is hij een vakman,
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een kundig verzenmaker. Maar dat zorgt er des te meer voor dat zijn verzen aandoen
als maakwerk en niets meer. In al zijn tevredenheid vertrouwt Eijkelboom namelijk
blind op de helende en poëtiserende werking van ritme, rijm en klank; dit is de basis
van zijn poëzie. De anekdote of gedachten die op deze ‘poëtische’ manier worden
verwoord, doen er een stuk minder toe, zijn eigenlijk van geen belang. Of omgekeerd:
zij winnen er als clichés aan geloofwaardigheid juist door middel van de
klankherhalingen. Er is bijvoorbeeld een gevoel van ‘geluk’, dat als volgt wordt
geformuleerd:
Zich zomaar in den vreemde thuis
te voelen, en dat bewaard
voor wel [!] een tel of zes,
zeg zeven. (Eijkelboom 2002b, p. 20)

En opeens is het poëzie geworden en daarmee misschien zelfs waar, ook voor de
lezer, die het door de bedwelmende kracht van de poëzie wel moet aannemen. J.H.
De Roder noemde dit een tijdje terug wat cynisch het ‘schandaal’ van de poëzie: dat
het gedicht neigt naar betekenisloosheid en dus in wezen niets te zeggen heeft.8 Maar
die neiging van poëzie is behalve iets om je vrolijk over te maken, ook iets om tegen
te vechten. Behalve klank heeft een oeuvre betekenis nodig. En daarom mag men
Eijkelbooms poëzie met recht luie poëzie noemen; zij maakt gebruik van de heersende
opvatting over poëzie, en doordat Eijkelboom dat technisch goed beheerst - dat wel!
-, wordt hij plotseling een gewaardeerd dichter. Zijn poëzie valt gemakzuchtig terug
op de klank-aard van de taal, met volledige negatie van wat er in de twintigste eeuw
met de taal en de poëzie is gebeurd. Anno 1982 zet Eijkelboom zich af tegen het
cliché van de Romantische dichter, die snotterend zijn verzen zou schrijven: ‘Ik ben
geen god in het diepst van mijn gedachten’ (Eijkelboom 2002a, p. 45) en ‘Maar
niemand schreef ooit snikkend / een gedicht.’ Willem Kloos en Bilderdijk worden
hier alsnog ontmaskerd als leugenaars. Dat verdienen ze niet, die helden van de
Nederlandse poëzie! ...Een golf van verontwaardiging trekt door de zaal.
En toch zijn er mensen in de zaal die vinden dat dit hinderlijke nagegalm goede
poëzie oplevert. Zelfs onder de mensen die de prijzen uitdelen, de zogenaamde
kenners dus. We weten inmiddels dat Gerrit Komrij niet dol is op al te serieuze,
gedreven poëzie, en dat hij met Neeltje Min een groot publiek zoekt voor Eijkelboom,
is zijn zaak. Maar dat ook de eerbiedwaardige Jan Campert-jury op safe speelt door
voor Eijkelboom te kiezen, vind ik wél raar en ook een beetje droevig. Zeker nadat
de gezwollen would be-poëzie van Menno Wigman vorig jaar al won. Jammer, zulke
gemiste kansen, denk ik dan, de krant lezend. En er zit niks anders op dan door te
bladeren.
Johan Sonnenschein is student Nederlandse letterkunde aan de VU te
Amsterdam. Hij was enkele jaren verbonden als redacteur aan het VU
tijdschrift voor de literatuur, de Moxi.
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Eindnoten:
1 Onlangs nog bijvoorbeeld op de binnenflap van Tot zo ver, en door Arie van der Berg in zijn
recensie van Heden voelen mijn voeten zich goed, in NRC Handelsblad van 19-07-2002
2 ‘'t Is het moment dat blijft. / De eeuwigheid is wat vergaat’, ‘Ik werd de vader, jij de zoon’,
‘Het vergeten is altijd weer / erger dan de vergetelheid’
3 ‘Om van de hemel maar te zwijgen’ (Eijkelboom 2002a, p. 60), ‘een godswonder toch / van
verlies’ (Eijkelboom 2002b, p. 28)
4 ‘elke fles ... die door de slijter wordt gesleten’ (Eijkelboom 2002a, p. 14), ‘bekoorlijker dan
koren’, (ibidem, p. 162) ‘granaatappels ... ontploft’ (ibdem, p. 234), ‘Platanen in hun blote bast’
(Eijkelboom 2002b, p. 20)
5 ‘het was / wat het was’ (Eijkelboom 2002a, p. 219), ‘en ook omdat een dode niet kan spreken.’
(ibidem, p. 126)
6 ‘Doodgaan behoort tot het zeer weinige / dat niet zou mogen. Toch / wordt het veel gedaan.’
(ibidem, p. 244), ‘Gelukkig maakt wie niets verzinnen kan / veel mee.’ (ibidem, p. 174)
7 ‘mild overvloedig’ (ibidem, p. 148), ‘verder / al woon ik dichterbij’ (ibidem, p. 126), ‘het eeuwig
veranderlijk zichzelf blijvende water’ (Eijkelboom 2002b, p. 23), ‘Het blijft omdat het overgaat’
(Eijkelboom 2002a, p. 155), ‘jij vederlichte molensteen’ (ibidem, p. 57)
8 In ‘Het schandaal van de poëzie’, opgenomen in Het onbehagen in de literatuur, pp. 23-47
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Maar, lieve mevrouw, hij is leeg
De gotieke vertelling in Hella S. Haasses De Verborgen bron en
Sleuteloog
In de literaire traditie die men bestempelt als gothic, kan men een
subgenre onderscheiden waarin de huiselijke ruimte een prominente
plaats inneemt: de homely gothic. In de naoorlogse jaren worden
gotieke verhaalconventies geïntegreerd in de Nederlandse literatuur.
Rosemarie Buikema toont aan dat dit genre zijn weerslag vindt in
twee romans van Hella S. Haasse en onthult wat de betoverende ruimte
verborgen houdt.
Rosemarie Buikema
De ‘gothic novel’ ontstaat in de achttiende eeuw en wordt algemeen beschouwd als
een rebellie van de verbeelding tegen de allesoverheersende rationaliteit van de
Verlichting. Je kunt ook zeggen dat met het verwerpen van het geloof in
bovennatuurlijke krachten en de afzwering van het feodale systeem en andere
middeleeuwse residuen, tegelijkertijd een verlangen naar dat duistere verleden in het
leven werd geroepen. Dit verlangen naar dat wat door de dominante cultuur wordt
onderdrukt en/of vergstep krigt niet alleen in de achttiende-eeuwse, maar ook in de
latere gothic novel een vorm.1
In de negentiende eeuw ontwikkelde zich een subgenre binnen de traditie van de
gotieke vertelling dat in de theorie van de gothic novel wordt gekenschetst als de
‘homely gothic’ (Botting 1996, Kilgour 1995, Williams 1995). De belangrijkste
plaats van handeling in dit type gotieke plots is een afgelegen kasteel of landhuis.
Deze plek, die eigenlijk een veilige grens tussen binnen- en buitenwereld zou moeten
markeren, biedt in de homely gothic echter niet de gewenste bescherming. Gotieke
huizen zijn labyrinthische gebouwen met allerlei onvermoede doorgangen en
verborgen vertrekken. Het kasteel, dat ook nog dikwijls in verval is, roept de
herinnering op aan de Middeleeuwen, aan een feodaal verleden geassocieerd met
barbarij, bijgeloof en angst. Het huis, het heimliche, wordt in de gothic novel
unheimlich doordat het fantastische, het magische en het ongehoorde in de alledaagse
werkelijkheid infiltreert en zodoende de bestaande orde verstoort. De labyrinthische
of vervallen setting suggereert dus onheil en geweld, doordat het gewone vreemd en
het vreemde gewoon wordt.
De dingen zijn niet wat ze lijken en dat roept huiver en afschuw op. In
modernistische en postmodernistische literatuur behoort echter ook de labyrinthische
structuur van een stad of een stadsbuurt tot de mogelijke gotieke decors. In
cyberpunknovels bijvoorbeeld, fungeert dikwijls het labyrinthische netwerk van de
cyberspace zelf als gotieke setting.
Waar het om gaat, is dat de plaats van handeling geweld en dreiging van geweld
suggereert, dat het vreemde en verre weliswaar verborgen moet blijven maar niettemin
in de actualiteit infiltreert en zodoende de gevestigde orde verstoort. Het binnen het
labyrinth verborgen geheim kan de vorm aannemen van ondefinieerbare geluiden,
geestverschijningen, dubbelgangers, dubbelzinnige documenten en confrontaties met
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spiegelbeelden. Het gotieke adresseert hoe dan ook het negatief, het irrationele, het
immorele en het fantastische en bewerkstelligt een verstoring van de conventionele
relatie tussen betekenaars en betekenden. De angsten die zodoende in de gotieke
representatie worden opgeroepen, kunnen betrekking hebben op diverse veranderende
contexten tegelijkertijd: politieke revoluties, industrialisatie, verstedelijking,
wetenschappelijke ontdekkingen, dekolonisatie, maar ook op verschuivingen in de
organisatie van de seksuele moraal en in de organisatie van het privé-leven waaronder
de verhoudingen tussen man en vrouw. Het gotieke gaat altijd over een of andere
vorm van transgressie en exces, over het verstoren van gevestigde culturele grenzen
en waarden en over het wilde ongetemde aspect van de menselijke geschiedenis. Dus
ook in de twintigste eeuw toont het gotieke in de literatuur de andere kant van
verlichting en humanisme.
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Binnen de Nederlandse literaire cultuur is er geen lange en sterke gotieke traditie
aanwijsbaar. Elders ga ik in op de mogelijke oorzaken daarvan (Buikema en
Wesseling, nog te verschijnen). In dit essay wil ik laten zien dat zich niettemin in de
Nederlandse literatuur vanaf de jaren vijftig een spel met de conventies van de gotieke
vertelling inzet. Deze conventies bieden auteurs klaarblijkelijk de mogelijkheid om
met literaire middelen te reageren op gezaghebbende maatschappelijke vertogen.

Verstoppertje
Na de Tweede Wereldoorlog is er binnen de menswetenschappen een groep
intellectuelen actief onder de noemer de Utrechtse School. Deze groep van
vooraanstaande psychologen en pedagogen zet zich in voor de ontwikkeling van een
theoretisch en praktisch kader voor de geestelijke wederopbouw van Nederland. Uit
hun werk spreekt een groot optimisme ten opzichte van het zelfregulerend vermogen
van het individu en een stevig geloof in persoonlijke ontplooiing en persoonlijke
verantwoordelijkheid. De kracht van deze naoorlogse psychologische benadering
van de wederopbouw is erin gelegen dat de deelnemers aan maatschappelijke
praktijken niet zozeer worden aangespoord hun individualiteit te onderwerpen aan
bovenpersoonlijke machten, wetten of morele regels, maar doordat hen integendeel
juist middelen aan de hand worden gedaan waarmee men ‘volledig zichzelf’ zou
kunnen worden. Met andere woorden, hun psychologische theorieën zijn erop gericht
om individuen tot bepaalde gedragingen aan te zetten, door deze gedragingen voor
te stellen als middelen tot zelfontplooiing. Interessant is dat in de ontwikkeling van
verantwoordelijke en oordeelsbekwame burgers een essentiële rol is weggelegd voor
de woning en het huiselijk leven. In tegenstelling tot het existentialistisch
gedachtengoed waarbij de moderne mens wordt gezien als een ontworteld subject
dat nergens thuis is, propageert de Utrechtse School de woning als belangrijkste
rustpunt voor de moderne mens. De woning behoedt de mens voor de massa, de
straat en de anonimiteit, waarborgt zijn individualiteit en geeft hem zodoende de
mogelijkheid zijn plaats in de gemeenschap te ontwikkelen. De opvoeders van het
kind functioneren binnen deze besloten ruimte als een plaatsvervangend geweten.
Binnen dit pedagogisch vertoog ontwikkelt de fenomenoloog Langeveld een
interessante gedachte over de verborgen plaatsen die het kind binnen de muren van
het huis voor zichzelf creëert. Deze plaatsen behoren het huis toe maar onttrekken
zich daar tegelijkertijd ook aan. Typische verborgen plaatsen zijn de zolder, de trap
naar de zolder, de kast en uitkijkposten bij het raam, liefst tussen de gordijnen en het
raam zodat de plaats dient als uitkijkpost naar buiten zowel als naar binnen. Met de
puberteit zou de verborgen plaats naar de achtergrond verdwijnen en het kind zijn
plaats onder de volwassenen gaan innemen. De verborgen plaats in de betekenis die
Langeveld eraan hecht doet het onderscheid tussen uiterlijke en innerlijke wereld
vervagen. Het kind ervaart zichzelf in een wereld van aanvaarde illusie zonder de
druk van een geweten.
De pedagoog Ido Weijers heeft in zijn studie van de ideeën van de Utrechtse school
gewezen op de minder idyllische en ambivalente aspecten van het kind in zijn
verborgen plaats zoals die tezelfdertijd tot uitdrukking komen in de naoorlogse
literatuur. Aan de hand van zijn lezing van Reve's Werther Nieland laat Weijers zien
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dat het kind ook in zijn verborgen plaats niet veilig is voor inbreuken van buitenaf.
Zijn veiligheid is nergens gewaarborgd en zijn volgens Langeveld constructieve
verblijf met zichzelf verwordt niet zelden tot een angstige en desillusionerende
ervaring. In de romans van Reve, en zoals Weijers in zijn essay beschrijft ook in die
van W.F. Hermans, wordt het verlangen naar veiligheid weliswaar verwoord, maar
tegelijkertijd dringt de onmogelijkheid van dat verlangen zich onontkoombaar aan
het kind op en wordt de woning ontmaskerd als een plaats van bedrog en wreedheid
waarmee het serene beeld van de pedagoog ernstige averij oploopt.
Reve en Hermans scharen zich daarmee in een literaire traditie die werd beschreven
als de homely gothic. In de homely gothic speelt naast het afgelegen huis met een
geheim ook de verborgen plaats een cruciale rol. Deze verborgen plek is evenmin
als in de naoorlogse Nederlandse literatuur een veilige haven. Eerder fungeert de
plaats als bron van verboden maar noodzakelijke kennis over de ander en/of over
het zelf, niet alleen voor het kind maar voor ieder subject dat zich moet onderwerpen
aan omstandigheden die zich buiten de eigen invloedssfeer om dreigen te voltrekken.
Zo probeert Blauwbaards bruid ongemerkt te zien te krijgen wat niet voor haar ogen
bestemd, maar wel lotsbepalend is. En Jane Eyre nestelt zich achter de gordijnen om
Rochester te bespieden, die weliswaar haar het hof maakt, maar die ook lijkt te zijn
verwikkeld in een affaire met de aristocratische Blanche Ingram. Evenals Reve en
Hermans spelen auteurs als Hella Haasse, Renate Dorrestein en Helga Ruebsamen
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met deze gotieke conventie waarin de spanning tussen het zichtbare en het onzichtbare
wordt opgevoerd en de confrontatie met het eigen innerlijk ofwel doelbewust wordt
ontlopen (Ruebsamen) ofwel ontwortelend blijkt (Haasse). De homely gothic in
Nederland laat onmiskenbaar de andere kant zien van het naoorlogse psychologische
en pedagogische ethisch appèl op de voor moderne liberale democratieën zo centrale
waarden van autonomie en zelfverwerkelijking. Het huiselijk leven wordt daarbij
geportretteerd als een intrinsiek repressieve samenlevingsvorm voor kinderen en als
een broeinest van desillusie, lust en ontucht voor volwassenen. Dit in weerwil van
de naoorlogse pedagogische manifesten die het huis beschrijven als een ruimte der
liefde waarin door het gezinssysteem moreel gezonde burgers worden geproduceerd
(zie ook Buikema en Wesseling 2000 en Buikema 2001). Om deze these te illustreren
kijken we in het kader van dit essay naar twee romans uit het uitgebreide oeuvre van
Hella Haasse.
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Een verzwegen familiegeschiedenis
In De Verborgen Bron (1950) verblijft Jurjen Siebeling voor zijn gezondheid enige
tijd in de buurt van het
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verlaten landgoed van de familie Breskel. Jurjen is overspannen. Hij twijfelt aan zijn
huwelijk, aan zijn werk, aan zichzelf. Ontvankelijk als hij is op dit moment van crisis
in zijn leven, raakt hij onontkoombaar in de ban van het huis en haar vroegere
bewoners. Obsessief gaat hij op zoek naar de geheimen van een verzwegen
familiegeschiedenis.
Het verhaal opent al direct met twee klassieke gotieke parafernalia: een
brieffragment en een uitgebreide beschrijving van het afgelegen huis. ‘Het huis ligt
verborgen in de schemering der bossen, zoals een schelp ligt op de bodem van de
oceaan’ (Haasse 1950, p. 5), zo begint de eerste brief van Jurjen aan zijn vrouw Rina
in de zomer van 1937. Rina is de kleindochter van het al geruime tijd overleden
echtpaar Breskel en enige erfgename van het landgoed. Uitgebreid schrijft Jurjen
haar over de betoverende aantrekkingskracht die het huis op hem uitoefent. Alles
passeert in bloemrijke en suggestieve taal de revue; de woekering van de
verwaarloosde tuin, de knisperende geluiden, de lichtval, de schemering, de heimelijke
tintelingen in de lucht en ook de aanwezigheid van een onzichtbare persoonlijkheid.
‘Er is hier iets, een tegenwoordigheid die op de een of andere wijze een is met de
omgeving [...] ik zou het de levende ziel van het huis willen noemen - wie zegt me
dat het geen woudgeest, geen dryade is?’ (Ibidem, p. 6) De gebeurtenissen in De
Verborgen Bron komen zoals in veel van Haasses romans niet rechtstreeks maar via
documenten tot de lezer. Niet alleen bestaat de vorm van het verhaal zelf uit de
brieven en dagboekfragment van Jurjen Siebeling, in deze egodocumenten verhaalt
hij bovendien van een geheimzinnige geschiedenis die hij aan het ontrafelen is en
die hij bij elkaar sprokkelt via vergeelde krantenknipsels, tekeningen en gedeeltelijk
onleesbaar gemaakte brieven. De woudgeest blijkt de geest van Rina's moeder te
zijn. Het waarom van haar zelfmoord is het geheim van het huis en het geheim achter
Rina's onbereikbaarheid. De brieven die Jurjen aan Rina stuurt zijn niet de brieven
die de lezer te lezen krijgt. Wij lezen de ongecensureerde kladversie die hij uiteindelijk
in gekuiste vorm buiten het zicht van de lezer naar zijn echtgenote post. Hiermee is
het spel met werkelijkheid en fantasie, innerlijke en uiterlijke wereld al vanaf de
eerste bladzijde gegeven. De lezer is volledig aangewezen op de interpretaties van
Jurjen. Er is geen vast referentiepunt. Alleen tekst naar aanleiding van tekst, verhalen
naar aanleiding van verhalen.
Rina ziet de onthullingswerkzaamheden vanuit de verte met lede ogen aan, zo
blijkt uit Jurjens dagboek. Zij wil niets weten van Breskel en verzoekt Jurjen alles
te vernietigen wat hij vindt. Jurjen wordt door haar onbegrip voor zijn queeste slechts
gesterkt in het besef van de eenzaamheid die zijn huwelijk hem brengt. Rina en hij
zijn intrinsiek onbereikbaar voor elkaar, zo meent hij. In zijn eenzame speurtocht
naar het geheim van Elin Breskels dood projecteert hij ondertussen ongestoord zijn
eigen levensvragen en verlangens. Hij meent te weten te komen dat haar zelfmoord
te maken heeft met het besef zich nooit zodanig te zullen kunnen uiten dat het
waarachtig en toereikend is. Hij komt er via de brieven op de zolder van Breskel
namelijk achter dat Elin ooit besloot haar studie aan de kunstacademie voortijdig te
beëindigen. Jurjen meent naar aanleiding van Elins schetsboeken en brieffragmenten
te begrijpen waarom. Hij worstelt zelf met een verzengend verlangen naar genialiteit,
naar inzicht, naar uitdrukkingsvaardigheid en tegelijkertijd beseft hij, ruim een eeuw
na Frankenstein, het gevaar van zijn gedrevenheid. ‘Wie kent de geheimzinnige strijd
van krachten en tegenkrachten in de geest, de bliksemflits van de creatieve ingeving,
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de scheppende ontlading? Gedreven door de daemonie van de ziel bezit de mens
misschien het vermogen om, als de orkaan, te buigen en te breken wat in de weg
staat.’ (Ibidem, p. 70) Elin heeft die demonische bezetenheid van het scheppen
volgens Jurjen ervaren maar haar diepste verlangens geen vorm kunnen geven. Op
soortgelijke wijze vindt de afgewezen geliefde van Elin, Meindert, rust in zijn
overtuiging dat Elin te laat heeft ingezien dat haar partnerkeuze op een fatale
vergissing berustte. Zijn bekentenis aan Jurjen is een van de schakels die Jurjen op
zijn pad vindt. De eerste vraag van Meindert aan Jurjen is of hij de sleutel van Breskel
bezit. Een vraag naar sleutels en te openen deuren die vele echo's krijgt.
Telkens opnieuw wordt Jurjen naar het landgoed gedreven en vindt daar een nieuw
perspectief op de geschiedenis van Elin, ofwel door middel van documenten of wel
door middel van gewaarwordingen en inzichten die de geheimzinnige natuur aan
hem openbaart. De tuin van Breskel heeft voor Jurjen Siebeling de functie van de
gotieke verborgen plaats, de plek waar inzicht en uitzicht samenkomen. Rondwarend
in het paradijs van Breskel beseft Jurjen tegelijkertijd dat hij voorgoed uit het paradijs
is verdreven. Dat zijn eenzaamheid hem nooit zal verlaten, dat geluk alleen wordt
verworven temidden van een woud van obstakels, verlangens en kwellingen, dat de
mens nooit kan samenvallen met de waarheid, met zichzelf. Verder speurend in de
documenten ontdekt Jurjen uiteindelijk dat Elin niet dood is, maar moedwillig naar
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Zuid-Europa is verdwenen. Hij is misleid. Zij is niet de tragische heldin maar een
egocentrische vrouw, ontoereikend voor het huwelijk en het moederschap. Hij rekent
uiteindelijk definitief met zijn illusies af als hij op een expositie in Parijs onverwacht
stuit op een aantal recente schilderijen van haar hand. Op de doeken herkent hij het
landgoed van Breskel: ‘De muren waren scheefgezakt, gebarsten, overwoekerd door
schimmel en vreemde planten [...] afgevallen rozenbladeren lagen als bloedvlekken
op het bordes [...] dit gewas uit een koortsvisioen veranderde van wezen terwijl ik
er naar keek, het werd vloeibaar, een zee, het spoelde binnen in het huis als in een
lege schelp.’ (Ibidem, p. 123) Het schilderij, zo constateert Jurjen, is afkomstig uit
een ziek brein. Hem rest niets anders dan de onrust van zijn gemoed, de
onvervulbaarheid van zijn verlangens te erkennen en voor zijn eigen rekening te
nemen. Daarmee is weliswaar zijn band met de doodgewaande en getormenteerde
Elin niet geheel verdwenen: ‘Want ik ben een van diegenen, die altijd ondergronds
het murmelen menen te horen van een verborgen bron.’ (Ibidem, p. 127)
Behalve deze speciefke verwijzing naar de onrust die het verlangen naar
waarachtigheid, naar een ontmoeting met de kernwaarden van het leven en naar het
samenvallen met de oorsprong, dat een romantisch mensenhart met zich meebrengt,
is De Verborgen Bron een titel die evenwel de lading van elke homely gothic zou
kunnen dekken. Bijna altijd is er in de homely gothic sprake van een verborgen bron,
een niet te achterhalen oorsprong van een verhaal, dikwijls belichaamd in een
onontkoombaar afwezig personage. In de homely gothic hebben we dientengevolge
nadrukkelijk te maken met een perspectief, met de blik van een verteller die zich
tegelijkertijd realiseert dat hij de waarheid niet in pacht heeft. Hij kent zichzelf niet,
hij zoekt de vrije blik maar leert slechts zijn eigen getraliede zelf kennen om daar
ofwel vrede mee te krijgen ofwel aan te gronde te gaan. De lezer blijft dan ook niet
zelden achter met een vraag naar de ware toedracht.

Onbereikbare bewijsstukken
Ook Sleuteloog (2002), Haasses meest recente roman draait om verborgen bronnen:
een haperend geheugen, illusies, fantasieën, verdwenen foto's, reprducties,
krantenknipsels, zoekgeraakte manuscripten, dagboeken, brieffragmenten, halve
waarheden, veronderstellingen, flarden van opgevangen gesprekken en overgeleverde
verhalen. En ook hier wordt het verhaal in gang gezet door een brief waarin een
manspersoon op zoek is naar de raadselachtige geschiedenis van een verdwenen
vrouw. De te ontwarren geschiedenis is echter veel complexer dan die in De
Verborgen Bron, want verweven met de interraciale spanningen en de verwikkelingen
rond de dekolonisatie van Nederlands Indië. De correspondentie in Sleuteloog vindt
plaats tussen Bart Moorland en Herma Tadema-Warner. Moorland is op zoek naar
gegevens met betrekking tot de geschiedenis van Mila Wychinska die betrokken is
geweest bij tal van politieke acties in Zuidoost-Azië. Hij heeft uitgevonden dat Mila
in Batavia op school heeft gezeten met Herma Warner en wendt zich om die reden
tot haar. Herma Warner is inmiddels emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis. Zij leeft
alleen in het grote afgelegen huis dat zij van haar grootouders heeft geërfd. Haar
man, de historicus Taco Tadema, is al jaren geleden overleden. Herma wacht op een
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plaats in het nabijgelegen rusthuis, moet haar bezittingen ordenen en overziet op
uitnodiging van Bart Moorland nog eenmaal haar leven, haar jeugd in Indië en de
jaren tot aan Taco's dood.
De belangrijkste documenten uit dat leven bevinden zich in een ebbenhouten kist
die zij sinds lang niet meer heeft geopend. Nu zij om Moorland van dienst te zijn in
de kist wil kijken blijkt de sleutel spoorloos. De herinnering aan ‘de verzonken wereld
van mijn jeugd’ (ibidem, p. 7) ontvouwt zich dus op grond van de herinnering aan
voorlopig onbereikbare bewijsstukken. Telkens opnieuw refereert Herma aan foto's
en manuscripten die in de kist moeten zitten en reconstrueert zodoende stukje bij
beetje haar geschiedenis met haar jeugdvriendin Mila Wychinska, die oorspronkelijk
Dee Mijers heette. De familie Mijers is een gemengde Indische familie van
grootgrondbezitters. De bezittingen Pakembangan en andere koloniale familiehuizen
herbergen een geschiedenis getekend door smeulende passies, gefnuikte liefdes,
moord, verdwijning en raciale vermenging. De identiteit en gegevens omtrent de
afkomst van Mila Wychinska alias Dee Mijers verandert dan ook al naar gelang de
historische en politieke omstandigheden. In Nederlands Indië met zijn precieze
registratie van ras en afkomst wisselden de onderdrukkers en de onderdrukten met
iedere politieke omwenteling van plaats. Zo verkeerde de bevoorrechte positie van
‘totok’, volbloed Nederlander, met de Japanse bezetting in zijn tegendeel. Alle totoks
werden immers geïnterneerd. De Indo daarentegen, die altijd graag voor totok had
willen doorgaan om hogerop te kunnen komen in de koloniale maatschappij, kon
opeens juist door het erkennen van de
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Aziatische afkomst buiten de Japanse kampen blijven en zodoende zijn of haar leven
redden. Deze helse keuze verscheurt de familie Mijer en om zich daarvan te
distantiëren - elke keuze is een onderwerping aan raciale politiek - neemt de politiek
radicale Dee de naam van haar verdwenen moeder Nadia Wychinska aan. Deze
losbandige Poolse danseres had een korte affaire met Mila's Indovader, maar kon in
Indië niet aarden. Zoals grootmoeder Mijers later insinueert, omdat zij het
tweederangsburgerschap van haar echtgenoot niet accepteren kon. In een
woordenwisseling met de opstandige Dee trekt de grootmoeder vervolgens haar
Indoschap in twijfel: Nadia zou al zwanger zijn geweest van een Rus en Dee's vader
nadien hebben verleid. Hoe het zij, de raciale identiteit van Dee Mijers/Mila
Wychinska staat allerminst vast. Er wordt door haarzelf en anderen mee gegoocheld.
Na de dekolonisatie duikt zij nog op in de vermomming van de moslimrebellin Ibu
Sharifa en als de meeste informanten haar doodwanen, manifesteert zij zich
uiteindelijk als een tot man getransformeerde Japanse kunstverzamelaar. Herma
herkent haar als zodanig op een foto in een catalogus. Het lijkt erop of Dee net als
Elin Breskel uit een verstikkende context is ontsnapt naar een ander leven. Beide
ontknopingen komen via nieuwe documenten het verhaal binnen.
In Sleuteloog speelt niet zoals in De Verborgen Bron de gotieke plaats een
onmiskenbaar constituerende rol in het verhaal, al zijn de tuinen en de huizen
belangrijk in de ervaringswereld van Herma Warner. De belangrijkste vormtechnische
verwijzing naar de traditie van het gotieke vertellen is in Sleuteloog de gesloten
ebbenhouten kist met documenten, de sleutel tot het geheugen van Herma Warner
en een variatie op de verborgen kamer die fungeert als de motor achter de
ontwikkeling van het verhaal. Het verhaal lijkt bij voorbaat onvolledig en
onbetrouwbaar te moeten blijven wat tegelijkertijd weer een thema wordt van
datzelfde verhaal: ‘Moorland heeft mijn geheugen formidabel genoemd, maar hij
vergist zich. Het is vol zwarte gaten en schemerige gebieden.’ (Ibidem, p. 139). Maar
de vele vragen die Herma zich stelt, de vele raadsels in de geschiedenis die zij na de
dood van haar man heeft proberen te laten rusten, worden niet veroorzaakt door een
te kort schietend geheugen. Eerder lijken sommige cruciale feiten voor altijd in de
geschiedenis verborgen te zullen blijven.
De ebbenhouten kist is oorspronkelijk van Herma's vader geweest. Na de oorlog
waarbij haar beide ouders in of na de kampen omkomen, krijgt zij de met foto's en
andere familiedocumenten gevulde kist in handen nadat deze een poos bij de familie
Mijers bewaard is gebleven. Als de kist na vele omzwervingen in 1963 in Nederland
aankomt, vindt Herma Warner een schrift van Dee dat kennelijk ook in de kist is
terechtgekomen en waarin ze naast tai van kritische opmerkingen betreffende de aan
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haar toegeschreven gevoelens van raciaal superioriteitsbesef, een fotootje vindt van
Dee met een regel uit een filmsong geschreven in Taco's handschrift: ‘the way you
haunt my dreams’. Pas na de dood van Taco wordt Herma gedwongen de portee van
deze woorden onder ogen te zien. Een nieuw document dwingt haar tot zich te laten
doordringen dat de onvoorwaardelijke eensgezindheid, die zij in haar relatie met
Taco heeft verondersteld ‘alleen in mijn verbeelding heeft bestaan’ (ibidem, p. 143).
Uit een verlate condoleancebrief naar aanleiding van de dood van Taco, blijkt dat
Dee en Taco een gepassioneerde verhouding hebben gehad die waarschijnlijk tot aan
Taco's dood heeft geduurd. De auteur van de condoleancebrief, een Amerikaanse
collegahistoricus, blijkt te denken dat hij aan Dee
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schrijft, de vrouw op wie Taco hartstochtelijk wachtte in de tijd dat een aantal historici
vastzaten bij rebellen op de Molukken begin jaren zestig. Die gijzeling heeft van
Taco een gebroken man gemaakt.
Taco is kort na die periode gestorven en Herma kan er nooit meer achter komen
hoe Taco zijn relatie met Dee en met haar, Herma, heeft beleefd. ‘Het onverdraaglijke
is dat ik geen zekerheid heb, ik weet helemaal niets’ (ibidem, p. 171). Het leven dat
zij zich in haar ouderdom probeert te herinneren, is een geschiedenis die onomkeerbaar
ongecheckt moet blijven en waarvan de betekenis vooral is bepaald door haar eigen
illusies en verbeeldingen. De verwijdering die zich tussen haar en Dee voltrok was
wellicht eerder toe te schrijven aan de relatie met Taco dan aan het raciale en politieke
verschil dat Dee als een onneembare vesting tussen de vriendinnen had geplaatst.
Net als Jurjen Siebeling moet Herma Warner ontdekken dat zij niet heeft kunnen
zien wie de ander werkelijk was omdat de eigen fantasie, de eigen verbeeldingswereld
de ander altijd tot op zekere hoogte onzichtbaar, onkenbaar maakt.

Pas echt griezelig
Het unheimliche in deze romans van Hella Haasse zijn niet de bovennatuurlijke
geestverschijningen. Evenals in De verborgen Bron is er in Sleuteloog op
vanzelfsprekende wijze sprake van bezielde materie en gematerialiseerde
zielsverwantschap. Herma kan in Indië en ook later als zij terugkeert naar Indonesië
bijvoorbeeld steeds dezelfde geesten van de doden zien als Dee's tante Non. Geesten
zijn geesten. Wat pas echt griezelig is, is dat de dingen niet zijn wat ze lijken, dat de
werkelijke toedracht van een geschiedenis, een leven, zich zelfs aan het subject van
dat leven onttrekt. De lege plaatsen die de werkelijkheid achterlaat zijn ongemerkt
bezet geraakt door de verbeelding, de fantasie. Opnieuw wordt duidelijk dat de
werkelijkheid zelf ongrijpbaar is, dat de betrokkenen er allemaal slechts hun eigen
draai aan kunnen geven. Als Herma met enige gelatenheid tot dat inzicht komt en
de sleutel van de kist terugvindt op een plaats waar Taco hem vermoedelijk heeft
neergelegd, blijkt de sleutel niet meer te passen. Ze besluit de kist en de sleutel aan
Bart Moorland te geven. Hij moet maar zien wat hij ermee doet. Het verhaal wordt
afgesloten met Moorlands laatste brief waarin hij meldt dat hij de kist geopend heeft:
‘Maar, lieve mevrouw, hij is leeg’.
Waar in De verborgen Bron de bron blijft murmelen, het verlangen naar elders
blijft knagen, maar de hoofdpersoon zijn leven binnen geaccepteerde maatschappelijke
verbanden voortzet, accepteert Herma Warner het onvermijdelijke inzicht in het
verval en de vormloosheid die haar wacht. Geen enkele illusie is nog aanvaardbaar.
Het huis, de kist en het bewustzijn zullen uiteindelijk leeg achterblijven.
Rosemarie Buikema is werkzaam als hoofddocent bij het Instituut voor
Media en Representatie. Onlangs verscheen van haar hand Kunsten in
Beweging 1900-1980 (in samenwerking met Maaike Meijer). Binnenkort
verschijnt het tweede deel van deze serie over de inbreng van
migranten-kunstenaars in de Nederlandse cultuur. Ook zal in 2004
verschijnen: Rosemarie Buikema en Lies Wesseling, Het Heilige Huis. De
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gotieke vertelling in de Nederlandse literatuur. Dit artikel is een bewerking
van een hoofdstuk van dit te verschijnen werk.
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column
Ann Rigney, sinds kort hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan
de universiteit Utrecht, heeft een semester doorgebracht als
gastonderzoeker te Harvard. Zij bericht over haar ervaringen met de
Amerikaanse letteren.

Tussen tekst en technologie
Wat vooral opvalt in de vele filialen van Starbucks café in de buurt van Harvard, is
de leescultuur die daar heerst. Tussen de lekkere cappuccino's en het geklets door
zit men, naast kranten, ook gretig boeken te lezen. En daarbij gaat het niet om de
eerste de beste bestseller, maar vooral om klassiekers: van Jane Austen en Dostojewski
tot Tolstoj en Toni Morrison. Voor de letterkundige zijn dat plezierige
herkenningspunten in wat anders een gecommercialiseerd, hi-tech en op consumptie
gericht landschap is.
Achter deze literaire vertoning in de plaatselijke horeca gaat een bijzondere
opvatting over de geesteswetenschappen en hun plaats in het universitaire onderwijs
schuil. Het liberal arts programma heeft tot doel studenten in de bachelorfase een
brede oriëntatie op de wetenschappen te geven, ter fundering van de specialisatie die
pas in de tweede fase, bij een masters of professional school plaatsvindt. Waar dit
te Harvard op neer komt, is dat alle studenten, ongeacht hun gekozen major, maar
liefst een kwart van hun studiepunten moeten halen bij colleges uit het zogenaamde
‘core curriculum’. Dit is een breed universitair cursusaanbod dat, trouw aan de traditie
van de artes liberales, zeven gebieden bestrijkt: vreemde culturen, literatuur en kunst,
geschiedenis, ethiek, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Een
natuurwetenschapper in wording kan op deze manier op wetenschappelijk niveau in
aanraking komen met de schilderkunst van Rembrandt, de ethiek van Aristoteles of
van Rawls, of - uiteraard - met het werk van Dostojewski. Andersom, de jonge
literatuurwetenschapper of historicus kan ook in aanraking komen met de
evolutietheorie of recent onderzoek naar hersensstructuren.
Het valt echter op dat zoveel onderdelen van het ‘core curriculum’ bij de
geesteswetenschappen horen: drie, eventueel vier van de zeven als je ethiek erbij
telt. Kennelijk hecht men een bijzonder belang aan de geesteswetenschappen - de
zogenaamde humanities -, ook binnen de opleiding van mensen die zich later met
iets heel anders zullen gaan bezighouden. Daarbij gaat het niet alleen om
kennismaking met ‘de grote boeken’ maar ook, aldus de voorlichting van de
universiteit, om het vertrouwd worden met een andere vorm van kennis: een andere
denkwijze, zoals deze tot uiting komt in zowel literatuur en kunst als in de reflectie
hierop en zoals deze tot uiting komt in de filosofie. De verdiensten van zo'n diverse
opleiding zijn onder andere te zien in het prachtige boek van de neuropsycholoog
Daniel Schacter, Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past (1996).
Deze inleiding tot recent onderzoek naar geheugenverlies is niet alleen voortreffelijk
geschreven - een glashelder vertoog over ingewikkelde zaken - maar getuigt bovendien
van een grote kennis van de moderne kunst en gebruikt deze, naast verslagen van
experimenten, ter illustratie van psychologische processen.
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Nu is het in een liberal arts omgeving verleidelijk om jezelf als
geesteswetenschapper rijk te rekenen en te denken dat jouw academische (uit)hoek
in het centrum van het universitaire heelal staat; of sterker nog, dat de letterkunde
de as is waar de rest allemaal om draait. Alle ervaringen in de horeca van Harvard
ten spijt, zou dit een beetje zelfbedrog zijn. Veel van de studenten die dit voorjaar
De gebroeders Karamazow hebben geanalyseerd, zullen vrolijk verder leven als
advocaten, medici, of natuurwetenschappers en zullen hooguit op geheel incidentele
wijze nog wat met de literatuur doen. En dat is maar goed ook, aangezien deskundige
huisartsen ook onmisbaar zijn. Niet iedereen kan en moet een letterkundige worden.
Het gaat mij hier vooral om het feit dat er een zekere wisselwerking tussen
disciplines lijkt plaats te vinden. Belangrijker nog, dat de geesteswetenschappen
worden beschouwd als volwaardige partner in het universitaire bedrijf, of tenminste
in het basiscurriculum. De humanities, met bovenaan de letterkundigen, hebben de
rol toebedeeld gekregen van interpreten van de cultuur. En deze rol spelen ze graag,
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vaak aangevuld met een moraliserende missie om mensen, via de duiding van met
name literaire teksten, te laten nadenken over maatschappelijke en filosofische
vraagstukken en over gerechtigheid. Met hun belangstelling voor klasse en gender
en, meer recentelijk, voor etniciteit en diversiteit, zijn ze een beetje de morele
waakhonden van de universiteit geworden.
Deze omschrijving van de taak van de geesteswetenschappen, die is terug te voeren
op het negentiende-eeuwse werk van Matthew Arnold, is sterk geworteld in de
Anglosaxische traditie. Je kunt makkelijk met deze missie, met name de politiek
correcte aspecten daarvan, oneens zijn. Maar het heeft wel als voordeel dat de
geesteswetenschappen heel duidelijk een eigen identiteit hebben weten te handhaven
in de universitaire wereld. Diversiteit in denkwijze en wetenschappelijke tradities:
dat heeft ook wat.
In Nederland gaat het anders, niet alleen omdat de geesteswetenschappelijke traditie
hier anders is en men de letteren nooit als morele waakhonden heeft willen zien,
maar omdat er veel meer wordt uitgegaan van de eenheid van de wetenschap. Of
anders gezegd: om allerlei institutionele en inhoudelijke redenen zoeken
geesteswetenschappers steeds vaker een toenadering tot de natuur- en sociale
wetenschappen. Daar is niets mis mee. Sterker nog: het heeft tot belangrijke projecten
geleid. Maar als deze lijn wordt voortgezet, dreigt er op termijn iets verloren te gaan,
namelijk de deskundigheid in het analyseren en duiden van teksten en andere vormen
van cultuur.
Het lijkt alsof in deze cultuur letterkundigen zich steeds geroepen voelen om zich
te excuseren als zouden zij te ‘zacht’ zijn, en niet ‘echt’ wetenschappelijk. Die
zachtheid gaat misschien in enkele gevallen wel op, maar kan op zich niet als
kenmerkend voor de letteren an sich zijn. Kan het niet positiever? Alfa's leiden aan
een gebrek aan zelfvertrouwen, luidde de recente conclusie van de Adviesraad voor
Wetenschap en Technologie aan de minister van onderwijs. Al was ik het met veel
van de bevindingen niet eens, dat gebrek aan zelfvertrouwen, daar herken ik wel iets
in. Om het zelfbeeld en imago van de geesteswetenschappers op te krikken, zal
doorvaren op het aloude kompas ‘wat wij doen is belangrijk omdat wat wij bestuderen
ook belangrijk is’ niet volstaan. Binnenshuis bij de letteren gaat het prima; het
probleem ligt vooral in de verhouding tot de buitenwereld en andere tradities in de
wetenschap. Aan anderen uitleggen waarom wat wij doen belangrijk is, daar zijn wij
juist niet zo goed in, en bij gebrek aan beter wordt legitimering te vaak gezocht in
hermetisch taalgebruik.
Voor mensen die zich in de taal en communicatie hebben gespecialiseerd, ontbreekt
het ons verassend vaak aan woorden wanneer wij gevraagd worden om aan
niet-ingewijden uit te leggen waar we ons nu eigenlijk mee bezig houden. En dat is
weer het voordeel van zo'n core curriculum: in zo'n interdisciplinaire ruimte worden
alle partijen gedwongen om uitdagend, interessant én begrijpelijk te blijven.
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Het puin van de geschiedenis weer samenvoegen
Over schuld en onschuld in Klaus Siegels De nieuwe engel
Op 6 april 2003 presenteerde Klaus Siegel (1934) in het
herinneringscentrum van kamp Westerbork zijn nieuwste roman, De
nieuwe engel. Een roman die nadrukkelijk de holocaust tot thema
heeft. Siegel legt in zijn bewerking verbindingen tussen de
holocaustthematiek, de filosoof Walter Benjamin, de gebochelde Otto
Edelstein, het schilderij Angelus Novus van Paul Klee en angelieke
verschijningen. Fedor Hagenaar en Barend Wallet laten zien dat juist
Siegels complexe combinatie van verschillende motieven een frisse
blik werpt op de problematiek van de holocaustliteratuur.
Fedor Hagenaar en Barend Wallet
Otto Edelstein is een Duitse jood die wordt geboren met afwijkingen aan zijn heup
en rug. Zijn vader is rechter en voedt Otto met harde hand op. De strenge opvoeding
tekent de relatie die Otto met zijn vader heeft. Wanneer de nazi's de macht grijpen
in Duitsland wordt Otto's joodse vader uit zijn ambt ontheven en pleegt hij zelfmoord.
Ondanks het nadrukkelijke verzoek van zijn vader weigert Otto om aan zijn sterfbed
te verschijnen. Otto studeert aan verschillende universiteiten en vertrekt vlak voor
de Tweede Wereldoorlog naar Parijs. Daar ontmoet hij de zieke cultuurfilosoof
Walter Benjamin, die een schilderij van Paul Klee, Angelus Novus, met zich
meedraagt. Otto blijkt een opvallende overeenkomst te vertonen met de afbeelding
van de ‘nieuwe engel’ en Benjamin kent daar een mystieke betekenis aan toe. Otto
trekt geruime tijd met de joodse intellectueel op en ze worden samen naar het zuiden
van Frankrijk gedeporteerd, waar ze proberen te vluchten naar Spanje. Uit angst voor
de lokale politiecommissaris die hem dreigt uit te leveren aan de Gestapo, pleegt
Benjamin zelfmoord. Otto meent medeschuldig te zijn aan Benjamins zelfmoord en
vertrekt richting het noorden om symbolisch boete te doen.
Voordat hij zijn gestelde doel heeft bereikt, wordt Otto opgepakt en in Westerbork
geïnterneerd. Daar krijgt hij een baantje als administrateur van het ziekenhuis wat
hem zekere voorrechten oplevert. In het kamp ontmoet hij het zigeunermeisje Waldy
Weisz met wie hij een gepassioneerde liefdesrelatie onderhoudt. Otto kan ondanks
zijn privileges niet voorkomen dat Waldy naar Auschwitz wordt getransporteerd.
Otto blijft alleen achter en weet na de oorlog een bestaan als boekhandelaar op te
bouwen in Amsterdam. Begin jaren tachtig ondergaat Otto een behandeling voor
oorlogsgetraumatiseerden in behandelingskliniek Centrum '45. Daar loopt hij Waldy
weer tegen het lijf; zij heeft de oorlog ook overleefd. De groepstherapie blijkt voor
Otto niet te werken, omdat niemand geïnteresseerd lijkt in het deel van het verhaal
dat hij wil vertellen. Daarbij zijn zijn behandelaars nogal sceptisch over het feit dat
Otto contact zegt te hebben met engelen. Otto voelt zich niet gehoord.
Wanneer Otto vanuit zijn appartement ziet hoe twee jongetjes een Marrokaans
leeftijdgenootje vermoorden, wil hij getuigen bij de politie. De ouders van een van
de daders willen hem daarvan weerhouden en bedreigen hem in zijn appartement.
Otto ziet de poging van de ouders tot het verzwijgen van de moord als nieuwe vorm
van een oud fascisme; hij beschouwt het als zijn plicht hen te liquideren. Hij wordt
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opgepakt en opgenomen in een observatiekliniek waar zijn geestelijke gezondheid
moet worden vastgesteld door de behandelende arts, Dokter Bitteraarde. Diverse
mensen in Otto's omgeving proberen verzachtende omstandigheden voor hem aan
te voeren, maar Otto is alleen geïnteresseerd in het vertellen van zijn verhaal; een
verhaal dat niet is bedoeld als verzachtende omstandigheid, maar alleen als een
getuigenis.
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De verschillende motieven en gebeurtenissen die uit deze samenvatting naar voren
komen, zijn allen gekoppeld aan de antinomie schuld-onschuld. De geschiedenis van
Otto's tijd in Westerbork komt in betekenisvolle spanning te staan met zijn omgang
met Walter Benjamin. Deze spanning wordt uitgewerkt in Otto's verstrekkende daad,
als hij de moord op de ouders van de minderjarige moordenaar pleegt en er een
nieuwe schuldvraag mee gaat spelen. In deze roman staat centraal wat onder schuld
en onschuld moet worden verstaan. Dit brengt ons uiteindelijk bij Benjamins
interpretatie van het schilderij van Klee als de engel van de geschiedenis. Hierin zien
wij de veelheid aan motieven en thema's samenkomen.

Een allesoverheersend weten
De positie die Otto inneemt, is nogal een bijzondere. Hij is niet zomaar een jood die
in een kamp van de nazi's wordt gezet. Omdat hij één van de eerste is die in kamp
Westerbork wordt ondergebracht en omdat hij Duits spreekt, lukt het hem om een
bevoorrecht baantje als administrateur in het ziekenhuis te krijgen. Met dit baantje
verwerft hij enkele privileges, waadoor hij het minder zwaar heeft en niet zo bang
hoeft te zijn voor verdere deportaties. Doordat hij nooit verder komt dan het
‘doorgangskamp’ dat Westerbork is, rijst bij Otto, maar ook bij de lezer, de vraag of
Otto wel werkelijk te klagen heeft. Heeft hij recht op de status van kampslachtoffer?
Bovendien heeft hij de Duitse nationaliteit. Dit is niet zo bijzonder, er waren veel
Duitse joden, maar omringd door Nederlanders geeft dit hem een uitzonderingspositie.
Otto reflecteert veelvuldig op de tijd die hij in Westerbork heeft doorgebracht.
Zodra de oorlog is afgelopen, zit hij met de vraag of hij medeschuldig is aan de vele
deportaties van onschuldige mensen vanuit Westerbork naar de vernietigingskampen
in het oosten. In het begin van de oorlog weet Otto niet (precies) wat er met de mensen
die in Westerbork op de trein worden gezet, staat te gebeuren, maar het (vage) besef
is er wel en dat groeit gestaag tot een allesoverheersend weten. Hij heeft van het
begin af aan door dat de mensen in het kamp lijden; de vraag of hij hen voldoende
te hulp is geschoten, kwelt Otto. En is hij niet medeschuldig? Want mede dankzij
zijn werk, kon het kamp blijven draaien. Otto droeg zijn steentje juist bij aan het
voortbestaan van (het lijden van de mensen in) het kamp: ‘Otto is ervan overtuigd
dat hij iets had moeten doen. Na de oorlog leerde hij een Nederlands kinderrijmpje
kennen dat zijn halfzachte houding onbarmhartig omschrijft: “Ik stond erbij en ik
keek ernaar.”’ (p. 91) Otto heeft gedurende zijn verblijf in kamp Westerbork wel
geprobeerd ‘goede’ daden te verrichten. Zo hielp hij mee aan enkele ontsnappingen,
maar bleef hij wel binnen de veilige marges van zijn bevoorrechte positie. Deze
functie wilde hij niet op het spel zetten en dus kon hij niet heel veel doen.
Niet eens zozeer tijdens de oorlog, maar vooral daarna is Otto geobsedeerd door
zijn schuldvraag. Het is een dilemma dat hem niet laat rusten. Door zijn latere
aanrakingen met de psychiatrische zorg wordt van hem ook veelvuldig gevraagd te
reflecteren op zijn oorlogstijd.
Dokter Bitteraarde vraagt aan Otto of hij zich schuldig voelt aan ‘misleidende
praktijken’. Otto schrijft hierover: ‘Ik geloof dat we, toen we half april '45 werden
bevrijd, met nog geen negenhonderd zielen waren. [...] Ik maak me geen illusie over
mijn schuldeloosheid.’ (p. 152) Ook het volgende citaat geeft Otto's schuldgevoel
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goed weer: ‘Maar, hoe hij ook in de vijf jaar Westerbork zijn best had gedaan: hij
zat in 1945, en nu [na de moord op de ouders van Harold] nog steeds, met het gevoel
dat hij ernstig tekort was geschoten. De balans was negatief gebleven.’ (p. 354)
Omdat het moeilijk is om over je eigen daden te oordelen, hecht Otto buitengewoon
veel waarde aan het oordeel van oud-kampgenoten en andere overlevenden. Ondanks
zijn eigen pessimisme over zijn kamptijd, zijn de meningen van de mensen die hij
na de oorlog opnieuw ontmoet over het algemeen positief. Zo zegt Grietje, een vast
lid van Otto's praatgroep in Centrum '45, dat Otto ‘behoorde tot de weinige Duitsers
die welkom waren’ (p. 72). Ook de vertelinstantie geeft commentaar over Otto's
verblijf in Westerbork: ‘Zonder dat hij het zelf ooit zou toegeven, behoorde Otto ook
tot de rechtvaardigen.’ (p. 296)
Wat een enorme opsteker is voor Otto, is de ontvangst die hem ten deel valt als
hij een terras aan de bosbaan ontdekt. Op dit terras zitten vele overlevenden van de
holocaust, voornamelijk mensen die elkaar kennen van kamp Westerbork. Als Otto
het terras en de gemeenschap bezoekt, wordt hij tot zijn eigen verbazing
vriendschappelijk ontvangen:
Al die jaren had hij gedacht dat de ‘Holländer’ hem verafschuwden, en
nu dit! Als de eerste die hem had gezien, had geroepen: ‘Daar heb je die
mof!’ zou hem dat minder verbaasd hebben. [...] De middag die volgde,
deed Otto meer goed dan alle therapie die hij tot nu toe had ondergaan.
(pp. 515-516)
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Helaas krijgt Otto niet alleen positieve respons en het is vooral de kritiek die hard
aankomt. Hendrik, de verzetsman uit het praatgroepje van Otto is op een dag nogal
kwaad: ‘Wat doe jij hier eigenlijk met je moffennaam? Herr Otto Edelstein. Zeker
een van die Duitse joden die ónze jodenmensen in Westerbork op de trein hebben
gezet? En met je accent jaag je me aan een stuk door op stang. O, die herinneringen...’
Grietje springt voor Otto in de bres: ‘Die verdachtmaking slaat nergens op, Otto heeft
meer voor ons gedaan dan veilig voor hem was.’ (p. 337) De opmerking van Hendrik
blijft langer bij Otto hangen dan de vriendelijke woorden van Grietje. Otto blijft al
die jaren na de oorlog worstelen met de vraag of hij een van ‘de goeden’ in het kamp
was.

Het zoogdier mens
In De nieuwe engel wordt niet alleen de schuldvraag van Otto gethematiseerd. Ook
een algemenere schuldvraag wordt regelmatig aangestipt. In de praatgroep in Centrum
'45 komt de vraag wie nu precies schuldig was in de oorlog, regelmatig ter sprake,
in een lange discussie die de praatgroep voert, wordt besproken of de Japanse soldaten
nu schuldig zijn of dat ze zich alleen maar aan hun plicht onderwierpen:
Antoine doorbreekt het stilzwijgen [...]: ‘Max, ik wil eigenlijk nog een keer
terug naar jouw voorstel om over die Japanse soldaat na te denken.
Misschien, als we het over jullie beulen hebben, over hun motieven, wie
weet helpt dat jullie een beetje. Die moordenaar van Boelies vader had
mogelijk helemaal geen motief. Het kan wezen dat hij dacht: “als ze nou
maar goed voor mijn koetje zorgen daar in het verre Asahigawa”, of waar
hij vandaan kwam, of hij dacht: “nu is mijn zwaard alweer bot...” Die
officier, die het bevel gaf, die is interessanter. Ik wed dat hij trots was zijn
god-keizer te dienen.’ [...] Ruben werpt zich weer eens als hulptherapeut
op, maar hij heeft ook iets van een dominee: ‘Zou het toch niet helpen als
je bedenkt dat die Jappen ook maar mensen waren die hun plicht deden.
Het lijkt wel of de mensheid in de twintigste eeuw alle houvast kwijt is. Na
1945 had je Korea, Vietnam, Angola, Moçambique, Cambodja. In mijn
ogen is dat objectief allemaal erger dan wat die Jappen deden. (p. 344)
In de praatgroep is het vooral Ruben die zich veel bezighoudt met deze (algemene)
schuldvraag. Hij blijft aan andere gruwelijke volkerenmoorden uit de
wereldgeschiedenis herinneren en is van mening dat de lagere soldaten ‘maar mensen
waren die alleen hun plicht uitvoerden’. Het grootste gedeelte van de praatgroep is
het niet met Ruben eens, maar Alexander verdedigt Ruben wel, net zoals de therapeut
Antoine die even later de volgende verduidelijkende vraag stelt: ‘Wat Ruben zich
afvraagt is of die soldaat “in waarheid” schuldig was. Hij deed zijn plicht en al die
misdadige dingen die hij op bevel uitspookte, liggen die niet in de aard van het
zoogdier mens?’ (Zie p. 396)
Binnen de praatgroep mag het onderwerp ‘zoogdier mens’ in zijn geheel worden
toegeschreven aan Alexander, professor in de antropologie. Al heel vroeg in het boek
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komt Alexander met een biologische verklaring voor de gruwelen van de oorlog. Hij
zegt het zelfs expliciet: ‘Ik probeer een verklaring te geven voor het raadsel wat de
moffen toch bezield heeft. Geen excuus, dat niet, maar een uitleg die ons misschien
een beetje rust of troost, of weet ik wat kan bieden.’ (p. 12) Alexander begint dan
aan een semiwetenschappelijk betoog waarin hij allerlei dingen erbij haalt om een
verklaring te vinden, wat voor irritatie zorgt bij zijn lotgenoten in de groep. De
marktkoopman Daaf vindt het ‘slap gelul’ en onder andere Toetie klaagt ook dikwijls
dat ze de draad kwijtraakt. Maar ondanks de bezwaren, grijpt Alexander toch
regelmatig voor lange tijd het woord. Zo ook in het gesprek dat de praatgroep op de
dag van ‘de daad’ van Otto had. Alexander houdt dan een uitgebreid relaas over de
mens, die zich evoluerend en wel een weg naar de twintigste eeuw baant, maar zijn
agressie niet heeft ‘weggeëvolueerd’. De ‘toespraak’ van Alexander ondervindt nogal
wat tegenstand, maar Alexander wil maar één ding duidelijk maken: ‘Er bestaat geen
enkel excuus voor die schoften, maar wel een verklaring voor hun menselijk gedrag.’
(p. 333)
Ook specifiekere schuldvragen over oorlogsschuld, naast Otto's geval, komen aan
bod:
Toen Gemmeker voor de rechters moest verschijnen, had Otto zich al zover
van zijn discutabele vriend gedistantieerd dat het oordeel dat praktisch
op vrijspraak neerkwam, hem behoorlijk raakte. Het vonnis werd
uitgesproken op grond van het feit dat Gemmeker nooit zou hebben geweten
wat de werkelijke bestemming was van de mensen die hij op transport
stuurde. (p. 97)
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De verwoording geeft al aan dat Otto dit ‘nooit weten’ van Gemmeker niet gelooft.
En ondanks dat Otto en de kampleider een tijd op ‘vriendschappelijke’ voet hebben
geleefd, vindt Otto het pijnlijk dat Gemmeker er zonder straf vanaf komt. Dit terwijl
elders toch wordt gezegd dat Otto had ontdekt ‘dat de leiding van het kamp niets had
in te brengen’. (p. 359)
Een andere schuldvraag komt terug bij Waldy; zij houdt zich na de oorlog bezig
met onrecht, voornamelijk met betrekking op de zigeunerbevolking. Ze voert
rechtszaken onder andere voor schadeloosstellingen van oorlogsslachtoffers, maar
die lopen niet altijd in haar voordeel. Het is ook Waldy die de uniciteitsclaim op het
leed van de holocaust door de joden ter discussie stelt. De joden hebben een aantal
jaar na de oorlog ‘beslag gelegd’ op de holocaust door de andere groepen die werden
vervolgd en vernietigd haast te verstikken door zoveel nadruk op het joodse leed te
leggen. Dat bevalt Waldy, als zigeunervrouw, niet: ‘Op een keer verweet ze Otto dat
de joden zo'n grote claim op het wereldleed legden.’ Otto ‘voelt zich niet
aangesproken’ en noemt een aantal andere momenten van verschrikkelijke
massamoorden en besluit met ‘Nee, uniek waren de massamoorden niet’. (p. 520)

Oh wat idyllisch allemaal!
Door de moord op de ouders komt Otto in de justitionele mallemolen terecht en krijgt
een observator die moet kijken in hoeverre Otto toerekeningsvatbaar was tijdens de
door hem gepleegde dubbele moord. Zijn er voor Otto verzachtende omstandigheden,
ge-zien zijn mogelijk problematische tijd in de oorlog? Dit zoeken naar
lastenverlichtende bewijzen en verklaringen is bij Otto nog niet zo makkelijk omdat
hij zo zijn eigen manier heeft van omgaan met het verleden. Volgens Waldy ‘zwelgt’
Otto in zijn kampgeschiedenis en heeft hij de neiging alle narigheden uit de oorlogstijd
te bagatelliseren en zelfs ‘idyllisch’ te maken. Een recapitulatie van Otto en zijn
waarderingen van zijn oorlogstijd; is hij een getraumatiseerd oorlogsslachtoffer?
In de vele therapeutische gesprekken en schrijfsessies die Otto heeft gehad, komt
vaak naar voren dat Otto vindt dat hij het niet zwaar heeft gehad in kamp Westerbork.
Hij zegt in een brief ‘Ik heb geboft. Ik heb geen reden om rancuneus te zijn’ (p. 207).
Over de vergelijking tussen Westerbork en de vernietigingskampen in het oosten
zegt Otto: ‘Ik heb in het geheel niets meegemaakt dat vergelijkbaar is met het leven
onder de dreiging van de rokende schoorstenen in Polen’ (p. 538). Otto brengt
duidelijk een hiërarchie aan in het leed, zoals blijkt uit het bovenstaande citaat. Ook
in een praatsessie met zijn vaste groep zegt hij iets dergelijks: ‘Mensen, echt, ik heb
geen vreselijke dingen meegemaakt. Westerbork was geen vernietigingskamp. Ik
heb nooit sterke zenuwen gehad en daarom kwam het akeligs dat ik ervoer zo hard
aan, dat ik er nog steeds last van heb.’ (p. 431) Als hij vertelt over het kamp, merkt
iemand uit de groep op een gegeven moment sarcastisch op: ‘Oh wat idyllisch
allemaal!’ (p. 431)
Maar of Otto helemaal geen traumatiserende ervaringen heeft gehad, is nog maar
de vraag. Als dat aan zijn persoonlijke therapeute in Centrum '45, Monica, zou worden
gevraagd, zou die zeggen dat Otto de neiging heeft zijn eigen traumatische verleden
te bagatelliseren. Dat blijkt al in het kamp. Een van Otto's kampgenoten merkt op:
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‘Ja, jij vindt dit kamp de gewoonste zaak van de wereld’ (p. 216). Monica heeft Otto
wel haar Sheherazade genoemd; hij kletst haar altijd maar in slaap. Als zij wil horen
over verschrikkingen of over heftige emoties van Otto, dan maakt hij consequent
een ‘omtrekkende beweging’; het komt er altijd op neer dat hij een vrolijk, vriendelijk
verhaaltje vertelt. Alsof alles maar een sprookje is, alsof Otto zijn huid moet redden
door zijn koning tevreden te houden met een vertelsel. Af en toe verliest Monica
daarbij haar geduld: ‘Allemachtig Otto, [...] verstop je gevoelens toch niet zo
achterlijk!’ (p. 365) Ook als Otto weer eens opschrijft wat hij in het kamp heeft
beleefd, waarbij Monica hoopt op dramatische gebeurtenissen, verzucht ze na lezing
van de tekst wanhopig: ‘Ik werd bijna jaloers van jouw beschrijving van de meisjes
in dat huisje’ (p. 544). Otto had het voor elkaar gekregen om een huisje zo idyllisch
te beschrijven dat een naoorlogse therapeute er jaloers op wordt.
Ook de liefde die tussen Otto en Waldy opbloeit in het kamp wordt verheerlijkt.
In Westerbork beleeft Otto de liefde van zijn leven. Ook ver na de oorlog kan
Annemieke, zijn huidige vriendin, niet zo bijzonder voor hem worden als Waldy ooit
voor hem is geweest en nu is. Op het dieptepunt van zijn leven, als alles hem tegen
zit, zoekt Otto zijn toevlucht bij Waldy. De liefde die opbloeit tussen de barakken
staat bol van de romantiek. Er wordt wel gesproken over de omstandigheden die de
verhouding van Otto en Waldy iets moeilijker maken, maar echt hinder ondervinden
de twee geliefden niet en ze hebben samen een heerlijke tijd. (Zie pp. 300-329)
Tenminste, zo presenteert Otto zijn verhaal.

Schaduw van een goed mens
Otto heeft bij het navertellen van zijn geschiedenis de neiging alles ‘mooier te maken’.
In De nieuwe engel
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wordt door verschillende personages meerdere malen gereflecteerd op hoe het verleden
wordt weergegeven. Daar wordt over en weer nogal wat commentaar op gegeven.
Tegen Daisy uit de praatgroep van Centrum '45 wordt gezegd dat wanneer zij vertelt,
alles maar een verhaal blijft, ‘omdat jij [Daisy] het zo vertelt alsof je er niet bij bent.’
(p. 228) Men verwijt Otto dat hij zijn gevoelens verstopt. Even later wordt een stuk
tekst van Otto's hand gekwalificeerd als ‘te gedistantieerd, bullshit of gezever’ (p.
408) Otto vindt het duidelijk moeilijk om het verleden (zo goed mogelijk) weer te
geven. Hij verzucht dan ook tegen zijn psychiater: ‘[...] hoe zou je jezelf kunnen
herinneren? Van die paar keer dat je in de spiegel keek? Ik herinner me de mensen
om me heen en misschien een zekere reflectie van mezelf tegen de achtergrond van
de ander.’ (p. 211) Dit verklaart misschien ook waarom Otto altijd die ‘omtrekkende
beweging’ maakt; Otto vindt het moeilijk om direct over zichzelf te spreken en
probeert, door anderen te beschrijven in hun omgang met hemzelf, een weerschijn
van zichzelf te schetsen. Opvallend is dat alle verhalen over Otto van de anderen
consequent een positieve inslag hebben; zouden we hieruit kunnen concluderen dat
de schaduw van Otto Edelstein die uit al deze optimistische, idyllische sprookjes
tevoorschijn komt, de schaduw van een goed mens is?
Waldy's manier van navertellen wordt met de manier van Otto vergeleken. Otto
is al de enige persoon aan wie Waldy haar verhaal kwijt kan. In Centrum '45 zegt zij
zo goed als niets, maar als het ijs tussen Otto en Waldy voor de tweede maal is
gebroken, is Waldy toch blij dat ze aan iemand haar verhaal kan vertellen en dat doet
ze dan ook. Otto klaagt nogal eens over Waldy's manier van vertellen: ‘Waldy, hou
op! Hoe kun je dat allemaal zo zakelijk en onbewogen vertellen?’ Waldy zegt Otto
dat hij moet ophouden met zeuren: ‘Kom ik te afstandelijk over? Sorry, het is de
enige manier om het niet vertelbare te vertellen.’ De manier waarop Waldy vertelt
komt dus heel zakelijk over. Later denkt Otto tijdens een spreeksessie van Waldy
tot twee maal toe dat er zoveel namen worden genoemd: ‘Al die namen die voor haar
misschien belangrijk waren’ en ‘Nog meer namen, dacht Otto’ (p. 490). Waldy lijkt
alles zo feitelijk mogelijk te willen weergeven, ze geeft Otto zelfs een authentiek
document dat ze uit het vernietigingskamp had bewaard. Otto verzucht wel eens
tegenover Waldy waar die herinneringsdrang vandaan komt: ‘Waarom kwel je je
door al die ellende zo precies op te slaan?’ (p. 475) Ze heeft wel een reden om Otto
alles zo precies mogelijk te verhalen; ‘Ik probeer je enigszins de verschrikking van
hun klagen duidelijk te maken.’ Otto stelt daarop een interessante vraag: ‘Bestaat er
wel een taal van de verschrikking?’ (p. 492)
Opvallend in het boek is het gedetailleerd documenteren; zowel het boek zelf als
de personages doen dat zeer sterk. De nieuwe engel is zelf een grote documentatiebron
over kamp Westerbork in de oorlogsjaren. Ervan uitgaande dat de feiten en verhalen
die worden verteld berusten op de waarheid, is dit boek een aanrader voor een ieder
die meer te weten wil komen over de oorlogsjaren in Westerbork en de Tweede
Wereldoorlog zelf. Maar de personages zijn ook bezig met het grondig herinneren
van de meegemaakte ellende. Otto's preoccupatie met het verleden noemen Waldy
en Monica ‘zwelgen’ in het verleden, maar ook Waldy is ‘geobsedeerd’ door het
geschiedenis. Ook de teruggevonden kampgenoten van Otto en Waldy op de Bosbaan
zijn druk met hun herinneringen: ‘Er werden op dat terras danig wat herinneringen
aan de kampen en vooral aan Westerbork opgehaald! “Vreemd,” dacht Otto soms,
“waarom kwellen ze elkaar toch met die beroerde herinneringen uit het verleden?”’
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(p. 517) En ook bij volgende bezoeken hebben ze het op de Bosbaan maar weinig
over de toekomst, het was voornamelijk het verleden dat er wordt besproken. Op een
dag waarop Otto samen met Waldy naar het terras toeloopt, foetert Waldy een beetje
op de mensen van de Bosbaan. Ze snapt niet waarom ze daar de Telegraaf lezen, het
‘meest antisemitische blad’. Waldy kan een artikel nog in zijn geheel citeren waarin
discriminerende uitlatingen worden gedaan. Otto wijst haar op haar eigen obsessie
voor het vasthouden van het verleden. Even later gaat het op het terras alweer over
niets anders:
Ruim vijfendertig jaar na de oorlog verrees voor Otto, uit het wilde door
elkaar gepraat op het terras aan de Bosbaan, het beeld van die dagen [uit
de oorlog in Amsterdam]. Hoeveel pijn het de oude mensen ook deed,
plotseling was daar de gemeenschappelijke inspanning het verleden zo
helder mogelijk te reconstrueren. (p. 528)

Parallelle geschiedenissen
In deze nieuwe ‘holocaustroman’ stipt Siegel veel thema's uit de holocaustliteratuur
aan. Sommigen daarvan worden maar even genoemd en verder met rust gelaten,
zoals de uniciteitsclaim van de joden op het leed. Andere thema's zijn door het hele
verhaal heen gevlochten; het dilemma hoe de traumatische

Vooys. Jaargang 21

203
oorlogservaringen moeten worden naverteld en of ze überhaupt moeten worden
naverteld, is een vraagstuk waarmee ook Otto te maken heeft en waarop deze hele
roman reflecteert. Want uiteindelijk is dit boek zelf ook een oorlogsdocument, waarin
zelfs uitzonderlijk veel wordt gedocumenteerd. De nieuwe engel toont niet alleen de
problemen van de oorlogstijd zelf, maar ook de naoorlogse dillema's voor de
slachtoffers. En het boek spitst zich niet alleen op de joden en hun (oorlogs)verleden
toe, er wordt veel plaats ingeruimd voor een andere getroffen bevolkingsgroep; de
zigeuners. Siegel plaatst deze twee vervolgde volken tegenover elkaar, laat ze in de
vorm van de liefdesrelatie van Otto en Waldy samensmelten, en zet ze na de oorlog
weer tegenover elkaar. Zoals Otto en Waldy elk hun volk vertegenwoordigen, zo
staan ze ook voor verschillende manieren van herinneren en navertellen. Otto praat
om de hete brij heen, maakt omwegen en wil indirect wat zeggen, terwijl Waldy erg
hard en zakelijk haar belevenissen vertelt, zonder er om heen te draaien. Deze
verschillende manieren van de (ex-)geliefden worden ook tegenover elkaar gezet en
vergeleken in de roman.
Centraal staat de schuldvraag; door het hoofdpersonage een bevoorrechte positie
te laten bezitten in een doorgangskamp, dringt de vraag zich bij de lezer (en bij het
hoofdpersonage) op of deze wel echt tot de oorlogsslachtoffers kan worden gerekend.
Niet voor niets worden de doorgangskampen wel de voorportalen van de hel genoemd;
Otto heeft de hel zelf nooit gezien en vraagt zich af of hij het wel verdient om als
een oorlogsgetraumatiseerde te worden behandeld. Door deze kwestie op deze manier
in de roman gestalte te geven, is het tevens een zoektocht naar de vraag wie er nu
schuldig was in de Tweede Wereldoorlog en hoe deze schuld dan verstaan moet
worden. Deze problematiek speelt zich af in een grijs gebied, waar nauwelijks
empirische criteria van toepassing lijken te zijn. Belangrijker dan de vraag wie
schuldig is, is dan ook de vraag wie zich schuldig voelt. Tegen deze achtergrond
worden Otto's kampverleden en de geschiedenis van Walter Benjamin met elkaar in
verband gebracht.

Een kleine jood
Otto's aandacht werd vrijwel onmiddellijk getrokken door de man die zijn
verdere leven zou bepalen. Het was een kleine jood, onmiskenbaar een
geleerde. Zoals zoveel linkse intellectuelen droeg hij een metalen
gasmaskerbrilletje op zijn smalle, spitse, licht gebogen neus, waaronder
een wilde snor prijkte die niet bij zijn verfijnde gezicht paste. [...] Toen
herkende Otto de man die zijn nieuwsgierigheid prikkelde. Het moest
Walter Benjamin zijn. (p. 79)
Walter Benjamin speelt een belangrijke, zoniet cruciale rol in het leven van Otto.
Hoewel Otto in absolute termen slechts een korte periode met Benjamin omgaat hun drie ontmoetingen bij elkaar opgeteld, nemen hooguit een aantal weken in beslag
-, maakt hij in die tijd een dusdanige geestelijke ontwikkeling door dat hij zijn tijd
met Benjamin later zal omschrijven als ‘een ervaring als van een rups wanneer hij,
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als een licht wezen in staat tot vliegen, tegen het warme zonlicht knipperend uit zijn
cocon komt kruipen’ (p. 81).
De eerste kennismaking met Benjamin vindt eind 1939 plaats in het Stade
Olympique de Colombes, waar alle Duitse vluchtelingen door de Franse autoriteiten
zijn opgeroepen zich te verzamelen om later te worden getransporteerd naar het
zuiden. Otto raakt onmiddellijk in de ban van Benjamin. Deze wordt een ‘idool’, een
‘afgod’ voor hem en de herinnering aan zijn vriendschap met de joodse intellectueel
neemt in zijn verdere leven een centrale plaats in.
Benjamin en Otto onderhouden een opvallend ambigue relatie met elkaar. Voor
beiden geldt dat hun ‘vriendschap’ zich niet laat kenmerken door eenduidige
(positieve) gevoelens. Zo karakteriseert Otto zijn eigen houding in hun relatie als
‘slaafs’ en ‘de dweepzucht van een onvolwassene’ en is hij zelfs geërgerd over zijn
vestrekkende verering voor de opmerkelijke intellectueel.
Wat Otto op het slaafse af in Benjamins ban bracht, kwam hem achteraf
ongezond voor. [...] Als Otto ergens een hekel aan had, was het aan
luchtfietsers en idoolaanbidders. Daarom vroeg hij zich af wat hem ooit
kon hebben behekst tot de kritiekloze zeloot van een man die hem in zulke
moeilijkheden zou brengen. (p. 83)
Otto begrijpt zijn eigen ‘onderworpenheid’ niet en vraagt zich dan ook af hoe hij zo
‘gedienstig’ kon zijn geweest. Uiteraard ziet hij in Benjamin de scherpzinnige denker
en hij had voor hun ontmoeting al werk van hem gelezen waar hij zeer van onder de
indruk was, maar dat lijkt Otto niet afdoende om zijn vreemde adoratie te verklaren.
Otto wantrouwt Benjamins
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De historische figuur Walter Benjamin, leefde van 1892 tot 1940 en wordt nu beschouwd als de
belangrijkste Duitse literaire criticus in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij studeerde filosofie
in Freiburg, Berlijn, München en Bern en heeft zich vooral bezig gehouden met literaire kritiek en
esthetica. Nadat zijn academische ambities de kop in werden gedrukt door het afwijzen van zijn
proefschrift Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928), vertrok Benjamin onder de dreigende
opkomst van de nazi's in 1933 naar Parijs. Benjamin schreef belangwekkende essays en artikelen
over esthetica en filosofie. Toen de nazi's in 1940 Frankrijk binnentrokken, vluchtte Benjamin naar
het zuiden, richting Spanje, in de hoop daar te kunnen vluchten naar Amerika. Uit angst te worden
uitgeleverd aan de Gestapo, door de politiecommissaris van Port-Bou, pleegde hij in 1940 zelfmoord.

‘mistige, mystieke stijl’ van betogen ‘in nodeloos ingewikkelde bewoordingen vervat’
en vraagt zich af of zijn geleerde attitude niet een pose is om ‘aan de morele
verplichtingen tegenover zijn gezin te ontkomen’, die ‘hij wel erg lelijk in de steek
had gelaten’. ‘Hij [Otto] was bang dat hij een fantoom had bewonderd, een uitgeholde
klomp vlees aanbeden.’ (p. 81) Toch onderkent Otto nadrukkelijk dat hij wel ‘iets’
terugkrijgt van zijn contact met Benjamin.
Benjamin had de jonge man natuurlijk ook veel te leren. Otto had
weliswaar enkele jaren aan een paar Europese universiteiten
rondgehangen, maar hij had er eerlijk gezegd niet zoveel opgestoken.
Daar in de Parijse voorstad maakte hij in korte tijd een grote intellectuele
groei door. Achteraf noemde hij het een mystieke ervaring. (p. 83)
Intellectuele groei als mystieke ervaring dus. Otto wordt door Benjamin min of meer
aangenomen als student. In ruil daarvoor stelt Otto zich ter beschikking om de oudere
man bij te staan in de fysieke aangelegenheden, die de slecht ter been zijnde Benjamin
moeilijk kan verrichten. Otto draagt zijn koffer, zoekt slaapplaats, ondersteunt de
filosoof bij het lopen, bewaakt zijn spullen voor hem en beleeft daar op dat moment
zelfs een zeker genoegen aan. Pas later zal Otto zich afvragen of wat hij deed voor
zijn ‘vriend’ niet ‘ongezond’ was. Hij laakt Benjamins lauwe reacties op zijn hulp,
is teleurgesteld als deze het afdoet met ‘een formeel stijf bedankje’ en meent dat
Benjamin ‘alles wat hij voor hem gedaan heeft’ als vanzelfsprekend beschouwt.
Tevens ergert hij zich aan Benjamins voortdurende geweeklaag en hij refereert
dikwijls aan zijn ‘leermeester’ in bewoordingen als: ‘zijn kwelgeest’ of ‘de oneindige
lastpak’.
Door de typering van Benjamin als leermeester valt een opmerkelijke spanning te
noteren in de karakterisering die Otto van hun relatie geeft. Enerzijds lijkt hij niet te
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kunnen bepalen of Benjamin oprecht was in de relatie die hij met Otto onderhield
en hem niet slechts als hulpje beschouwde. Anderzijds zijn daar Otto's eigen
ambivalente gevoelens jegens de filosoof. ‘Otto leek verdoemd tot aan zijn einde te
moeten laveren tussen bijna afgodische verering en een gevoel dat het midden hield
tussen twijfel en weerzin.’ (pp. 81-82) Deze dubbelzinnige status van zijn relatie met
de joodse intellectueel dwingt Otto zich constant af te vragen wat zijn motieven nu
precies waren. Niet in de laatste plaats omdat Otto meent een (in)direct aandeel te
hebben in de latere zelfmoord van Walter Benjamin. De kluwen van tegenstrijdige
motieven is voor Otto de bron tot zijn schuldgevoel.
Er dringen zich twee metaforen aan Otto op voor zijn verhouding tot Benjamin,
wanneer hij zich over de
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slecht ter been zijnde filosoof en zijn bagage ontfermt als zij in Nevers aankomen.
‘Het moet een bespottelijk gezicht zijn geweest hoe ik daar naast hem liep. Ongeveer
zoals een onnozele Griekse herdersjongen een tirannieke ziener dient die hem in zijn
ban heeft gebracht.’ (p. 244) En even later: ‘[E]n opnieuw kwam de gedachte aan
het oude Hellas in me op. Ik was geen herdersjongen, maar de snuggere leidknaap
die de blinde ziener Teiresias de onsterfelijkheid van de literatuur had binnengeleid.’
(p. 244)
Benjamin als ‘tirannieke ziener’ die Otto ‘in zijn ban heeft gebracht’ of Benjamin
als ‘blinde ziener’ voor wie Otto een ‘snuggere leidknaap’ is. Otto weet zelf niet
welke karakterisering op Benjamin (en welke op hem) van toepassing is - nu niet en
toen niet. ‘Zelfs zijn eigen motieven die hem destijds aan Benjamin ketenden, doorziet
hij niet.’ (p. 321) Maar deze tegenstrijdigheden hoeven ook niet te worden opgelost.
In het denken van Walter Benjamin krijgt de spanning tussen twee tegenpolen
verenigd in een object namelijk een essentiële plaats toebedeeld. De nieuwe engel
lijkt van dit dialectisch denken te zijn doortrokken. Otto's tegenstrijdige gevoelens
omtrent de man, ziener-kwelgeest, leermeester-tiran, schuld-onschuld, affectie-afkeer,
spelen door het hele verhaal een belangrijke rol.

Inquisitoir en ontoegankelijk
Er speelt meer mee in Otto's motivering vriendschap te sluiten met Walter Benjamin
dan louter de interesse voor onderricht. Tijdens zijn sessies komt Otto, met de hulp
van zijn therapeute, tot de conclusie dat Benjamin een vaderfiguur voor hem moet
hebben betekend. Maar eerder al, bij hun eerste ontmoeting, onderkent Otto de fysieke
en karakteriële gelijkenis tussen zijn vader en Benjamin.
Hij [Benjamin] was hem opgevallen omdat hij zo op Otto's vader leek.
Die was een jaar daarvoor gestorven. Sterker nog dan de overeenkomst
in de gelaatstrekken trof hem de uitdrukking van de ogen die ze gemeen
hadden: het best zou je die met inquisitoir kunnen omschrijven, inquisitoir
en ontoegankelijk tegelijk. [...] Hij bekeek hem nog aandachtiger. Waarom
de onderzoekende ogen ook bij hem? Het viel hem op dat zowel de blik
van zijn vader als die van de filosoof iets schuws had. Ze hielden beiden
het hoofd wat naar beneden gericht. [...] Na een paar dagen ontdekte Otto
dat Walter Benjamin en zijn vader nog iets gemeen hadden: ze maskeerden
de gêne over hun al te grote belangstelling door een extreem vertoon van
goede manieren. (pp. 79-80)
Deze gelijkenis - die is aan te vullen met overeenkomstige trekken in kin, haar,
taalgebruik en de inrichting van hun huis - vormt de basis voor meerdere impliciete
verbanden tussen Benjamin en Otto's vader, maar ook in hun verhouding tot Otto.
Verbanden die zich onttrekken aan een vaststelbare kern en waarbij een motief niet
los is te zien van een schijnbaar tegenstrijdig motief. Er is hier dus wederom sprake
van een dialectische beweging.
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Het meest voor de hand liggende verband is de symbolische functie van Benjamin
als vadersubstituut; een soort oedipale suggestie die uiteraard dubbelzinnig is ingevuld.
Over Otto's moeder wordt weinig meer verteld dan dat ze, op last van haar man, kil
en afstandelijk reageerde op haar zoon. Deze tekortkoming aan moederlijke
genegenheid kon niet worden rechtgetrokken door Otto, omdat hij de geestelijke
kracht miste om tegen zijn vader in te gaan. Dit wordt gesymboliseerd door Otto's
afwezigheid bij het sterfbed van zijn vader, ondanks een uitdrukkelijk verzoek tot
aanwezigheid. De gevoelens van schuld die hieruit voortvloeien, gecombineerd met
de rancune over zijn eigen zwakte, worden vervolgens geprojecteerd op de
substituutvader Benjamin, die immers zoveel gelijkenis vertoont met zijn biologische
vader. Dit voorziet Otto van twee houdingen tegenover zijn ‘nieuwe’ vader, Walter
Benjamin: enerzijds de mogelijkheid nu eindelijk (vervangend) af te rekenen met
zijn dominante vader, anderzijds de vereffening van de balans inzake zijn schuldgevoel
over het absent blijven bij zijn vaders sterfbed. Kortom: Otto's ambivalente houding
tegenover Benjamin en zijn twijfel over de aard van zijn vriend, ligt reeds besloten
in de dubieuze rol die zijn vader in zijn leven innam.
De twee houdingen van Otto jegens Benjamin, als mogelijkheden tot een
vereffening van zijn schuld of een oedipale afrekening, helpen hem ironisch genoeg
niet van zijn ‘complex’ af. In plaats daarvan herhalen de gebeurtenissen zich min of
meer en worden Otto's gevoelens juist versterkt. Zijn intense en diepgewortelde
schuldgevoelens omtrent de dood van zijn vader vinden hun gereflecteerde equivalent
in Otto's ‘aandeel’ in de dood van Benjamin. De parallel tussen Benjamin en Otto's
vader is als volgt: Otto's vader pleegt, uit zijn ambt als rechter ontslagen onder druk
van de nazi's, zelfmoord door middel van vergiftiging. Benjamin op zijn beurt, handelt
op soortgelijke wijze
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wanneer hij een overdosis morfine tot zich neemt, uit angst voor de dreigementen
van de alcalde van Port Bou hem uit te leveren aan de Gestapo. Otto's rol kent een
gelijke symbolische overeenkomst: zijn vader vraagt zijn zoon hem bij te staan op
zijn sterfbed. Otto weigert. Uit angst? Boosheid? Beiden wellicht? Onverschilligheid
kan het in ieder geval niet zijn geweest. Opmerkelijk is de rol van Otto bij de suïcide
van Benjamin. Ook hier domineren ambivalente motieven en gevoelens. In Spanje
aangekomen tijdens hun vlucht, worden ze ontdekt door de alcalde. De Spaanse
politiecommissaris biedt Benjamin aan hem ongemoeid te laten in ruil voor financiële
‘compensatie’ - schijnbaar heeft hij weet van de beroemde status van de reiziger.
Echter, dit voorstel doet hij niet rechtstreeks aan Benjamin, maar via Otto. Deze
vergeet (of weigert?) de boodschap aan Benjamin door te geven. Wanneer de alcalde
vervolgens refereert aan zijn voorstel, waarschijnlijk in poging meer druk op Benjamin
uit te oefenen om hem te bewegen tot betaling, raakt de filosoof in paniek. Geen
weet hebbende van het voorstel van de alcalde hem een vrije doorgang te geven,
vermoedt Benjamin dat de alcalde hem zonder omweg zal uitleveren aan de nazi's.
Otto, niet op de hoogte van het laatste dreigement van de alcalde, kan niet voorzien
dat zijn achterhouden van informatie Benjamin tot diens zelfmoord zal leiden.
Otto's motieven gerelateerd aan een vaderfiguur zijn in Benjamins overlijden
verzameld. Dit komt enerzijds tot uiting in zijn schuldcomplex en zijn gevoel met
Benjamin goed te maken wat hij bij zijn vader naliet, anderzijds in zijn onafgemaakte
confrontatie met de vaderfiguur ‘in wie hij nooit een echte vader had kunnen
ontdekken’ en die hem de expliciete liefde van zijn moeder ontnam. Beiden worden
met de figuurlijke afrekening van Benjamin op scherp gesteld. Otto vraagt zich af
of hij niet een troebele vorm van voldoening heeft gevoeld op het moment dat hij
doorkreeg dat Benjamin zich het leven benam. ‘Is het misschien zo dat ook Otto een
prettig gevoel had gekregen, toen het tot hem doordrong dat Walter Benjamin zich
van het leven had beroofd.’ (p. 350) Echter, deze voldoening zal wellicht net zo
kortstondig zijn geweest als de ‘voldoening’ die hij voelde na zijn absentie aan zijn
vaders sterfbed. Hooguit een tijdelijke voldoening om de puberale, recalcitrante
houding (geen gehoor te geven aan zijn vaders verzoek), maar zijn handelen was
slechts een slappe, ontwijkende manoeuvre en kan hem geen blijvende voldoening
geven. In plaats daarvan had hij de directe confrontatie met zijn vader kunnen aangaan,
waarmee hij het misschien had kunnen afronden voor zichzelf.
Ook bij de dood van zijn ‘kwelgeest’ Benjamin kan Otto de directe confrontatie
niet aan. In plaats daarvan laat hij zich verleiden tot een halfslachtige, passieve actie,
waar hij achteraf de verantwoordelijkheid niet voor durft te dragen. De vreemde
vorm van voldoening die Otto voelt na Benjamins overlijden, heeft dus als
onvermijdelijk gevolg dat Otto opnieuw wordt geplaagd door schuldgevoelens, die
hij pas veel later en middels een verstrekkende daad kan ‘rechtzetten’. De spiegeling
is compleet: Benjamins beeld schuift met zijn zelfmoord precies over dat van Otto's
vader. Otto's halfslachtige handelen, eerst bij zijn vader en later bij Benjamin,
ontwikkelt schuldgevoelens bij hem die hij niet meer kan opheffen. Otto's schuld is
hier dus verbonden aan zijn onschuld. Als slachtoffer mist hij de kracht op te staan
tegen zijn kwelgeesten, die ook nog eens zijn leermeesters zijn en in deze situatie
betekent het zijn enige mogelijkheid om iets terug te doen, zodat hij een dader wordt
- althans in zijn eigen ogen.
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Huiveringwekkende esthetiek
Er is nog een andere motivering voor Otto's vriendschap met Benjamin; deze wordt
gevormd door een zeer merkwaardige overeenkomst tussen Otto en een afgebeelde
engel op een aquarel van Paul Klee, de Angelus Novus, die Benjamin in zijn bezit
heeft.
Er stond een engel op en, hoewel in zekere zin als karikatuur, leek Klee
Otto's trekken te hebben willen uitbeelden. De jongeman had de kunstenaar
nooit ontmoet en hij kon Otto evenmin ooit gezien hebben. Hetzelfde
dolichocefale hoofd, de snijtanden als die van een konijn. De ook in
ruststand gespitste mond. Het bijna negroïde, door geen pommade
bedwingbaar kroezende haar. Voor alles echter Otto's grote ogen. (p. 111)
De afbeelding van Klees engel oefent een sterke aantrekkingskracht op Otto uit en
de afbeelding laat hem niet meer los.
De huiveringwekkende esthetiek van de engel van Klee doemde later telkens
opnieuw voor Otto's geestesoog op. Was het tien, twintig, honderd keer
op een dag? [...] De Angelus Novus straalde een nigromantische kracht
uit. Wie in zijn ban raakte, was ter plekke reddeloos
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verloren, net zoals de sterveling die ooit het hoofd van Medusa
aanschouwde. (p. 422)
Otto's fascinatie voor de engel wordt nog meer versterkt door de interpretatie van
Benjamin bij de aquarel en het feit dat Benjamin niet enkel de fysieke gelijkenis
onderkent die er bestaat tussen zijn jonge vriend en de afgebeelde engel, maar daarbij
in Otto (volgens Otto) ook de Angelus Satanas ziet, Lucifer, zijn engel des doods
dus. Walter Benjamins interpretatie van Paul Klees aquarel Angelus Novus staat op
de binnenkant van de kaftflap van Siegels De Nieuwe Engel vermeld. Het origineel
komt uit zijn Über den Begriff der Geschichte (1940).
De thematiek van de Angelus Novus in de roman met betrekking tot Otto is
gecompliceerd, maar lijkt allereerst uit te gaan van een verband, zo niet incarnatie,
tussen Otto en zijn spiegelbeeld. Niet alleen is Benjamin daarvan overtuigd, Otto
zelf trekt eveneens conclusies uit de gelijkenis met zijn geaquarelleerde evenbeeld.
Dit door Otto veronderstelde verband tussen hem en de engel is onder andere te
begrijpen uit Otto's geestelijke en fysieke gesteldheid. Afgezien van het feit dat hij
therapeutische behandeling ontvangt en dat twijfel aan zijn volledige saniteit hiermee
enigszins is gelegitimeerd, moet bij Otto op zijn minst een alternatief
waarnemingsvermogen worden

‘Er bestaat een aqaurel van Klee die de naam Angelus Novus draagt. Er is een engel op afgebeeld die
de indruk wekt op het punt te staan zich te verwijderen van iets waarop hij star zijn blik gericht heeft.
Zijn ogen zijn wijd opengesperd, zijn mond hangt open en zijn vleugels zijn ver uiteengespreid. Zo
moet de engel van de geschiedenis eruit zien. Hij heeft zijn gelaat in de richting van het verleden
gewend. Daar waar voor ons een keten van gebeurtenissen valt waar te nemen, ziet hij één onafgebroken
catastrofe, die zonder ophouden ruïne op ruïne stapelt en hem het puin voor de voeten werpt.
Het liefst had hij stand gehouden, de doden opgewekt en de brokstukken gerestaureerd. Maar vanuit
het Paradijs waait een stormwind naar hem toe, die zijn vleugels in de war heeft gebracht en die zo
krachtig is, dat hij niet langer in staat is ze dicht te vouwen. De storm drijft hem onstuitbaar in de
richting van de toekomst, die hij de rug heeft toegekeerd, terwijl het puin voor hem een muur vormt
die tot aan de hemel reikt.
Welnu, deze storm is wat wij de vooruitgang noemen.’

verondersteld. Otto is namelijk in staat engelen om zich heen waar te nemen. Dit is,
volgens Otto, geen unieke eigenschap of een aangeboren talent, doch slechts de
bereidheid tot erkenning en in zekere zin ook herkenning van het aanschouwen van
deze hogere wezens. Otto meent namelijk dat iedereen, toen hij of zij nog jong was,
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deze engelen kon zien, maar dat door de schaamte voor ‘experimenten’ tijdens de
seksuele ontplooiing mensen hen niet langer wilden zien.
Otto dicht zijn engelen - die namen dragen als Talanoa, Alam Al-Mithral, Biqa
Viseki of Dharma Bakti - zeer reële eigenschappen toe en staat in voortdurend contact
met de gevleugelde wezens. Zij voorzien hem van praktisch advies als Otto het even
niet meer weet, of iets over het hoofd ziet. Wanneer hij bijvoorbeeld aan dokter
Bitteraarde een gedicht in het Duits voordraagt en deze het niet lijkt te verstaan,
fluistert een engel Otto de vertaling van het gedicht in. Een ander, minder vrijblijvend
voorbeeld van de engelenhulp, is wanneer Otto wordt gedwongen mensen te selecteren
die op transport naar vernietigingskampen moesten worden gezet. Ook hier laat hij
de engelen de beslissing voor hem maken. Tegen deze achtergrond krijgt Otto's
bovennatuurlijke hulp echter een naar bijsmaakje. Gebruikt Otto de engelen als
excuus om zijn eigen
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verantwoordelijkheid af te schuiven? Om zijn eigen schuld niet onder ogen te hoeven
zien? Hoe het ook zij, voor de engelen is een belangrijke plaats in het leven van Otto
ingeruimd, of beter: de engelen bepalen in grove lijnen zijn leven. ‘Ze stuwen mijn
leven beurtelings in de goede richting of schoppen het in de war’, vertelt Otto aan
dr. Bitteraarde.
De uiterlijke overeenkomst tussen Otto en de engelen kan worden aangevuld met
nog een van Otto's fysieke aspecten: ‘Hij stak zijn wijsvinger naar me uit [...] en toen
raakte hij met de top van zijn vinger mijn uitwas aan. “Moeten jullie ook doen!”,
riep hij de anderen toe, “dat brengt geluk en kracht.” De een na de ander tikte op
mijn bult[.]’ (p. 34) Otto is een bultenaar. Een afwijking die hij al sinds zijn jeugd
bezit. ‘Vanaf zijn kinderjaren heeft Otto moeten verdragen dat zijn gehompel en de
afschuwelijke vorm van zijn rug de spotlust wekten.’ (p. 350) Otto wordt diverse
malen geopereerd, maar het heeft nauwelijks mogen baten; hij blijft zichtbaar
gehandicapt. Deze uiterlijke onvolmaaktheid krijgt echter wel een opvallende
betekenis wanneer Otto een beschrijving van de engelen geeft aan dr. Hinse:
‘Als kind zie je ze als menselijke wezens. Ze nemen die verschijningsvorm
aan om je niet angstig te maken. Ze gaan daarin heel ver. Afhankelijk van
de personen in wie je vertrouwen hebt, nemen ze het uiterlijk aan van een
moederlijke figuur, van een ander kind of van een aardige oude heer. Ze
draaien er ook hun hand niet voor om als zwarte, Aziaat of Indiaan te
verschijnen in landen waar een blanke het kind vrees zou aanjagen.’ [...]
‘Hoe dan ook, ze hebben allen een karakteristiek detail gemeen: ze dragen
openlijk vleugels of ze verraden het bezit ervan door twee bulten onder
hun kleren vlak onder de schouder.’ (p. 139)
‘Twee bulten onder hun kleren’, als verborgen universeel kenmerk van hun engel-zijn.
Otto's status als bultenaar komt hiermee in een betekenisvolle spaning te staan. Er
lijkt wederom een verbinding gesuggreerd te worden tussen Otto's opvallende uiterlijk
en de verschijningsvorm van de gardianen. Otto beschikt ‘slechts’ over één bult;
hieruit lijken twee mogelijke conclusies te kunnen worden getrokken. Ofwel dat de
hogere wezens zich in hem vergissen en hoewel menen een soortgenoot te benaderen,
eigenlijk met een gewoon mens te maken hebben; ofwel dat Otto celestijnse
eigenschappen bezit - wellicht zelfs een geïncarneerde engel is - en er een werkelijke
verwantschap tussen hen bestaat. Het laatste lijkt het meest plausibel, zeker als ook
andere facetten uit de roman in ogenschouw worden genomen, maar ook omdat het
toch ongeloofwaardig moet worden geacht dat zulke hoge creaturen als engelen zich
überhaupt zouden kunnen vergissen en dan ook nog eens in zoiets primairs als hun
eigen soort.
De verbinding is nu deels duidelijk. Otto toont grote overeenkomst - in ieder geval
in zijn uiterlijk - met de gevleugelde creaturen die hem bezoeken. De ontdekking dat
hij op de Angelus Novus lijkt, doet hem de reden inzien waarom de engelen hem
bezoeken. De celesten zien in hem een (gedeeltelijke) verwant. ‘Door de beeltenis
was als bij toverslag tot Otto doorgedrongen waarom de hemelse wezens hem vanaf
zijn vroegste jeugd hadden bezocht. Hij had het nooit beseft, maar wat leek hij op
hen!’ (p. 112)
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De vleesgeworden engel
Belangrijker (in dit verband) dan de angelogische inhoud, is vooral de terugkoppeling
van Otto's buitengewone waarnemingsvermogen, naar Klees aquarel van de Angelus
Novus als Benjamin hem het bewuste doek laat zien op die tweede avond in het Stade
Olympique de Colombes. Zoals gezegd, merkt ook Benjamin de frappante gelijkenis
tussen Otto en Klees afbeelding op. Deze overeenkomst kan niet anders dan van
grote betekenis zijn voor Benjamin; de ‘Klee’ vormt immers zijn inspiratie om te
denken.
Deze afbeelding [van de Angelus Novus] vormt een van de assen van mijn
leven en denken. [...] Al van heel jong af ontleen ik de inspiratie voor de
manier waarop ik de wereld bekijk niet zozeer aan de mensen uit mijn
omgeving, zoals mijn ouders en leraren, maar vooral aan voorwerpen[.]
Deze aquarel bijvoorbeeld heeft me overal vergezeld. (pp. 110-111)
De geconstateerde overeenkomst tussen zijn ‘Nieuwe engel’ en Otto, brengt Benjamin
tot een vergaande interpretatie die van Klees Angelus Novus, via Otto naar de Angelus
Satanas voert. Volgens Benjamin is Otto namelijk zijn doodsengel. Al eerder
constateerden we dat Otto een halve engel zou kunnen zijn. Wellicht wordt hier
gesuggereerd dat Otto ook een gevallen engel kan zijn; de gevallen engel Lucifer.
Hoewel Benjamin deze verbinding niet expliciet
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becommentarieerd, interpreteert hij Otto wel langs een andere weg als Lucifer. In
eerste instantie concludeert de filosoof dit eveneens uit de fysieke gelijkenis, maar
wanneer hij een voorzichtige poging doet Otto van zijn theorie op de hoogte te
brengen, komt er nog een ander facet van Otto's gestel aan het licht. ‘Als de loop der
dingen zich voltrekt zoals is voorspeld, dan vindt er eerstdaags een worsteling tussen
ons plaats waarbij jij mijn heup zult breken, maar enfin...’ (p. 386)
Wanneer Otto zich opwindt over het vermeende sarcasme in de verwijzing naar
zijn eigen handicap, blijkt dat Benjamin daar geen weet van had. Otto is verbaasd
dat dit Benjamin is ontgaan - ‘Dat u dat niet heeft opgemerkt!’ (p. 387) -, want hij
trekt toch immers duidelijk met zijn been - ‘[...] als Quasimodo, vallend, strompelend’
(p. 93) - en vertelt hem dan over de oorzaak van zijn vervormde heup. ‘Ik heb mijn
been als het ware in mijn heup verstuikt, waardoor ik hink. Gelukkig hebben ze het
al kort na mijn geboorte ontdekt en me in gips ingepakt. Maar ik ben altijd blijven
trekken met mijn been.’ (pp. 386-387) Otto's ontboezeming zet Benjamin onmiddellijk
aan het denken. ‘Interessant, uiterst curieus, de moeder als de engel der ontwrichting.
Heel intrigerend. Moet nader worden uitgewerkt. En dan die dialectische omkering
van bedrijver en slachtoffer. De pijn uit de godsspraak wordt mij kennelijk bespaard.’
(p. 387)
Otto reageert geïrriteerd op het gemompel van Benjamin. De flarden tekst uit
Benjamins mond betekenen niks voor hem. Dan richt de filosoof zich weer tot Otto
en citeert een passage uit Genesis 32: ‘Je kent de passage uit de Bereshit wel? “Ja'akov
bleef alleen achter en een man worstelde met hem tot het ochtend was geworden.”’
Otto kent het en vult aan: ‘Toen deze zag dat hij hem niet aankon, greep hij hem bij
zijn heupgewricht, zodat Ja'akovs heup ontwricht werd toen hij met hem worstelde.’
(p. 387) Om beurten reciteren ze nu de volgende zin:
‘En hij zei: “Laat me gaan, want de ochtend is aangebroken.”’
‘Maar hij sprak: “Nee, ik laat u niet gaan, of u moet mij zegenen.”’
‘En hij zei: “Voortaan zult u niet meer Ja'akov genoemd worden maar
Jisraël - Strijder voor God -, want u hebt met God en met mensen gestreden
en hebt overwonnen.”’
‘Toen zei Ja'akov vragend: “Vertel me toch, hoe u heet?” en hij
antwoordde: “Waarom vraagt u toch naar mijn naam?” En hij zegende
hem daar.’ (p. 387)
Waarna ze in koor eindigen:
‘Daarom eten de kinderen van Jisraël, tot op de dag van heden, de
verwrongen vaatzenuwstreng niet die over het heupgewricht loopt. Want
Hij had Ja'akov bij het heupgewricht getroffen, bij de verwrongen
vaatzenuwstreng.’ (p. 388)
Dan legt Benjamin uit:
Ik ben ervan overtuigd dat de engel die me telkens opnieuw in mijn leven
in de een of andere vorm dwars zit en ten slotte te gronde zal richten,
niemand anders is dan Lucifer. Maar nu ik de gelijkenis heb gezien tussen
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jou en de engel van Klee, twijfel ik eraan. Je ziet er naar mijn smaak een
beetje te weinig als Beëlzebub uit. (p. 388)
De gevallen engel Lucifer - de Angelus Satanas - zal volgens Benjamin dus zijn
persoonlijke doodsengel zijn. Benjamin beschrijft dit in een stuk dat hij ‘Agesilaus
Santander’ heeft getiteld. Hierin trekt hij met een complexe dialectische beweging
een lijn naar het portret van Klee.
Benjamin onthult dat zijn joodse namen - de verborgen namen die pas worden
genoemd op het moment dat iemand manbaar wordt - Agesilaus Santander zijn.
Tevens doopt hij Klees afbeelding van de nieuwe engel - de Angelus Novus - Agesilaus
Santander, naar zijn joodse namen dus. Otto merkt op dat de woorden ‘Agesilaus
Santander’ een anagram vormen van ‘Angelus Satanas’. (p. 424) Echter, nu Benjamin
‘de gelijkenis tussen [Otto] en de engel van Klee’ heeft gezien, begint hij te twijfelen
en past zijn interpretatie voor Otto aan.
Ikzelf heb de erop afgebeelde engel ervan weerhouden zijn hymne voor
God te zingen. Die hemelse figuur zal me daarom te zijner tijd in de
afgrond storten, net als Lucifer. [...] En al ben je hem dan niet - of ben je
hem toch? - ik kan zelfs niet van een engel verwachten dat hij het me in
dank afneemt dat ik hem heb belet de eigenlijke verwezenlijking van zijn
bestaan te bereiken. En dan te bedenken dat ik, voor ik jou herkende, altijd
verwachtte dat ik op een
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dag mijn heup zou breken. Kun je je mijn verbazing voorstellen toen er
gisteren of eergisteren uit heldere hemel een jongeling - dat was jij dus neerdaalde, die gehandicapt is door een ondeugdelijk heupgewricht? (p.
389)
De verknoping van symboliek krijgt - zoals in Benjamins werk - een ambivalente
status door de incorporatie van twee tegenpolen - het angelieke en het satanische -,
die in hun contrast een bepaalde dialectiek op gang brengen. Benjamin ziet Otto als
de Angelus Novus - de nieuwe engel - en knoopt dit aan het reeds door hem bedachte
Agesilaus Santander-motief; het geschrift waarin de naamgeving centraal staat. Klees
Angelus Novus is er namelijk door Benjamin van weerhouden zijn hymne tot God
te zingen en ‘[d]ie hemelse figuur zal [hem] daarom te zijner tijd in de afgrond storten,
net als Lucifer’ - de Angelus Satanas. De engel, die voor Benjamin ‘de assen van
zijn leven en deken vormt’, zal hem uiteindelijk dus fataal worden, omdat de filosoof
de engel van zijn eigenlijke verwezenlijking afhoudt. Benjamin gebruikt de engel
en weigert deze te laten gaan. Zijn lot is daardoor onoverkomelijk bezegeld.
Echter, deze is niet eenduidig, want hoewel Benjamin meende dat Lucifer altijd
zijn doodsengel zou zijn, komt hij daar nu op terug en ziet meer in het luciferische
van de nieuwe engel, Otto. Zijn misvorming doet Benjamin het verband zien.
‘Diezelfde mismaaktheid had Benjamin ertoe gebracht in hem de Angelus Novus,
of eigenlijk de Angelus Satanas te zien.’ (p. 350) Dit gekoppeld aan het
oudtestamentische verhaal van de engel die Ja'akov bezoekt en zijn heup ontwricht,
maakt dat in Otto een veelheid aan symbolische motieven samen worden gebracht.
Dit verklaart Benjamins ambivalente houding tegenover zijn jonge vriend.
[Hij was] er zeker van dat Walter Benjamin meteen blijk gaf van een
mengeling van genegenheid en afkeer toen ze elkaar in het stadion leerde
kennen. [...] Benjamins aversie herkende hij het duidelijkst. [...] Maar
daarnaast viel er in Benjamins ogen ook opluchting te bespeuren, alsof
de duistere schaduw die zijn nieuwe kennis over zijn leven zou werpen
weliswaar voorvoelde, maar er tegelijk vrede mee had. Hij had in de
vleesgeworden Klee-aquarel, Otto dus, de luciferische luister herkend,
die eigen is aan het verdorvene. Dit wondere aspect van de schoonheid
moet hij hebben leren appreciëren[.] (p. 422)

Een onafgebroken catastrofe
De ontmoeting met Otto, de vleesgeworden nieuwe engel, betekent voor Benjamin
dus het onherroepelijke einde. Maar hoewel hij dit einde voorvoelt en het hem
beangstigt, accepteert hij het tegelijkertijd en heeft hij er zogezegd vrede mee. Die
ambigue status wordt geschetst door ‘de huiveringwekkende esthetiek’ van Klees
Angelus Novus en brengt Walter Benjamin ertoe de engel te interpreteren als de engel
van de geschiedenis. Deze engel van de geschiedenis, die zo'n overeenkomst vertoont
met Otto, is gedwongen de puinhopen te aanschouwen van de mensheid zonder dat
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hij in staat is daaraan iets te veranderen. Deze laatste verbinding zet alle
gebeurtenissen in de roman in een bijzonder licht, zeker met betrekking tot het
schuld-onschuldmotief.
Otto's betrokkenheid in Westerbork en zijn eigen onzekerheid daaromtrent, het
aandeel in zijn vaders zelfmoord en de vergelijkbare omstandigheid met Benjamin,
en ten slotte de daad die hem uiteindelijk van zijn gevoelde schuld moet verlossen,
te weten de executie van de ouders van het moordenaar-jongetje, al deze facetten die
samenhangen met Otto's schuldgevoel staan in opmerkelijke verbinding met de
gelijkstelling van Otto als de engel van de geschiedenis. Otto stelt een daad die is
bedoeld om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Zijn schuldeloosheid
in deze, is voor hem volkomen zeker en het enige waarvan hij wil getuigen, zijn de
‘ruïnes uit het verleden’. Maar datgene waarvoor hij schuld wil bekennen, wordt niet
als schuld erkent. Voor Westerbork niet, voor zijn vader niet, en voor Benjamin niet.
Ironisch genoeg, vormt de daad waarmee hij zijn schuld wil vereffenen de aanleiding
om hem wettelijk te vervolgen. De veroordeling die hieruit voortkomt, is voor Otto
niet meer dan logisch, het is de rekening voor zijn inerte houding in het verleden
voor welk hij nooit heeft betaald. Terwijl ‘ruïne op ruïne wordt gestapeld en hem
voor de voeten wordt geworpen’ moet de engel van de geschiedenis, in wie schuld
en onschuld zo complex is verknoopt aan het angelieke en satanische, slechts
toekijken. ‘Het liefst had hij stand gehouden, de doden opgewekt en de brokstukken
gerestaureerd’, maar zoiets ligt niet in de mogelijkheden van een engel. Otto's daad
is dus een oneigenlijke - zijn lot is toe te kijken - en daaraan is Otto schuldig. Zijn
leed is dat van anderen en zijn schuld
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daaraan is geen schuld. De brokstukken zijn niet op te rapen, de do-den niet tot leven
te wekken, wat rest is het aanschou-wen van het puin dat voor hem een muur vormt
die tot aan de hemel reikt.
Klaus Siegel, De nieuwe engel. Westervoort (Van Gruting) 2003. € 28,50.
ISBN 90 75879 172, 575 pag.
Fedor Hagenaar en Barend Wallet studeren respectievelijk Algemene
literatuurwetenschap en Moderne Nederlandse letterkunde gecombineerd
met Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Dit artikel is
tot stand gekomen naar aanleiding van een college over
holocaustliteratuur. Dank gaat uit naar de docent van dat college, dr.
Ewout van der Knaap, die de auteurs met vele nuttige adviezen terzijde
heeft gestaan.
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Zwijgen: stem of slachtoffer?
Interpretatie van stilte in Coetzees Foe en Life & Times of Micheal
K
Stilte wordt regelmatig geïnterpreteerd als een teken van zwakte. De
stemloze is niet sterk genoeg om zijn geluid voort te brengen en voor
zijn mening op te komen. Is het echter altijd een nederlaag om de
zwijgende partij te zijn? Joki van de Poel onderzoekt in twee romans
van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee de rol van de stilte. De twee
zwijgende figuren in de behandelde boeken zijn overduidelijk
gemarginaliseerd, maar onttrekt hun zwijgen hen niet aan de
bestaande machtsstructuren?
Joki van de Poel
Na de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur in oktober 2003 aan J.M. Coetzee
is er terecht opnieuw aandacht voor deze bijzondere schrijver. In Nederland is zijn
werk al redelijk goed bekend, maar het is zeker de moeite waard voor een nog groter
publiek. Tot zijn bekendste werken behoren Life & Times of Michael K en Disgrace.
Voor beide boeken heeft Coetzee eerder de Booker Prize ontvangen. De Zweedse
Academie die hem de Nobelprijs toekende, oordeelde dat Coetzee talrijk gezicht
geeft aan de verrassende betrokkenheid van de buitenstaander. Het thema ‘de
buitenstaander’ is misschien wel een van de weinige elementen die als rode draad
in al zijn werken terugkomt. Ook vermeldt de Zweedse Academie in haar juryrapport
dat Coetzees romans nooit op elkaar lijken, maar zich allemaal wel onderscheiden
door hun vakkundige compositie indringende dialogen en analytische helderheid. In
dit artikel zal ik aandacht besteden aan zijn werken Foe en Life & Times of Michael
K.

De stomme slaaf
Foe heeft dan wel geen prijs gewonnen en is mede daardoor iets minder bekend dan
Disgrace en Life & Times of Michael K, toch is dit in bepaalde takken van
literatuuronderzoek een veelgebruikt boek en het is naar mijn idee zeer interessant
en verrassend. Foe, de titel verwijst naar Daniel Dafoe, de schrijver van Robison
Crusoë, en het boek is dan ook een herschrijving van het origineel. In Foe is het
leven op het eiland echter een stuk saaier en minder idyllisch dan op het eiland in
Robinson Crusoë. In de varriant van Coetzee spoelt er een vrouw aan: Susan. Zij
vertelt uiteindelijk het verhaal van het leven op het eiland aan de lezer. Cruso, zoals
Coetzee Robinson Crusoë heeft genoemd, en Friday, de stomme slaaf, praten niet
met elkaar. Susan kan niet goed tegen de eenzaamheid. Na een jaar worden ze
opgepikt door een schip. Cruso overlijdt echter tijdens de reis naar Engeland. Na
aankomst kunnen Susan en Friday nergens heen en trekken ze samen rond. Dan
ontmoet ze de schrijver Daniel Foe die haar verhaal opschrijft, maar haar personage
en inbreng weglaat omdat het verhaal er volgens hem ‘sterker’ door wordt. De versie
van Friday komt al helemaal niet aan de orde omdat hij simpelweg niet kan praten.
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Het feit dat de enige die ‘het verhaal’ kan vertellen een vrouw is en dat deze vrouw
wordt weggeschreven in de reconstructie van de schrijver Daniel Foe, biedt heel wat
stof tot nadenken. Omdat ook de rol van Friday problematisch is ten opzichte van
de andere personages, hebben feministische en postkolonialistische literatuurcritici
dan ook dankbaar gebruik gemaakt van dit boek omdat het als exemplarisch kan
worden gezien voor de rolverdeling in de maatschappij. De hiërarchie van man,
vrouw en de gemarginaliseerde zwarte persoon wordt nog eens duidelijk benadrukt.
Ik zal me hier verder vooral bezighouden met de rol van Friday en zijn positie ten
opzichte van de andere figuren in het boek.

Zijn moestuintje
Life & Times of Michael K werd vóór Foe geschreven en is totaal anders van opzet,
zoals tijdens het
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uitreiken van de Nobelprijs al werd benadrukt. De hoofdpersoon Michael K - of
kortweg K - groeit op bij zijn moeder in een grote stad (waarschijnlijk Kaapstad) en
ondervindt dagelijks de problemen van een burgeroorlog (het blijft onduidelijk of
het echt een oorlog is, of dat het onlusten zijn). K heeft een hazenlip, is een beetje
simpel en werkt als tuinier in de stad. Als zijn moeder ziek wordt, besluit hij te
vertrekken naar de binnenlanden om daar een rustiger bestaan op te bouwen. Zijn
moeder overlijdt echter onderweg en opeens voelt K zich bevrijd van alle banden
die hem bonden aan de maatschappij. Hij besluit zijn eigen leven te leiden als tuinder
en zich met niemand anders bezig te houden. Terwijl K zich alleen maar wil richten
op zijn moestuintje, wordt hij door rondzwervende legertroepen lastig gevallen omdat
ze hem als spion zien. Langzaamaan ontwikkelt K zich tot iemand die onder alle
omstandigheden kan overleven. Hij wordt enkele keren door soldaten opgesloten in
werkkampen. De laatste keer dat dit gebeurt, is hij erg verzwakt en wordt hij verzorgd
door een ziekenverzorger.
In de confrontatie met de ziekenverzorger wordt vooral duidelijk in wat voor
verschillende belevingswerelden ze zich bevinden. En die confrontatie is van cruciaal
belang voor hetgeen wat ik onder de aandacht wil brengen. De ziekenverzorger
verzorgde Michael in diens tijd in het kamp en raakte geïntrigeerd door Michaels
voorkomen, zijn manieren van doen, maar het meest nog door zijn zwijgen. Michael
kan gebrekkig praten, maar doet dit niet vaak en als hij het doet, dan is hij nauwelijks
te begrijpen. Dit veroorzaakt een grote nieuwsgierigheid bij de ziekenverzorger en
hij begint elk teken of woord van Michael te interpreteren; overigens zonder resultaat
want Michael wil eigenlijk helemaal niet communiceren.
De ziekenverzorger roept, in zijn verbeelding, naar K wanneer deze vlucht uit het
kamp:
‘Am I right?’ I would shout. ‘Have I understood you? If I am right, hold
up your right hand; if I am wrong, hold up your left!’ (Coetzee 1998, p.
167)
Hieruit blijkt de krampachtige poging en jammerlijke mislukking om daadwerkelijk
tot K door te dringen.
Een soortgelijk dilemma doet zich ook voor in Foe wanneer Susan Barton wanhopig
probeert te communiceren met Friday, de stomme slaaf op Cruso's eiland. Friday
lijkt geen tong te hebben en is ook niet bereid om op wat voor manier dan ook met
Susan te communiceren. Zijn zwijgen drijft Susan tot vreemde pogingen om zijn
verhaal uit hem te krijgen. Traditioneel zien de meeste literaire critici zwijgen als
een karakteristiek van de ondergeschikte positie van het gemarginaliseerde subject.
Als een subject zijn of haar ‘stem’1 niet kan laten horen dan kunnen onderdrukkers
doorgaan met oppressie. Coetzee, echter, gebruikt het zwijgen of de stilte juist als
een instrument van verzet en dit aspect wil ik duidelijker belichten. Laat Coetzee
zien dat stilte een even sterk effect kan hebben als de sprekende stem?
Hierbij zal ik de standpunten van de literatuurcritci Kim Worthington en Derek
Wright gebruiken; hoe verhouden hun ideeën zich tot de waardering van stilte of
zwijgzaamheid in het vormen van een identiteit. Omdat taal wordt gezien als een
belangrijke factor in het vormen van een identiteit, zal ik eerst ingaan op het gebruik
van taal en de rol van stilte daarin. Ik besteed redelijk wat aandacht aan identiteit,
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omdat dit een problematische vorm aanneemt in de (post-)koloniale wereld. De
niet-blanke identiteit is een gefrustreerde en gecompliceerde identiteit wanneer deze
wordt geconfronteerd met de blanke onderdrukkende identiteit. Waarheid (ideeën,
interpretatie, perspectief) wordt bepaald door degenen die zich in het dominante
discours2 bevinden en degenen die daar buiten staan, ontvangen minder of zelfs geen
begrip voor hun ‘waarheid’ en zo ook geen respect voor hun identiteit.

De stroom van niets
‘Does the world articulate language or does language articulate the
world?’ (Thiher 1984, p. 92)
Taal vervult een sleutelrol in onze beleving van de wereld. Alles wat we zien, doen,
denken of ervaren, wordt op de een of andere manier gerepresenteerd door taal. Maar
waar leggen we meer nadruk op; op een belevingswereld en zijn gegenereerde
betekenissen, of op de taal die die wereld en zijn betekenissen articuleert? (Is er
zonder articulatie wel een wereld?) Deze vraag is uiteraard niet gemakkelijk te
beantwoorden. Taal zal altijd het medium zijn waarmee we onze ideeën en meningen
ventileren. In principe lijken die ideeën dan ook belangrijker dan de taal waarmee
we deze communiceren, maar ze zullen altijd aan taal zijn gebonden omdat we ons
niet op een andere manier kunnen uitdrukken. Er zijn uiteraard situaties te bedenken
waarin er geen communicatie lijkt te zijn, maar
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dit is meestal een belevingswereld zoals die door anderen wordt waargenomen en
niet door de persoon die is gehinderd in het communiceren van die ‘wereld’. Hoe de
stomme ziet en denkt, kan niet aan anderen gerepresenteerd worden, maar is dit erg?
Heeft men altijd iemand anders nodig om het eigen bestaan te bevestigen? Misschien
volstaat aanschouwen en gezien worden, hoewel ook dit in twijfel kan worden
getrokken.
Wanneer we de figuur van Friday in ogenschouw nemen, hebben we een voorbeeld
van iemand die niet kan communiceren. Friday heeft geen tong en heeft ook nooit
geleerd om op een andere manier te communiceren. Verder leeft hij op een onbewoond
eiland met alleen het gezelschap van de norse Cruso. Als Susan op het eiland
aanspoelt, wil ze eerst niet tegen Friday praten omdat het feit dat hij geen tong heeft
haar angst aanjaagt. Als ze uiteindelijk toch probeert informatie uit hem te krijgen,
is dat alleen omdat ze geobsedeerd is door de vraag wie zijn tong heeft afgesneden.
Deze pogingen stranden jammerlijk en ze slaagt er dan ook niet in om achter het
antwoord op deze vraag te komen. Friday is niet alleen het vermogen om te praten
kwijtgeraakt, maar lijkt ook niet meer te willen communiceren en blijft in zijn eigen
wereld leven. Tenminste, als we überhaupt van een wereld kunnen spreken. We
kunnen namelijk nooit te weten komen wat zijn wereld is, omdat hij dat aan Susan
of de lezer niet kan overbrengen. Hij is in onze wereld omdat we over hem kunnen
praten, zelfs tegen hem kunnen praten, maar zou hij de wereld waarnemen zoals wij
die waarnemen? Zou hij dezelfde dingen belangrijk vinden en kan hij ons begrijpen?
In het laatste droomachtige hoofdstuk komt er in een surrealistische onderwaterwereld
eindelijk iets uit Friday's mond, maar dit lijkt een stroom van niets te zijn; niet
hoorbaar en niet definieerbaar. Misschien is dat een representatie van wat er zich in
zijn hoofd afspeelt. Uiteraard is dit weer onze en Susans perceptie, want het kan
uiteraard betekenis hebben, maar wij kunnen die niet herkennen. Al deze vragen
worden opgeworpen, omdat Friday een figuur is die alleen maar kan worden
gerepresenteerd op de manier waarop hij een rol speelt in het leven van anderen.

Een beetje simpel
Michael K is een ander soort hoofdpersoon; wij, de lezers, kunnen volgen wat er in
zijn geest omgaat doordat Coetzee besloot die gedachten weer te geven. We weten
vanaf het begin dat Michael K geen goede spreker is omdat hij een hazenlip heeft.
Hij spreekt ook niet veel met andere personen in het boek, maar omdat wij toegang
hebben tot zijn belevingswereld, komen we te weten wat Michael belangrijk vindt
en wat niet. Het probleem echter in dit boek is dat Coetzee niet erg consistent is ten
opzichte van K's taalgebruik. Michael is een beetje simpel maar zijn gedachten lijken
het wat complexe taalgebruik van de schrijver zelf over te nemen en dit ondermijnt
de geloofwaardigheid van Michael als personage. Michael K's ‘stem’ is problematisch
en frustreert het inzicht van de lezer met betrekking tot het doorgronden van zijn
persoonlijkheid. Coetzee, als blanke schrijver, lijkt K met een mythologisch aura te
omgeven. Is het leuk om te lezen over de natuurlijke persoon die in balans is met de
natuur? Zien we dan onze eigen rol als rationele westerse persoon daardoor bevestigd
in het boek? Hoewel het conventionele rollenpatroon lijkt te worden bevestigd, is de

Vooys. Jaargang 21

communicatie in het boek licht subversief ten opzichte van onze eigen ideeën. In de
confrontatie tussen K en de ziekenverzorger raken twee ‘werelden’ elkaar, maar is
het niet mogelijk (of niet gewenst) deze samen te laten smelten. En precies deze
onmogelijkheid of onwilligheid maakt lezers bewust van discoursen buiten onze
horizon die we (nog) niet kunnen begrijpen.

Vertrouwen in de taal
Je bewust worden van discoursen die je niet eigen zijn, is niet iets waar mensen aan
gewend zijn. Het bedreigt zelfs hun eigen discours, omdat ze opeens gedwongen zijn
dit ten opzichte van de ander te verdedigen of te rechtvaardigen. Mensen gebruiken
hun eigen geconstrueerde discoursen veelal onbewust en voelen zich niet gehinderd
in het gebruiken van arbitraire, conventionele vormen van taal en betekenisvelden.
Waarom is dat zo? Volgens de taalfilosoof Derrida zien we taal slechts als een
instrument, als iets dat ons in staat stelt iets te doen en ons uit te drukken. We
gebruiken het slechts om iets uit te drukken dat vooraf gaat aan de taal; iets dat zich
in onze geest bevindt voordat we ons tot taal richten om hetgeen dat wordt gedacht,
in woorden te gieten. Die ‘aanwezigheid’ (in Derrida's terminologie ‘presence’) van
gedachten en ideeën in onze geest is de basis van de laatste beetjes echte kennis die
je voor je gevoel hebt en taal maakt het mogelijk dat je die kennis kan weergeven.
Dit vertrouwen in de combinatie van ‘aanwezigheid’ en taal is wat Derrida
logocentrisme heeft genoemd. Ons vertrouwen in taal is gebaseerd op wat er gebeurt,
of wat we denken dat er gebeurt wanneer we taal daadwerkelijk gebruiken. Dit
vertrouwen in de
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illustratie Kim Bell

taal, de betekenis en de verschillende vormen (discoursen) waarin ze aan ons
verschijnen, worden niet vaak bekritiseerd. Wanneer het wel wordt bekritiseerd en
wanneer de constructie (of afwezigheid) van de taal verschilt van wat conventioneel
wordt gewaardeerd, zoals Coetzee taal in zijn boeken gebruikt, dan wordt het
moeilijker voor lezers de boodschap te begrijpen. Hoewel het postmodernisme vele
vormen van expressie kent, betekent dat niet dat er een toename van begrip voor het
onconventionele is.

Stilte als wapen
Wanneer we een boek lezen waarin identiteit en taal een centrale rol spelen, moet in
gedachten worden gehouden dat niet alleen de gebeurtenissen in het boek interessant
kunnen zijn. Ook de rol van de lezer, het verruimen van zijn begrip en het opdoen
van kennis zijn van belang. Verschillende lagen van mogelijke interpretaties kunnen
verschillend licht werpen op bepaalde gebeurtenissen en karakters. Volgens Kim
Worthington in haar analyse van Foe is
[t]he crucial difference between human beings and fictional characters
[...] this: human beings are certainly ‘read’ by others (and themselves)3
but they occupy the same ontological level as their human interpreters,
and thus possess a dialogic capacity to controvert or challenge the
interpretations of those who read them. This is certainly not the case with
fictional characters, who exist in an inferior ontological realm, a world
of ‘print’ without the capacity to actively influence the readings of their
interpreters. (Worthington 1996, p. 246)
‘Dialogic capacity’ vormt een belangrijk onderdeel in Worthingtons analyse. Volgens
haar is een autonoom persoon hiervan afhankelijk voor communicatie. Als
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iemand de capaciteit tot dialoog4 verliest of niet heeft, is die persoon niet in staat
zichzelf te verdedigen of bestaande opinies te wijzigen. Worthington denkt dat als
men zich afzijdig houdt uit een betekenistoekennende maatschappij5 door te zwijgen
of onverstaanbaar te blijven, dat die persoon de macht verliest om revisie en
herinterpretatie te bewerkstelligen. Ze deelt ons mee dat dit ook het lot is van de
zwijgzame Friday ‘[w]ho is wholly authorized by Susan's colonizing voice.’ (Ibidem,
p. 274)
No matter what he is to himself (is he anything to himself? - how can he
tell us?), what he is to the world is what I make of him. Therefore the
silence of Friday is a helpless silence... Whereas the silence I keep
regarding Bahia and other matters is chosen and purposeful: it is my own
silence. (Coetzee 1986, pp. 121-122)
Worthington lijkt echter te vergeten dat machtsverhoudingen twee kanten op kunnen
werken: de kant van de onderdrukker en de onderdrukte. Dit zijn rollen die allebei
aan verandering onderhevig kunnen zijn. Vechten of vragen om revisie bij de
dominante partij betekent dat de onderdrukte zich aanpast aan het dominante discours,
in dit geval het discours van de ‘koloniale’ onderdrukker. Het dominante discours
ligt in het terrein van het westerse blanke gedachtegoed en het is moeilijk voor
westerse blanke mensen om uit dit discours te stappen en serieus het bestaan van
andere discoursen te overwegen en te erkennen.
Coetzee is zich bewust van zijn eigen problematische positie; hij is een blanke
schrijver die een stem geeft aan een zwarte gemarginaliseerde hoofdpersoon. Maar
in plaats van deze hoofdpersoon tot slachtoffer te maken omdat hij, vanuit westers
perspectief, in de marges van de maatschappij leeft, probeert Coetzee hem ‘machtig’
te maken in hun eigen recht. Om dit te bereiken, gebruikt hij dat ene medium dat
iedereen ziet als karakteristiek voor een slachtoffer: stilte. Stilte als een wapen in
plaats van een symptoom van repressie. Friday en Michael K zijn niet gevlucht van
de discursieve maatschappij in zijn totaliteit. Nee, ze zijn gedwongen zich te voegen
naar de maatstaven van een maatschappij die niet van hen is. We zouden een zeer
verkeerde inschatting maken, en in wezen kolonialistisch zijn, als we hun gedrag
bestempelen als een vlucht uit de maatschappij in zijn algemeenheid; dit zou een
waardeoordeel zijn, gemaakt vanuit ons westerse perspectief en niet vanuit dat van
Friday en K.
Iets anders waar Worthington voortdurend aan refereert zijn ‘referential
frameworks’ of referentiekaders die nodig zouden zijn om elkaar te kunnen begrijpen.
Zij vraagt zich niet af welk referentiekader dit zou moeten zijn. Is er zoiets als een
singulier referentiekader? Ze beargumenteert dat iedereen een (politieke)
verantwoordelijkheid heeft zich te voegen naar dit zogenaamde singuliere
referentiekader, omdat daarin volgens haar de dialoog tussen de verschillende
discoursen plaatsvindt.
Derek Wright verschilt van mening over het gebruik van stilte door de
hoofdpersonen in het boek Life & Times of Michael K: ‘The racial division in the
book is also crucially, a language division and language has problematic value in the
present aesthetic context’ (Wright 1992, p. 442). De ziekenverzorger bijvoorbeeld,
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voor wie leven en geschiedenis zijn geconstrueerd door taal, verzoekt Michael te
praten, zijn verhaal te vertellen:
Listen to me, listen how easily I fill this room with words... Give yourself
some substance, man, otherwise you are going to slide through life
absolutely unnoticed.... You don't want to be simply one of the perished,
do you? You want to live, don't you? Well then, talk, make your voice
heard, tell your story!... no one is going to remember you but I, unless you
yield and at last open your mouth. (Coetzee 1998, p. 140)
Maar Michael weigert en de ziekenverzorger probeert de paar dingen die hij weet
van Michael te interpreteren. Michael K realiseert zich dat het voor hem niet mogelijk
is met de ziekenverzorger te communiceren op een manier waarop dat voor de
ziekenverzorger duidelijk is:
They want me to open my heart and tell them the story of a life lived in
cages... and if I had learned story-telling at Huis Norenius instead of
potato peeling and sums... I might have known how to please them. I would
have told the story of a life passed in prisons... When my story was finished,
people would have shaken their heads and been sorry and angry and plied
me with food and drink; women would have taken me into their beds and
mothered me in the dark. (Ibidem, p. 181)
Het ‘life lived in cages’ is iets waaraan Michael K probeert te ontkomen, maar hij
leeft in een maatschappij
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die is gevormd naar bepaalde modellen en wanneer men daar niet in past, wordt men
ook niet begrepen. We zouden de gelijktrekking van geen verstaanbare stem en zwart
zijn, kunnen maken zoals Derek Wright doet in zijn analyse van het boek. Wright
zegt dat ‘Coetzee and his doctor are not Michael K and Michael K, by virtue of his
deprivation as a South African black is no story teller, so the story cannot be written,
only distantly imagined by the white writer in the novel's convoluted and reflexive
form.’ (Wright 1992, p. 441)
Coetzee heeft blijkbaar ook eens tijdens een interview gezegd dat hij steeds
ontevredener werd over de grenzen van de traditionele vormen van ‘realisme’
waarmee hij alle karakters een natuurgetrouwe stem probeerde te geven. Dit zou een
goede verklaring kunnen zijn voor de ‘stemloosheid’ van Friday in zijn
daaropvolgende boek Foe.
Uiteraard kan men aanvoeren dat Friday door zijn ‘stemloosheid’ niet in staat is
zijn positie te versterken ten opzichte van Cruso en Susan. Tegelijkertijd realiseren
we ons als lezers dat Friday ervoor kiest niet te communiceren met Susan. Dana
Dragunoiu maakt ons erop attent dat ‘[a]fter Susan's patronizing attempt to penetrate
his “darkness” by playing flute with him, she realizes that it is not “mere dullness
that kept him shut up in himself” but “a disdain for intercourse” with her.’ (Dragunoiu
2001, p. 319) Op een gegeven moment realiseert Susan zich dat ze niet eens zeker
weet of Friday echt geen tong heeft. Toen Cruso haar dit liet zien, was het erg donker
en ze was eigenlijk te bang om te goed te kijken. Het is zelfs mogelijk dat Cruso het
verlies van een tong als metafoor heeft gebruikt voor castratie.
Verscheidene existentialisten spreken ten faveure van stilte, door er de betekenis
van verzet aan toe te kennen. Heidegger merkt op: ‘[t]his meaningful silence, exercised
by the authentic individuals' resolve to be true to themselves and their potential
contrasts sharply with the accepted and “normalized” discourse of the majority or
the dominant group within society’ (ibidem, p. 319).
Door Friday en Michael K niet te laten deelnemen aan het linguïstische discours,
geeft Coetzee hen een zekere autonomie. Het verwerpen van sociaal geconstrueerde
rollen, zoals het verwerpen van taal, kan worden gezien als een betekenisvolle poging
tot zelfdeterminatie. Deze persoon neemt geen deel aan het proces om te verworden
tot een berekenbare identiteit, iets wat wel wordt verwacht door de blanke
(post-)kolonialist: een gemakkelijk classificeerbaar persoon of, zoals in de woorden
van K, ‘a “caged” person’.

Passief lezen?
Het vormen van een identiteit in een ‘vijandelijke’ atmosfeer of wereld die niet de
eigen is, kan zeer moeilijk zijn. Coetzee neemt Zuid-Afrika en de raciale problemen
als achtergrond waartegen deze boeken zich afspelen. De zwarte mens wordt
gerepresenteerd door twee hoofdpersonen die niet (goed) kunnen spreken. Eén manier
waarop je de boeken zou kunnen lezen, is dat Coetzee een heldere stem van de
hoofdpersonen frustreert, een stem die mogelijk voor zichzelf had kunnen opkomen.
Vele critici verweten Coetzee dat door dit te doen hij zich niet uitsprak tegen
Apartheid. Volgens Worthington is een persoon die beroofd is van zijn dialogische
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capaciteiten 1) niet in staat een eigen identiteit te ontwikkelen, 2) niet in staat
meningen te veranderen en 3) niet in staat zich te ontworstelen van onderdrukking.
Derek Wright zegt daarentegen dat er ook nog een element van wil tot zwijgen in
beide karakters aanwezig is en dat daarom hun zwijgen kan worden gezien als een
teken van verzet in plaats van een symptoom van onderdrukking. Als men de situatie
in dit licht bekijkt, betekent het dat als de karakters hadden deelgenomen aan het op
dat moment bestaande discours, ze zich hadden onderworpen aan het vanuit hun
perspectief dominante discours. En dat is precies datgene waarvan men zou kunnen
zeggen dat het toegeven is aan onderdrukking. Naar mijn idee vormt het gebruik van
stilte een sterk maar tevens subtiel instrument om de lezer bewust te maken van het
bestaan van discoursen buiten het eigen vertrouwde discours. Niet het verhaal van
Friday en Michael K is belangrijk, maar het proces van het niet te weten komen van
hun verhaal is belangrijk. Het proces van het voortdurend aanwakkeren van de
nieuwsgierigheid van de lezer en het niet vertellen, is wat de lezer tot nadenken
aanzet. Op deze manier wordt de lezer een actieve lezer en in mijn opinie is het actief
nadenken over de problematiek van de gemarginaliseerden en de dominanten in een
maatschappij effectiever dan het passief lezen erover.
Joki van de Poel behaalde haar Bachelor of Arts aan het University College
Utrecht. Tegenwoordig studeert zij Literatuurwetenschap aan de
Universiteit Utrecht.
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Eindnoten:
1 Ik bedoel met ‘stem’ niet alleen de letterlijke zin van het woord maar in dit artikel heeft het ook
een functie van het je laten gelden, er zijn.
2 Het begrip discours moet men zien als een ‘apparaat’ van begrippen, bepaald taalgebruik,
betekenissignificatie van een bepaalde groep. Zo heb je bijvoorbeeld een medisch discours
waarin medische begrippen, codes en regels worden gehanteerd. Een ander voorbeeld is een
literatuurwetenschappelijk discours, waarin met bepaalde begrippen wordt gewerkt, maar ook
op een specifieke manier analyses worden gemaakt en op een bepaalde manier wordt gedacht.
Beide discoursen zijn niet inwisselbaar voor de ander, maar kunnen wel weer onderdeel uitmaken
van een overkoepelend discours, zoals het discours van het westerse gedachtegoed. Tussen
verschillende discoursen (men kan ook wel spreken van belevingswerelden) is er altijd strijd
tussen dominanten en gemarginaliseerden. De strijd dient tot verandering van bestaande patronen
of juist herbevestiging hiervan; het hangt er vanaf waar men zich in bevindt.
3 Het ‘gelezen worden’ en het ‘lezen’ van anderen heeft met interpretatie van de wereld en mensen
om je heen te maken en het bepalen van je eigen positie in die wereld. Dit bepalen van positie
is weer gekoppeld aan het vormen van een identiteit.
4 Ook hier moeten we weer uitgaan van de ruimere zin van het woord, het in staat zijn tot ‘dialoog’
houdt weer verband met je laten gelden, je ‘zijn’ vast te stellen ten opzichte van anderen.
5 Of met andere woorden een bepaald discours.
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recensie
Helleke van den Braber, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in
Nederland tussen 1900 en 1940.
Nijmegen 2002. 411 blz. € 25,- ISBN 9075697775

Schrijven doe je niet alleen: mecenaat in Nederland
De laatste jaren is in de keuze voor onderwerpen binnen het
literatuurwetenschappelijke onderzoek een verschuiving merkbaar. Niet het literaire
werk zelf, maar de context waarbinnen het literaire werk functioneert, vormt steeds
vaker het centrale onderzoeksobject. De aandacht gaat met name uit naar factoren
die het ontstaan, de verspreiding en de receptie van literatuur mogelijk maken. Vooral
binnen de literatuursociologie wordt hard gewerkt aan het zichtbaar maken van
relaties tussen verschillende partijen binnen het zogenaamde literaire veld. Het
belangrijkste uitgangspunt in deze benadering is de veronderstelling dat schrijvers
deel uitmaken van een netwerk van onderlinge relaties en dat dit invloed heeft op de
productie, de distributie en het ontstaan van het literaire werk.
Voor dergelijk netwerkonderzoek wordt in sommige gevallen een beroep gedaan
op theoretici als Bourdieu en Becker. Deze twee sociologen hebben zich met name
beziggehouden met sociale processen binnen de kunstwereld als geheel. Zij dragen
algemene concepten aan die door de individuele onderzoeker op zijn of haar vakgebied
kunnen worden toegepast en ingevuld. Doordat ze zich juist in algemene zin gebogen
hebben over sociale processen kunnen de theoretische inzichten worden gebruikt als
omvattend theoretisch kader voor onderzoek naar spelers binnen een specifiek veld.
Helleke van den Braber heeft zich in haar onderzoek geconcentreerd op een partij
die tot nu toe maar weinig aandacht heeft gekregen: de mecenas. De inhoud van
Geven om te krijgen bestaat uit een inleiding, twee hoofdstukken waarin de
maatschappelijke context wordt geschetst, drie hoofdstukken die elk een casus
behandelen en een conclusie.
In de inleiding vinden we allereerst een uiteenzetting van het hoe en waarom van
het onderzoek. Het begint met een briefpassage van Jacques Bloem waarin hij klaagt
over zijn financiële positie. Dit geklaag maakt nieuwsgierig naar de financiële
omstandigheden van auteurs. Gedrukte bronnen bieden hier volgens Van den Braber
onvoldoende uitkomst: ‘Wie de weldoeners desondanks scherper in beeld wil krijgen,
zal verder moeten zoeken dan de gedrukte bronnen en zich in ongepubliceerd
archiefmateriaal moeten verdiepen. Dan zal blijken dat achter de vage verwijzingen
en korte vermeldingen een springlevende mecenaatscultuur schuilgaat’ (Van den
Braber 2002, p. 15). Het ongepubliceerde archiefmateriaal bestaat uit brieven,
documenten, kasboeken en notulen. De aard van de beschikbare bronnen vormt
meteen een rechtvaardiging voor de keuze voor de casussen die in de hoofdstukken
vier, vijf en zes zullen worden behandeld. Deze keuze is gebaseerd op het beschikbare
bronnenmateriaal.
Maar hier is iets vreemds aan de hand, want Van den Braber stelt vervolgens dat
de keuze voor de casussen (ook) is gebaseerd op de omvang en duur van de
ondersteuning en daarnaast komen de beide particuliere mecenassen (Frans Mijnssen
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en René Rademacher Schorer) uit verschillende sociale groepen. Samen met de
Vereniging voor Letterkundigen bieden deze drie casussen een blik op verschillende
soorten netwerken en omvatten verschillende soorten steun. Hoewel het natuurlijk
erg prettig is dat zo'n scala aan diversiteit wordt geboden door de drie casussen, komt
het een beetje bevreemdend over dat, ondanks de moeilijkheden omtrent de
toegankelijkheid en beschikbaarheid van de bronnen, het resultaat toch zo
allesomvattend blijkt te zijn.
Van den Braber stelt vervolgens: ‘Hoewel het bronnenmateriaal voldoende talrijk
was en veel relevante gegevens bevatte, bleek de ordening en interpretatie ervan niet
altijd even eenvoudig’ (ibidem, p. 20). Dit maakt mij nieuwsgierig naar de
mogelijkheid andere casussen te kiezen, maar hier wordt helaas niet verder op
ingegaan. Dat is het nadeel van ongepubliceerd bronnenmateriaal, de enige
mogelijkheid deze vraag te beantwoorden is zelf in het materiaal te duiken.
Overigens, de moeilijkheden waar Van den Braber het over heeft, betreffen met
name het in een kader plaatsen van de financiële positie van de auteur. Systematische
gegevens over de financiële kanten van het schrijverschap zijn (nog) niet beschikbaar.
Daarnaast was het begin twintigste eeuw ongepast om openlijk je geldzaken te
bespreken, vandaar dus die ‘vage verwijzingen’. Als laatste moeilijkheid bij de
interpretatie noemt Van den Braber de ambiguïteit van de relatie tussen mecenas en
kunstenaar zelf. Ze heeft het hier over gevoelens van de schrijver en mecenas ten
opzichte van elkaar: ‘De gemiddelde mecenaatsrelatie bevindt zich ergens op deze
lijn tussen vriendschap en investering. Wáár precies is vaak onduidelijk, en
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moet van geval tot geval worden bepaald.’ (Ibidem, p. 21). Hier vat ze het probleem
van werken met veldtheorieën zoals die van Bourdieu goed samen: er moet eerst van
iedere afzonderlijke relatie worden vastgesteld hoe deze precies in elkaar steekt. Als
de mogelijkheid überhaupt bestaat.
Nu volgt een uitgebreide schets van het theoretisch kader, namelijk de veldtheorie
zoals die onder andere is geformuleerd door Bourdieu, toegepast op de literatuur.
Uit het gebruik van dit theoretisch kader vloeit een andere kijk op het verschijnsel
van de mecenas voort. Dit gaat zelfs zover dat een herdefiniëring van het begrip
mecenas nodig blijkt. Van den Braber stelt dan ook dat: ‘[h]et beeld dat mecenaat
louter de (afhankelijkheids)-relatie tussen weldoener en kunstenaar omvat, dient
plaats te maken voor de opvatting dat mecenaat beschouwd kan worden als literaire
institutie. Net als uitgeverij, tijdschriften, boekhandel en kritiek draagt mecenaat
immers bij aan de manier waarop literatuur gemaakt en verspreid wordt’ (ibidem,
p.34). Andere uitgangspunten die voortvloeien uit het gebruik van de veldtheorie
hangen hiermee samen. Zo speelt tweezijdigheid een belangrijke rol in het onderzoek
naar het mecenaat. Ze doelt hier op de veronderstelling dat beide partijen (schrijver
en weldoener) voordeel hebben bij het aangaan van deze relatie. Een ander
uitgangspunt is dat het ontstaan en functioneren van mecenaat samenhangt met de
manier waarop het literaire veld is ingericht.
De invulling van de concepten van de veldtheorie legt verschillende betekenislagen
van het begrip mecenaat zelf bloot. Zo kan een onderscheid worden gemaakt tussen
twee verschillende vormen van mecenaat, namelijk ondersteuning in de vorm van
geld en goederen (materiële steun), en het ondersteunen van de artistieke reputatie
van de auteur (symbolische steun). Binnen deze twee categorieën kan worden gekeken
naar steun die zich met name richt op de bevordering van distributie van teksten en
steun die vooral de literaire productie bevordert. Een laatste onderscheid ten slotte
betreft de manier waarop ondersteuning wordt verleend, dit kan individueel of
collectief. Binnen het collectieve mecenaat bestaat informeel en geïnstitutionaliseerd
mecenaat. In de laatste vorm wordt collectief mecenaat, meestal in de vorm van een
mecenaatfonds, geformaliseerd. Dit wil zeggen dat het fonds voor langere tijd blijft
bestaan en dat er verschillende auteurs worden geholpen. Collectief informeel
mecenaat is dan een soort gelegenheidsmecenaat, bijvoorbeeld een fonds dat is
opgericht ter gelegenheid van de verjaardag van de hulpbehoevende auteur.
In navolging van Bourdieu onderscheidt Van den Braber verder verschillende
soorten kapitaal, te weten economisch (dus geld in de strikte zin van het woord),
sociaal (het aanzien, prestige) en cultureel kapitaal (het netwerk van contacten).
Belangrijker nog dan geld is macht. Het gaat, volgens deze benaderingswijze, iedere
deelnemer steeds om het verstevigen of vasthouden van de positie in het literaire
veld. De verschillende categorieën worden vervolgens gebruikt om de positie van
de ene deelnemer ten opzichte van de andere partijen te definiëren.
Hoewel Van den Braber een gedegen fundering legt voor haar onderzoek, duizelt
het de lezer na al deze verschillende elementen, die tot in den treuren lijken te zijn
op te splitsen. Net als je denkt het te begrijpen is daar opnieuw een onderverdeling
waardoor de moed je in de schoenen begint te zakken. De inleiding is mede hierdoor
pittig, zelfs voor degenen die bekend zijn met de terminologie van Bourdieu. Erg
prettig zijn daarom de bijlagen (vijf in totaal) achter in het boek, waarin alle
verschillende vormen met een omschrijving netjes in schema's worden gepresenteerd.
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Handig om even snel op te slaan als je dreigt te verdwalen in de omschrijvingen in
de tekst.
Bij het neerzetten van het theoretisch kader benadrukt Van den Braber dat er pas
de laatste twintig jaar wat meer ‘bewijzen’ worden aangedragen voor de stelling dat
de schrijver niet alleen verantwoordelijk is voor het ontstaan en de verspreiding van
zijn werk. Als toelichting hierop schetst ze in de inleiding de opvattingen omtrent
de mecenas in eerdere periodes (tot de negentiende eeuw). Van den Braber gaat hier
met name in op de veronderstelling van enkele wetenschappers die onderzoek hebben
gedaan naar mecenaat (ibidem, pp. 22-23), namelijk dat het eind achttiende eeuw is
uitgestorven. In de negentiende en twintigste eeuw zou, door de commercialisering
van de literatuur en de democratisering van de samenleving, geen behoefte meer
bestaan aan weldoeners.
Recentelijk is er onderzoek gedaan naar mecenaat in de achttiende eeuw (ibidem,
p. 29) en daaruit bleek een genuanceerde kijk; het zou niet zozeer om een verdwijning
gaan, maar eerder om een verandering van vorm: ‘Het is zeer waarschijnlijk dat er
ook in Nederland in de periode na 1800 (enkele) weldoeners actief zijn geweest [...].
Er is echter niets bekend over hoe dit negentiende-
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eeuwse mecenaat eruit zag, welke vorm deze ondersteuning aannam en welke auteurs
ermee te maken kregen.’ (Ibidem, p. 29) Een uitgelezen taak zou je zeggen. In plaats
daarvan stelt Van den Braber dat de weldoeners vanaf 1800 in ‘de coulissen van de
literatuurgeschiedenis’ verdwijnen. Ik geloof echter niet zo in onoplosbare
verdwijning, en vraag mij af of het te bestuderen materiaal niet ook in
(ongepubliceerde) bronnen op een onderzoeker ligt te wachten.
Nu de voorbereiding dan eindelijk staat, kunnen de eigenlijke onderzoeksvragen
worden behandeld. De eerste van de vier vragen is welke vormen van mecenaat zich
in de onderzochte periode voordeden. Daarnaast vraagt Van den Braber zich af welke
functie het mecenaat had voor respectievelijk de auteur, de mecenas en de literaire
productie. Vraag drie betreft de vraag naar de mate van samenhang tussen het
mecenaat en het literaire veld. Tot slot zoekt ze een antwoord op de vraag naar de
omstandigheden die hebben geleid tot een opleving van de mecenaatscultuur.
Het grootste deel van de inleiding bestaat uit het uitleggen en invullen van het
theoretisch kader, en de hieruit voortvloeiend veranderde definitie van het begrip
mecenas. Hierdoor wordt de inleiding erg lang - dezelfde lengte als een hoofdstuk en ben je als lezer constant in afwachting van het eigenlijke onderwerp. Dit is echter
een probleem dat inherent is aan het gebruik van een veldtheorie: elke afzonderlijk
factor moet eerst worden ingevuld. In weerwil van de hoeveelheid informatie, meen
ik toch een belangrijk element in de inleiding te missen, namelijk de verklaring van
de gekozen periode 1900-1940. Rechtvaardiging van de keuze voor deze periode
ontbreekt mijns inziens. Hoewel in de inleiding het literair mecenaat in een historisch
perspectief wordt gezet, levert het geen duidelijkheid op over de motivatie van de
keuze voor deze periode, integendeel. De opmerking dat er over het
negentiende-eeuwse mecenaat weinig tot niets is bekend, lijkt eerder meer vraagtekens
op te roepen.
Van den Braber belooft er in hoofdstuk twee, dat direct volgt op de inleiding, op
terug te komen. Hier treffen we echter ook geen echte verantwoording van de gekozen
periode aan, maar eerder een schets van de opvatting van schrijvers, uitmondend in
de beweging van Tachtig. Veel schrijvers streefden naar autonoom schrijverschap,
zonder invloed van de maatschappij, maar in werkelijkheid was dit slechts voor een
enkeling weggelegd. De overgrote meerderheid van de schrijvers kon niet leven van
de pen. Belangrijker dan geld was in eerste instantie het artistieke prestige van de
schrijver. Bijbaantjes pasten niet goed bij het beeld dat de autonome auteur van
zichzelf wenste te scheppen, dus er moest een alternatief worden gevonden waarin
het artistieke aanzien van de auteur niet werd geschaad, volgens Van den Braber. De
vraag is echter of ze die bijbaantjes, ondanks dat ze er niet over praatten, ook echt
niet hadden.
Van den Braber gebruikt het eind van de negentiende eeuw om een verandering
in opvatting aan te geven, onder andere omtrent het beroep van schrijver. Zonder dit
ter discussie te willen stellen, zie ik niet hoe dit de gekozen periode rechtvaardigt.
Vooral ook omdat ze zelf stelt dat bij het beeld van de negentiende eeuw wel wat
vraagtekens kunnen worden geplaatst. Er zijn maar heel weinig bronnen bekend op
basis waarvan al dan niet kan worden gesteld dat er in de negentiende eeuw een
mecenaat-cultuur bestond. Nader onderzoek naar de negentiende-eeuwse situatie is
dan ook gewenst, zoals Van den Braber terecht opmerkt. Nu blijft er een open plek
liggen op basis waarvan slechts hypothesen kunnen worden gevormd, die wel als
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uitgangspunt voor het onderzoek dienen. Evengoed wordt echter steeds gesproken
over een ‘opbloei’ van mecenaat in de twintigste eeuw, wat toch een impliciete
aanname inhoudt van het, op sterven na, dood zijn van het mecenaat in de periode
ervoor.
Het derde hoofdstuk behoort ook nog tot de reconstructie van de omstandigheden
binnen de wereld van de schrijver. Hier staat een publiek debat centraal,
Ondersteuningsdebat genoemd. Het gaat hier om een debat van onder andere
kunstenaars en critici, over het nut en de noodzaak van ondersteuning van kunst in
het algemeen en schrijvers in het bijzonder. De periode waarin het debat werd gevoerd
is 1905-1935. Drie vragen stonden centraal in de discussie: in hoeverre is steun
noodzakelijk en acceptabel?, is steun een taak van de overheid? en welke positie
dienen schrijvers binnen de samenleving in te nemen?
Van den Braber maakt een onderverdeling in vier verschillende ‘kampen’. Posities
die werden ingenomen door de vier groepen staan overzichtelijk in een schema bij
het hoofdstuk. De mening van de vier groepen over de drie genoemde vragen staan
hier kort samengevat. Na al die theorieën en hypothesen is het voor de lezer een meer
dan welkome afwisseling wat concreters te krijgen voorgeschoteld, in de vorm van
de beschrijving van het debat met veel citaten.
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Vanaf dit derde hoofdstuk gaat het bovendien eindelijk over de onderzochte periode,
het begin van de twintigste eeuw. Daardoor zit er meer houvast in de tekst, in die zin
dat er duidelijke uitspraken worden gedaan en de hypothesefase langzaamaan overgaat
in het presenteren van de onderzoeksresultaten.
Hoofdstuk vier, vijf en zes zijn zogenaamde ‘casestudies’. De eerste casus is het
ondersteuningsfonds van de ‘Vereeniging van Letterkundigen’ (VVL). Dit is een
voorbeeld van collectief geïnstitutionaliseerd mecenaat. De ‘Vereeniging van
Letterkundigen’ werd in 1905 opgericht als eerste beroepsvereniging van schrijvers.
Vanaf haar oprichting concentreerde de vereniging zich met name op de verbetering
van de sociale, juridische en financiële situatie van de schrijver. Strikt genomen zijn
voor de Tweede Wereldoorlog weinig van de doelstellingen bereikt. Alleen het
ondersteuningsfonds was echt succesvol. Het bestuur van de VVL keerde tussen
1905 en 1940 honderden toelagen uit aan verschillende auteurs. De precieze omvang
van de steunverlening laat zich raden. Dit is het gevolg van de manier waarop het
geld werd verdeeld. Voor dit doel waren een aantal commissarissen aangesteld, die
hun criteria en de omvang van de steun angstvallig geheim hielden. Vooral de
commissarissen Mijnssen, Van Looy en Prins hebben een belangrijke stempel op het
beleid gedrukt. Het overleg over de steunverlening werd vooral per brief gedaan, en
hieruit is het een en ander af te leiden over de gehanteerde criteria bij de
steunverlening. In de loop der jaren werd de VVL steeds machtiger, dit kwam niet
direct door het beleid, maar eerder door de samenwerking met verschillende andere
fondsen.
In hoofdstuk vijf staat Frans Mijnssen centraal. Het eerste deel van het hoofdstuk
is vooral een herhaling van wat al met betrekking tot de VVL werd gesteld. Al snel
wordt de aandacht echter verlegd naar de persoon, en wordt gekeken naar het
particuliere mecenaat van Mijnssen, dat hij tussen alle bestuursfuncties door
beoefende. Hij ontwikkelde door zijn uiteenlopende belangstelling (hij zette zich in
voor de SDAP en rekende verschillende gevestigde auteurs tot zijn vrienden) een
zeer omvangrijk en divers netwerk aan contacten en hij beschikte in ruime mate over
de verschillende soorten kapitaal, namelijk economisch, sociaal en cultureel. Dit
gebruikte hij dan ook, hij steunde naast individuele auteurs ook verschillende
tijdschriften, zorgde dat theatermakers gelegenheid kregen hun stukken op te voeren
en organiseerde tentoonstellingen. Hoewel Mijnssen een bekende persoonlijkheid
was, zorgde hij ervoor dat de particuliere steun die hij verleende zo goed mogelijk
verborgen bleef voor het publiek. Hij mengde zich dan ook niet in het
Ondersteuningsdebat.
Hier worden verder drie gevallen van het particuliere mecenaat van Mijnssen
uitgelicht. Het gaat om S. Bonn, E. Craig en W. Kloos. Steeds wordt een gedetailleerd
beeld gegeven van de verhouding tussen Mijnssen en zijn protégés. Er wordt niet
alleen gekeken vanuit de positie van de mecenas, maar ook vanuit de aanvrager van
de steun. Hierdoor ontstaat (voor zover de bronnen het toelaten) een goed beeld van
de gang van zaken.
René Rademacher Schorer staat centraal in het zesde en laatste hoofdstuk. De lezer
krijgt een helder en gedetailleerd beeld van deze mecenas gepresenteerd. Belangrijke
bron is hier het Album Amicorum dat Rademacher Schorer op zijn zestigste verjaardag
aangeboden kreeg. 61 vrienden hebben hun bijdrage aan het album geleverd, dat
daardoor een controleerbaar document vormt van het netwerk dat Rademacher Schorer
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op dat moment had opgebouwd. Aan de hand van vijf voorbeelden wordt uitgelegd
hoe hij een machtige positie binnen de kustwereld wist te veroveren. Een speciale
rol speelde zijn hypermoderne ingerichte salon, die dienst deed als ontmoetingsplaats
en de uitgelezen manier bleek om indruk te maken. Ook werden hier tentoonstellingen
en lezingen gehouden. In vele opzichten verschilt Rademacher Schorer van Frans
Mijnssen. Dit komt goed tot uiting in de beschrijving van de relaties met twee
specifieke auteurs die vervolgens aan bod komen; H. Marsman en J. Bloem.
De conclusie is opgebouwd als samenvatting van het vertelde, in de vorm van de
puntsgewijze beantwoording van de onderzoeksvragen. De eerste vraag wordt
beantwoord aan de hand van de beschrijving van de drie casussen. De mecenassen
blijken een voorkeur te hebben voor materiële steun. Rademacher Schorer blinkt uit
in het verlenen van symbolisch mecenaat, hij richtte zich op het verschaffen van
‘podia’ aan zijn beschermelingen. Algemeen gezegd is het ‘moderne’ mecenaat met
name gericht op de productie van literaire werken, de weldoeners bemoeiden zich
niet met de vorm en de inhoud. Van den Braber stelt dat de mecenassen zich bewust
inzetten voor vernieuwing. Achterliggende gedachte is dat schrijvers van
vernieuwende stukken mecenassen het hardste nodig hebben. Hoewel ik
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me in die gedachte kan vinden, lijkt me toch enige voorzichtigheid op zijn plaats.
Het één hoeft, mijns inziens, niet onmiddellijk in direct verband te staan met het
ander: natuurlijk is het voor een schrijver die wil publiceren een uitkomst als er een
geldschieter wordt gevonden, maar om dan meteen te veronderstellen dat mecenassen
zich bewust inzetten voor vernieuwing gaat mij wel wat snel.
De formulering van de functie van het mecenaat voor de betrokken partijen gaat
uit van de aanname dat de spelers op het literaire toneel bovenal hun plaats in het
literaire veld willen verstevigen of behouden. Dientengevolge wordt de omschrijving
in termen van macht gesteld. Mecenassen zouden in eerste plaats uit zijn op het
verwerven van culturele macht (over de andere kapitaalsoorten beschikken zij per
definitie in ruimere mate). Zij zouden willen ‘meeliften’ met het potentiële succes
van beginnende auteurs. Echter, in de voorbeelden komt steeds tot uiting dat de
mecenassen divers samengestelde groepen beschermelingen hadden. Naast beginnende
auteurs dus ook reeds gevestigde auteurs en grote namen. Zo bezien lijkt het eerder
risicobeperking dan de wens mee te kunnen liften op eventueel succes. Daarnaast
zet dit nog een extra vraagteken bij de ‘vernieuwingsdrang’ van de mecenassen.
Aan de conclusie dat moderne mecenassen zich niet met de vorm of inhoud van
de literaire werken bemoeiden, verbindt Van den Braber de conclusie dat het
traditionele mecenaat heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe vorm van mecenaat,
waarin de kunstenaar dus zelf de artistieke zeggenschap behoudt. De sturende rol
van de mecenas blijft dus beperkt tot de stimulering van de literaire productie. Het
antwoord op de onderzoeksvraag wordt met name in het licht van het
Ondersteuningsdebat beantwoord. Hoewel aannemelijk wordt gemaakt dat de auteur
vanuit zijn financiële positie wordt gedwongen een alternatieve bron van inkomsten
te zoeken, is hier mijns inziens nog niet voldoende mee gezegd. Het feit dat de
schrijvers zich (al dan niet positief) uitlaten over bijvoorbeeld de noodzaak van
ondersteuning, is nog geen argument dat dit een ‘nieuwe’ overweging is die alleen
in deze periode geldt.
Over de samenhang tussen het ontstaan en functioneren van mecenaat enerzijds
en processen van concurrentie en samenwerking in het literaire veld anderzijds merkt
Van den Braber het volgende op: ‘In de praktijk is een netwerk van relaties
veranderlijk en vluchtig, en daarmee lastig traceerbaar’ (ibidem, p. 341). Ik denk dat
Van den Braber er echter wel degelijk in is geslaagd aan te tonen dat er een netwerk
van relaties bestond, en daarnaast ook hoe die er voor de verschillende deelnemers
aan het literaire veld uitzag. Het probleem zit hem echter niet zozeer hierin, als wel
in het meten van samenhang. De conclusie dat iedere deelnemer aan het literaire veld
zijn of haar eigen veld politieke keuzes maakt, komt dan ook niet bepaald als een
verrassing.
Ook in de beantwoording van de laatste onderzoeksvraag, de vraag naar de
omstandigheden waaronder een opleving van mecenaat mogelijk wordt, speelt het
Ondersteuningdebat een belangrijke rol. Er wordt gesteld dat met name de
professionalisering van het schrijverschap belangrijk was. Opnieuw wil ik hierbij
aantekenen dat, hoewel ik deze stelling erg aannemelijk vind, het geenszins is bewezen
dat het hier gaat om een opleving. De laatste zin van de conclusie is zelfs: ‘Het is
voorlopig nog de vraag of de mecenas inderdaad pas na de eeuwwisseling aan zijn
comeback is begonnen, of wellicht toch al eerder zijn opwachting in literaire kringen
heeft gemaakt’. (Ibidem, p. 341)
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Van den Braber heeft met haar studie een nieuw licht geworpen op het begrip
mecenas. Door de theorie van Bourdieu te gebruiken, is zij in staat geweest het begrip
mecenas een nieuwe inhoud te geven. Mede doordat zoveel verschillende factoren
die invloed kunnen hebben op de mecenas betrokken zijn bij het onderzoek, ontstaat
een helder, en voor het gevoel van de lezer nagenoeg compleet beeld.
Enkele moeilijkheden zijn inherent aan een theorie zoals die van Bourdieu.
Persoonlijk vind ik het grootste struikelblok steeds dat hoewel het zeer aannemelijk
wordt gemaakt dat er samenhang binnen het veld bestaat, dit niet geldt voor de aard
van de samenhang. In het geval dat het bestaan van een specifieke relatie met bewijzen
kan worden aangetoond, is er nog lang geen zekerheid over de inhoud van de relatie.
Naast het feit dat dus iedere relatie afzonderlijk dient te worden geanalyseerd, blijft
de vraag of het volledig doorgronden van de aard van een relatie mogelijk is. Meer
algemeen gezegd blijft het probleem van de meetbaarheid van invloed dus onopgelost.
Helleke van den Braber onderkent echter de meeste lastigheden in het werken met
de theorie van Bourdieu en heeft zich hierdoor niet uit het veld laten slaan. Haar
onderzoek is de invulling van een lege plek binnen de literatuurgeschiedenis en
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zodoende heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd. Jammer alleen van die andere
lege plek: de periode voorafgaand aan 1900-1940. Des te meer, omdat het in mijn
ogen afbreuk doet aan de idee van een ‘moderne’ mecenas: als je niet bent overtuigd
van het uitsterven van de mecenas, is de aankondiging van de ‘opleving’ nu eenmaal
minder opzienbarend. Daarnaast zou je je nog kunnen afvragen in hoeverre de
traditionele mecenas verschilt van de moderne (afgezien van het verschil in
bemoeienis met vorm en inhoud). Zou een veld-theoretisch onderzoek van reeds
onderzochte perioden een ander beeld van de traditionele mecenas opleveren?
Leuk detail is tot slot de actualiteitswaarde van het onderwerp, op de achterkant
van de titelpagina lezen we: ‘Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij de
financiële ondersteuning van Dr. Hendrik Muller's vaderlandsch Fonds, de J.E.
Jurriaanse Stichting, het Willem Kloos Fonds en het Fonds voor de Geld en
Effectenhandel’ (Ibidem, p. 344). Ook in deze tijd gaat er heel wat fondsenwerving
aan vooraf voor het mogelijk wordt een boek (of tijdschrift!) te publiceren.
Hester Eelman

Vooys. Jaargang 21

