Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

bron
Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981. Stichting Vrij Nederland, Amsterdam 1981

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vri013boek01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

2

[Nummer 1 - 13 januari 1981]
Nieuws
In de laatste week van januari hebben de Nederlandse uitgevers hun
voorjaarsaanbiedingen klaar en komen ze er middels hun catalogi mee
voor de dag. Een selectie uit de nieuwe boeken die dit voorjaar verschijnen
uit de eerste binnengekomen catalogi.

De Arbeiderspers
In maart verschijnt een nieuwe novelle van Cees Nooteboom: Een lied van schijn
en wezen. Dat is een verrassende mededeling nu Nooteboom met zijn roman
Rituelen zo sterk zijn tweede debuut heeft gemaakt. Het is een verhaal waarin een
schrijver een spel speelt met de tijd en met de literatuur. Er zal ook een nieuwe
herdruk van Philip en de anderen uitkomen en ook hiervoor maakte Jeroen
Henneman het omslag. De opvolger van Pé Hawinkels als vertaler van Nietzsche,
Thomas Graftdijk, schreef een ironisch-agressieve novelle: Positieve helden. Het
is zijn debuut als prozaïst na zijn dichtbundel Treurarbeid. August Willemse vertaalde
de 900 verzen tellende Ode van de zee van Fernando Pessoa. Er komt een nieuwe
bundel van Ed Leeflang: Bewoond als ik ben. Frans Kellendonk vertaalde The
Awkward Age van Henry James in De moeilijke jaren. C. van den Broek Sleepless
Nights van de Amerikaanse Elisabeth Hardwick in Slapeloze nachten, een boek
waarin Amsterdam ook een rol speelt. Andere vertalingen zijn Het rad van liefde
van Joyce Carol Oates, Tedere nichten van Pacal Lainé, Dagboek van een verleider
van Søren Kierkegaard, De pornograaf van John McGahern, Wiegend in de wind
van Patricia Highsmith, Fatale Reis (verslag van zijn emigrantenperiode 1933-1945)
van Alfred Döblin. Bart Tromp stelde een nieuwe bundel politicologische essays
samen onder de titel Het falen van de nieuwlichters. Opmerkelijk is de vertaling van
essays van Isaiah Berlin: Russische denkers. Emma en Lodewijk Brunt schreven
een boek over hedendaagse moraal in de praktijk onder de Bijenkorf-achtige titel
Het Goede Leven. De Arbeiderspers publiceert het debuut van Eefje Wijnberg, de
roman Een meisjesleven.

Bert Bakker
Veel vertalingen bij Bert Bakker: Vrouwen onder elkaar van Fay Weldon, De
onderkoning van Ouidah van Bruce Chatwin, Bijverschijnselen van Woody Allen,
Het middenstuk van Margaret Drable. Een poëziedebuut: Willem Bijsterbosch met
de bundel Motief onbekend. Boudewijn Büch verzamelde zijn Volkskrant-artikelen
over eilanden. Eilanden heet het boek. Er komt een tweede bundel met verhalen
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van vrouwen, ditmaal van Nederlandse schrijfsters: 24 manieren om in tranen uit
te breken. Juist verschenen, en samenvallend met de tentoonstelling in het
Amsterdamse Stedelijk Museum, is het boek met de vijfduizend postzegels van
Donald Evans: The World of Donald Evans. Elke postzegel een kleine aquarel.

De Harmonie
Dit voorjaar verschijnt Charlotte, dagboek bij een film van Judith Herzberg. Dat valt
min of meer samen met het uitkomen van de film en het monumentale boek met
alle schilderijen dat Gary Schwartz uitgeeft. Jan Blokker maakte een keuze uit zijn
historische stukken (op zaterdag in de Volkskrant) onder de titel Als de dag van
gisteren. Dirk Ayelt Kooiman komt met een echt pamflet: Alles moet anders, een
knuppel in het hoenderhok van het Nederlandse kunstbeleid, wordt het genoemd.
De Tragiek, Freek de Jonge's nieuwe programma, komt in boekvorm uit. Ook: een
nieuwe dichtbundel van Elly de Waard: Furie. Jacob Groots bloemlezing uit
Nederlandse liefdesgedichten, De liefste, verschijnt nu echt dit voorjaar. Ian McEwan
heeft een nieuwe roman geschreven die eerder in Nederland dan in Engeland
uitkomt: Uit het donker, over twee paren in een Italiaans stadje.

Querido
Querido heeft dit voorjaar erg veel herdrukken. Toch is er wel enig nieuw werk bij:
Gerrit Krols essays De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels, de nieuwe roman
van Alfred Kossmann Hoogmoed en dronkenschap en de nieuwe verzameling
columns uit De Tijd van A.L. Boom: Mijnheer en mevrouw Aluin & andere
tussenteksten. Half nieuw is Verzameld Werk van Raoul Chapkis. Na de laatste
keer is de titel van de eerste dichtbundel van Andreas Burnier; Tegen de dwang
heet de keuze uit de verhalen van Carry van Bruggen.

Meulenhoff
Bij Meulenhoff komt een nieuwe bundel verhalen van J.M.A. Biesheuvel: Duizend
vlinders. En de eerste roman van Kester Freriks, Hölderlins toren. Hij debuteerde
in 1979 met de verhalenbundel Grand Hotel Lembang. K.L. Poll komt met het vijfde
deel van zijn reeks ‘Formules voor een moraal’; dit deel bevat essays en is getiteld
Wennen aan de vrede. Een gebeurtenis van belang vormen de drie gebundelde
essays en kritieken van H.A. Gomperts die gaan verschijnen: Intenties. Deel 1 komt
in mei en bevat ‘De twee wegen van de literatuurkritiek en andere essays’ (mei),
deel 2 essays over Slauerhoff en Vestdijk (september) en deel 3 ‘een tour d'horizon
van de recente Nederlandse literatuur’ (november). Een keuze uit de vertalingen:
poëzie van Anna Achmatova: In andermans handen, verhalen van Michail Zosjstenko:
Vertel mij wat, kameraad, de roman Kannibalen en zendelingen van Mary McCarthy.
In maart komt het tijdschrift De Gids met een speciaal nummer over de moderne
Nederlandse roman waaraan een groot aantal schrijvers en critici meewerken en
ingaan op de stelling dat de moderne Nederlandse roman ver staat van de politieke
en maatschappelijke actualiteit.
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Uitverkoren
- The World of Donald Evans (Bert Bakker). Vijfduizend waterverfschilderijtjes in
de vorm van postzegels.
- Het laatste rendez-vous door Iwan Boenin (De Arbeiderspers). Licht treurige
maar heel mooie verhalen in een helaas niet vlekkeloze vertaling.
- Paintings in Dutch Museums door Christopher Wright (Meulenhoff). Op schilder
gerangschikte index van de museum-, woon- en verblijfplaatsen van schilderijen.

- De Compositie van de Wereld door Harry Mulisch (De Bezige Bij). Meeslepende
poging om de wereld in een boek samen te vatten.
- Carnaval in Santa Fe door Dorothy B. Hughes (de Arbeiderspers). Vertaling van
de bekende ‘Ride the Pink Horse’. Wat traag geworden maar de grote indruk die
het boek in 1946 maakte, komt nog duidelijk over.

Uitverkoren is een lijstje met boeken die door de redactie zijn uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Een illustere inpoldering van de wereld
‘Laboratorium prof. dr. mr. ir. H.K.V. Mulisch Esq. Deur sluiten.
Stilte’
De compositie van de wereld door Harry Mulisch Uitgever: De Bezige
Bij, 492 p., f 85,Frans de Rover
‘Wie sommige schrijvers wil kunnen lezen, moet onderscheid maken tussen
tegenspraken en tegenspraken. Er zijn statische tegenspraken, die zichzelf eenvoudig
opheffen: de brandweer die een brand blust; en er zijn dynamische tegenspraken,
die iets lanceren: de verbrandingsmotor. Dat is de dialectiek.’ Met die uitspraak
besloot Mulisch in wenken voor de jongste dag (1967) zijn inleiding op ‘Anekdoten
rondom de dood’ (‘Over de dood valt niets te zeggen. Puzzle: Heb ik nu iets gezegd
over de dood?’). Ondanks alle literair-kritische en literair-wetenschappelijke bezwaren
tegen het gebruiken van uitspraken van de schrijver zelf over zijn werk als
uitgangspunt voor een beschouwing van dat werk, is het bij Mulisch te verleidelijk
om het achterwege te laten. Maar niet alleen te verleidelijk: vaak denk ik dat het
voor een enigszins doorzien van een zo hermetisch schrijverschap ook onvermijdelijk
is.
Wat Mulisch ruim twintig jaar geleden in Zelfportret met tulband als norm voor het
oeuvre van een schrijver formuleerde, heeft hij in de loop der jaren gerealiseerd: in
weerwil van de grote verscheidenheid in genres en thema's is zijn werk ‘één groot
organisme, waarin elk onderdeel met alle andere verbonden is door ontelbare
draden, zenuwen, spieren, strengen en kanalen, waardoor onderling voeling
gehouden wordt en geheimzinnige berichten heen en weer worden gezonden,
stromingen, seinen, kodes...’ Wanneer ik de novelle Oude lucht (1977) door wat
daarin thematisch en vormtechnisch samenkomt uit eerdere romans en verhalen
de kroon zou noemen op het fictionele werk, dan zou ik De compositie van de wereld
als de bekroning van het werk met essayistische en wetenschappelijke pretentie
kunnen zien. Maar de leeservaring die dit boek mij gaf, was een andere. De
traditionele, ‘statische’ tegenspraak tussen kunst en wetenschap heeft Mulisch met
dit magnum opus in zeven boeken tot een ‘dynamische’ tegenspraak gemaakt. Het
beeld van de verbrandingsmotor alleen gaat mij in dit verband niet ver genoeg. Als
lezer voelde ik mij geplaatst in een gigantische zeventrapsraket die na de lancering
de reis maakte vanaf de oerexplosie van het heelal tot het moment waarop een
‘logisch noodzakelijke’ implosie de hele evolutie van 80 miljard jaar laat springen
naar het begin in een hypothetische anti-tijd. Ik heb het er levend van af gebracht
en onderweg heeft Mulisch mij ‘alles’ uitgelegd, puzzels van dood en leven opgelost.
Mulisch heeft zich niet wikkend en wegend en vooral relativerend met ‘alle’ puzzels
beziggehouden; hij heeft het aangedurfd een duidelijk antwoord te formuleren in de
vorm van een letterlijk alomvattend systeem. Dat adembenemend resultaat van een
denkproces heeft te maken met twee kernbegrippen in zijn hele schrijverschap: een
grenzeloze onbescheidenheid en een even grenzeloze voorliefde voor het
paradoxale.
Zijn onbescheidenheid, die zo veel lezers en critici nog altijd rillingen van
onbehagen bezorgt, mocht al blijken uit het bord dat hij als puber op de deur van
de zolderkamer prikte: Laboratorium prof. dr. mr. ir. H.K.V. Mulisch Esq. Deur sluiten.
Stilte. Achter die deur experimenteerde hij in het voetspoor van jongensboekenheld
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Bram Vingerling om onzichtbaar te worden. In zijn latere werk heeft Mulisch steeds
geprobeerd (of misschien kon hij niet anders) de naïviteit van die puber te bewaren.
Daarin wortelt immers de verbeelding, en zijn onbescheidenheid moet dan ook
begrepen worden in de betekenis van de romantische term ‘hybris’: overmoed,
grensoverschrijding, met alle risico's van dien voor de schrijver.

Dijkbreuk
Het paradoxale in zijn werk, dat door de ongrijpbaarheid minstens evenveel
onbehagen en irritatie oproept als de onbescheidenheid, is direct met het
schrijven-als-zodanig verbonden. Wat niet mogelijk is in ‘de’ werkelijkheid, blijkt
mogelijk in het schrift en is daarmee toch ‘werkelijkheid’. Dat geldt al voor zijn eerste
roman, Archibald Strohalm (1952), die het resultaat was van ‘dijkbreuken’ in Mulisch'
denkwereld: ‘Een gebied, dat om alle psychologische of theologische naamgeving
lacht, ejakuleerde honderden dagen achtereen in mijn bestaan. Ik wist alles. Ik
begreep alles.’ De romanfiguur Archibald werd het onschuldige slachtoffer. ‘Bewust
gooide ik hem voor de wolven door hem de twee enige zaken te onthouden, die
hem hadden kunnen redden: het “denkprincipe’, en de mogelijkheid om de roman
Archibald Strohalm, of laat ons in zijn geval zeggen: Harry Mulisch te schrijven’
(‘Voer voor psychologen’, 1956). Strohalm zou niet het enige ‘slachtoffer’ blijven bij
Mulisch' pogingen tot ‘inpoldering’, tot het in cultuur brengen van onontgonnen
gebied (deze metafoor voor de zin van het kunstwerk is gebruikt door Goethe, Freud
en Mann). Het mogelijk maken van het onmogelijke, het tegelijkertijd ‘zijn’ en ‘niet
zijn’ manifesteert zich na 1952 steeds duidelijker in de magische functie die aan het
schrijven zélf wordt toegekend. Maar de fictie als paradox bleek niet genoeg: men
kan het immers afdoen met ‘het is maar literatuur’.
In de afgelopen dertig jaar heeft Mulisch zich met tussenpozen weer in de
laboratoriumsituatie geplaatst om wetenschappelijk geformuleerd volgens het
denkprincipe te bewijzen dat de paradox niet schouderophalend kan worden
afgedaan als irrationeel (zoals gebeurd is in de ontwikkeling van de filosofie sedert
Aristoteles), maar dat juist mét de paradox de wereld verklaard kan worden. In plaats
van het irrationele uit de weg te gaan, kan ermee gewerkt worden om het zo te
doorgronden. In die zin is dit boek óók de rechtvaardiging van Mulisch' opvatting
van ‘de schrijverij’.

Zeven fasen
Zoals veel beroemde individuen beweren dat hun geniaalste ideeën hen bij toeval
invielen (‘Eureka’ riep Archimedes in het bad), zo viel ook Mulisch' ontdekking hem
op een onverwacht moment toe. In een stemming van verveling, in 1949, slaat hij
op een piano een toon aan en vervolgens zijn octaaftoon, ‘en werkelijk voltrok zich
toen iets in mij, dat ik later bij mystici beschreven vond als de “nadering van het
licht”.’ In de euforie dringt tot hem door: ‘Het is hetzelfde en niet hetzelfde.’ Het
oerfenomeen, de primaire harmonie, is ontdekt. Filosofisch vond Mulisch nu zijn
verwanten in de verguisde, want paradoxale Epimenides, Heraclitus en Zeno. Het
eerste hoofdstuk van het eerste boek beoogt een eerherstel van deze filosofen én
de paradox; het boek is opgedragen aan wat Pythagoras en Epimenides besproken
zouden kunnen hebben toen zij ooit samen afdaalden in een grot van de Ida op
Kreta.
Met behulp van sinusgeneratoren laat Mulisch op een bijgevoegd
grammofoonplaatje het glissando horen tussen een toon en zijn octaaftoon. Hij
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verdeelt die overgang in zeven fasen waarin ten opzichte van de grondtoon (de
basis) via het masker en de descendentie sprake is van een afnemende identiteit
die in de knoop min of meer ‘neutraal’ is, maar een ‘nieuwe’ identiteit ontwikkelt, de
destinatie, die weer afneemt in de horizon om ten slotte te resulteren tot de apex.
Deze laatste mutatie van de identiteit bevat alle voorafgaande componenten als
haar elementen. Op dit schema ‘componeert’ Mulisch de wereld.
Vooral het Vierde, Vijfde en Zesde Boek leveren door deze ‘sleutel’ meeslepende
leesstof. Hier worden achtereenvolgens de systematische en historische octaviteit
van het individu, en de historische octaviteit van de mensheid beschreven. In deze
hoofdstukken is het meest herkenbaar van wat eerder, maar toen niet ‘gecodificeerd’
(geordend volgens regels en wetten), in Voer voor psychologen en Wenken voor
de jongste dag was opgenomen. Alles wordt nu op zijn vaste plaats geklassificeerd:
de machines die kracht aan de natuur onttrekken en ter beschikking van de mens
stellen (het masker) als functionele extensies van de inwendige organen, het lichaam
(de basis); de werktuigen als uitbreiding van zintuigen, ledematen en huid (de knoop)
en die voortkomen uit de psychische fase waar gevoelens, stemmingen en emoties
de beelden en mogelijkheden van almachtige goden produceren (de descendentie);
de apparaten als regel- en informatie-apparatuur en computers (de horizon) die in
het verlengde liggen van het denken (de destinatie), waar ook het dromen thuishoort
(Heraclitus: ‘De slapenden zijn medescheppend en medewerkzaam aan wat in de
werelden geschiedt’). Dit alles wordt ten slotte opgenomen in de apex, door Mulisch
hier geduid als ‘corpus’: iets dat zich aan de traditionele onderscheiding geestlichaam
onttrekt.
In dezelfde zeven ‘stappen’ wordt de historische ontwikkeling van het individu
geschetst: van foetus via zuivervolg op pagina 7
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Mulisch' vrolijke wetenschap
Een ware geboorte der filosofie uit de geest der muziek
Elmer Schönberger
De compositie van de wereld begon in 1949 in Haarlem. Het was het jaar van de
big bang.
Harry Mulisch, schepper van het gelijknamige opus magnum, zat aan de piano.
Naar zijn eigen zeggen verveelde hij zich dus grenzeloos, want hij kon helemaal
niet pianospelen. Toen gebeurde het: hij sloeg een toon aan en vervolgens zijn
octaaftoon. Hij hoorde de primaire harmonie, maar hij hoorde nog iets anders, iets
erachter, erdoorheen. Hij hield niet meer op met het aanslaan van die twee tonen.
Dit duurde een halfuur, drie kwartier, en in hem voltrok zich iets dat hij later bij mystici
beschreven vond als de ‘nadering van het licht’. In een ogenblikkelijke euforie
schreeuwde hij uit: ‘Het is hetzelfde en niet hetzelfde.’
Ofschoon straatarm huurde Mulisch een piano en twee maanden lang, tot het
instrument wegens insolventie van de bespeler werd weggehaald, sloeg hij dagelijks
urenlang octaven aan. Op die ene dag in 1949, op dat ene ogenblik waarop dat
eerste octaaf klonk ‘was eigenlijk alles al gebeurd, alleen moest het nog gedaan
worden’. Ruim dertig jaar later is het gedaan. Voor ons ligt deel 1 van De compositie
van de wereld: een ordening van alles was der Fall ist, een meta-theorie van
wetenschappelijke én onwetenschappelijke theorieën, en, inderdaad, een ware
Geburt der Philosophie aus dem Geiste der Musik.
In Mulisch' Compositie spreekt het octaaf het verlossende woord (en het verlossende
feit: de ‘feit-uitspraak’) in zijn hoedanigheid van het klankgeworden ‘principium
adversationis’ zoals dat door Heraclites is geformuleerd: Wij zijn en zijn niet. Het
octaaf is daarmee ook de klankgeworden paradox, en op de paradox, op het
vruchtbaar maken van de paradox, is de Compositie volledig gebaseerd. In het
eerste van de zeven Boeken waaruit de Compositie bestaat wordt de geschiedenis
van de paradox geschreven en geïnterpreteerd. Paradoxen, zo luidt de stelling,
hebben altijd een dwingender karakter gehad dan hun weerleggingen. Die
weerleggingen zijn dan ook geen echte weerleggingen maar, doordat het
oorspronkelijke probleem van paradoxen wordt zoekgemaakt in herformuleringen
die zich voor bestrijding lenen, veeleer ontkenningen ervan. Anders gezegd:
paradoxen worden onschadelijk gemaakt. Uit het feit dat er bijna
tweeëneenhalfduizend jaar na dato nog steeds nieuwe oplossingen voor Zeno's
Pijl, Zeno's Racebaan, Zeno's Dichotomie en, de bekendste, Zeno's Achilles die de
Schildpad maar niet kan inhalen, worden aangedragen, blijkt volgens Mulisch de
kracht van deze paradoxen: als ze eenvoudigweg op denkfouten zouden berusten,
zouden ze ooit, eens en voor altijd zijn weerlegd. Het wapen waarmee paradoxen
sinds Aristoteles bestreden zijn, is bekend als het logische ‘principe van de
tegenspraak’, of, in Mulisch' interpretatie van dit beginsel, het principe van de
verboden tegenspraak: want behalve een logisch aspect, bevat dit principe een
‘religieus en moreel’ aspect. Door zélf het principe van de tegenspraak te
herformuleren in een bijna-paradox ziet Mulisch kans zelfs het hechte fundament
van het Popperiaanse ‘kritisch rationalisme’ in buiten-rationeel, moreel-religieus
drijfzand te veranderen. Want, zo redeneert hij, als de ontkenning van een uitspraak
alleen zinvol kan zijn als ook het ontkende een zinvolle uitspraak is (en zinvol wil
nog niet zeggen waar of onwaar), dan betekent dat, dat de uitspraak ‘het is niet
mogelijk dat een uitspraak en zijn ontkenning beide waar zijn’ slechts zinvol is, als
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de uitspraak ‘het is mogelijk dat een uitspraak en zijn ontkenning beide waar zijn’
zinvol is. Nu is Mulisch niet de eerste die op ‘het lek in de rationaliteit’ gewezen heeft
(en hij heeft die pretentie ook niet: Gödel, die aantoonde dat geen enkel formeel
systeem met eigen middelen zijn vrij-zijn van contradicties kan aantonen, is een
van zijn kroongetuigen); zijn oorspronkelijkheid geldt niet zozeer de opsporing van
het lek, als wel het filosofische loodgieterswerk dat hij vervolgens verricht. Hij schept
orde in de wereld van de uitspraken en in de wereld van de feiten, en doet dit niet
door de principes die het denken en de empirische werkelijkheid beheersen tegen
elkaar uit te spelen, maar door ze hun plaats te wijzen en hun ‘jurisdictie’ te
definiëren. Als de Compositie een pleidooi voor het Heraclitische denken is, dan
behelst zij niettemin óók de erkenning van een wereld waarin het óf wel regent óf
niet regent, en niet de oprichting van een gesticht welks geneesheer-directeur tegelijk
wél en niet Napoleon is.

Harry Mulisch

De compositie van de wereld is een werkelijke compositie. Het systeem waarin de
rechtvaardiging van de paradox ten slotte uitmondt, is er, ondanks zijn
wetmatigheden, niet in de eerste plaats ter vervanging van andere; De Compositie
lijkt nog het meest op een systematische muziektheorie waarin de muziek de wereld
is en waarin de functionele harmonie, de middeleeuwse kerktoonsoorten, de
Arabische maqam-techniek en Georgische heterofonie als vormen van denken, zijn,
evolutie en geschienis hun plaats krijgen (codex en codificeren zijn sleutelbegrippen),
in hun onderlinge verhouding gedefinieerd worden en ondergeschikt gemaakt aan
één, allesoverkoepelend principe. Wat bij de grote muziektheoreticus Schenker de
Goethiaanse Urlinie was, is in Mulisch' ‘kwalitatieve harmonieleer’ van de wereld
het eveneens Goethiaans angehauchte oerfenomeen: het octaaf. Bij Mulisch' Goethe
zou men aan Faust kunnen denken, en bij Faust aan de
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gelijknamige ouverture van Wagner met al zijn octaven: (zie vb.)

Harry Mulisch

Hiermee zijn we aangekomen in Boek 2 waarin het octaaf als paradigma wordt
geïntroduceerd. Nu is paradigma een niet zo gelukkig gekozen woord, want een
paradigma in de betekenis van ‘exemplarisch voorbeeld’ kan altijd door een ander
vervangen worden. Volgens Mulisch is het octaaf nu juist géén voorbeeld, ‘want er
ligt niets meer achter’. Het octaaf is het ‘oerfenomeen’, het ‘unieke’, dat ‘tegelijk het
universele en het onverklaarbare is’.
De argumenten ten gunste van deze stelling zijn, voor zover ze ontleend zijn aan
de ‘staat van dienst’ van het octaaf, niet helemaal overtuigend. De octave harmonie
zou een ‘ervaring van alle mensen, overal en altijd’ zijn. Dat is vaak beweerd, maar
als iemand van het formaat van Curt Sachs schrijft dat ‘the octave is by no means
a self-evident interval in primitive music’ (in The wellsprings of music) blijf ik twijfelen.
(Als het overigens waar is wat Sachs beweert, dan betekent dat dat er culturen zijn
die niet het verschijnsel kennen dat mannen en vrouwen samen zingen, want als
mannen en vrouwen hetzelfde zingen, zingen zij in principe in octaven. En als het
dat niét betekent, impliceert dit op zijn beurt dat die vorm van octave harmonie een
bijzondere is. Voor het laatste valt wel iets te zeggen: er is een verschil tussen een
menigte unisono zingende mannen en unisono zingende vrouwen uit wier kelen het
Wilhelmus klinkt, en een menigte in bassen en tenoren gesplitste mannen die het
Wilhelmus zingt. Het karakter van het octaaf is, met andere woorden, tweeledig: in
het eerste geval primair maat voor een verschil in toonkleur en in het tweede geval
primair maat voor het verschil in toonhoogte. Het is alleen niet zo dat die twee strikt
te scheiden zijn: in 1619, bij Giovanni Ghizzolo, vind je bij voorbeeld wél dat ‘bij
gebrek aan sopranen en bij overvloed aan tenoren’ de partijen van de eersten door
de laatsten gezongen kunnen worden, maar niet dat ‘bij gebrek aan bassen en bij
overvloed aan sopranen’, de sopranen bas kunnen zingen: in dat geval is het verschil
in toonhoogte kritiek.)
Tot de staat van dienst van het octaaf zou, volgens Mulisch, vervolgens het feit
behoren dat het interval uitsluitend voor mensen geldt. Het hangt ervan af wat je
onder gelden verstaat, maar afgelopen zomer hoorde ik avond aan avond in de tuin
een merel een gebroken drieklank met octaaf fluiten, steeds op dezelfde toonhoogte;
hetzelfde motief had Beethoven in het laatste deel van zijn vioolconcert al eens
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gebruikt. Ik weet verder niets van animale psycho-akoestiek, alleen las ik onlangs
toevallig over een zoöloog in München (een zekere K. von Frisch), volgens wie
vissen - die in de gebruikelijke anatomische zin van het woord niet eens over ‘oren’
beschikken - intensief op verschillende tonen reageren; sommige soorten zouden
zelfs octaven, kwinten en tertsen precies kunnen onderscheiden. De vraag blijft
natuurlijk wat de aard van dat onderscheid is.
Ten slotte zou een bewijs voor de bijzondere positie van het octaaf zijn dat alle
toonstelsels ‘altijd en overal’ op dit interval berust hebben. Maar dat is niet alleen
onwaar voor veel buiten-Europese muzieken, maar ook voor bij voorbeeld het
Russische kerkgezang (dat gebaseerd is op een trichordsysteem) of het
tetrachordsysteem van de middeleeuwse Musica enchiriades. Het octaaf is dus niet
het enige dat ‘de unieke, universele en onverklaarbare rol van de muziek begrijpelijk’
maakt.
Toch doet dit alles niet werkelijk afbreuk aan het unieke karakter van het octaaf.
Het unieke zit hem niet zozeer in de eigenschap dat de sa-
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menstellende tonen van een octaaf dezelfde en toch niet dezelfde zijn, maar dat ze
op een bijzondere, zelfs unieke wijze niet dezelfde zijn. Het is meer dan wat Hegel
als ‘voorbeeld’ van de omslag van kwantiteitsverschil in kwaliteitsverschil beschouwde
en het is meer dan de simpelste vorm van Leibniz' verborgene arithmetische Übung
der Seele. Het ervaringsfeit dat met het klinkend octaaf correspondeert is met geen
enkel ander te vergelijken: niet met de zon die we 's avonds zien ondergaan en 's
morgens zien opkomen, niet met de ster die we nu eens morgenster en dan weer
avondster noemen, niet met de geuren van heliotroop en vanille (wat de
negentiende-eeuwse parfumfabriek Piesse er overigens niet van weerhield om een
chromatische geurladder van zesenhalf octaaf te ontwerpen). Dát het met geen
enkel ander ervaringsfeit te vergelijken is, verklaart Mulisch uit de fenomenologie
van de toon. Uit zijn briljante, vergelijkende analyse komt de toon te voorschijn als
een ding dat (mét het licht, maar de waarneming van het licht moet het zonder
gefixeerde, onderling vergelijkbare intervallen, laat staan het octaaf, stellen) van
alle andere feiten hierin verschilt dat het een feit is met het karakter van een
uitspraak. Dat die constatering plausibel is, blijkt uit het feit dat beschrijvingen van
het octaaf alle relaties omvatten, zowel logische (dat wil zeggen relaties tussen
uitspraken) als reële (dat wil zeggen relaties tussen feiten): gelijkenis, gelijkheid,
polaire tegenstelling, dialectische tegenstelling, maar ook identiteit en contradictie.
Het octaaf is daarmee de gezochte ‘feit-uitspraak’ die de relatie legt tussen twee
werelden, die van de feiten en die van de uitspraken. Het is het ‘en toch’ dat als
overkoepelend beginsel alle bestaande en voor een deel elkaar uitsluitende principes
(het regent of het regent niet - het regent en het regent niet) aan zich ondergeschikt
maakt.
Na deze ultieme duiding van het octaaf is het grote werk gedaan. Het
weerspannige beginsel van Heraclites is in het denken geïncorporeerd, de jurisdictie
ervan gedefinieerd en aan de eis dat men ‘paradoxen niet (moet) willen oplossen’,
maar ‘er mee oplossen’ moet, is voldaan. Wat volgt is de compositie van de
wereldformule, de canon, naar analogie van de vijf stadia die een gegeven toon x
van zijn octaaftoon x' scheiden (de oeroctaviteit). Mulisch zelf vermijdt trouwens het
woord analogie nadrukkelijk: de canon moet volgens hem niet opgevat worden als
het achterliggende; ‘alleen het oerfenomeen is het primaire, de canon is niets anders
dan de formele afbeelding er van; hij is ‘niet “een” ordening, maar de ordening.
Daarin wortelt de rechtvaardiging, de canon ook als leidraad te nemen voor de
ordening tot octaviteiten van andere verschijnselen, - ja, tot op zekere hoogte van
“alle” verschijnselen.’ Men leest er makkelijk overheen, maar hier wordt
quasi-achteloos en razendsnel de stap van twee toontjes naar de wereld gezet.
Vanaf Boek 3 gaat het systeem zijn eigen leven leiden. Dat is het vervelende van
systemen: ze nodigen tot toepassing uit, en toepassingen krijgen al snel het karakter
van een corvee. Ook De compositie ontkomt daar niet helemaal aan, hoewel Mulisch
steeds plezier in zijn corvee lijkt te bewaren. Aan het gevaar om trivialiteiten uit de
werkelijkheid tot kosmische proporties op te blazen, ontsnapt hij dikwijls, dank zij
die benijdenswaardige, mentale constellatie waarin het verschil tussen komisch en
kosmisch niet meer dan een pennehaaltje is. ‘De spoelbak van een toilet, waarin
een drijver de watertoevoer afsluit als de bak vol is, vertegenwoordigt zo'n
transfiguratie II3 van het eureka-complement Spiritus.’ Zo'n zin is oergeestig, daar
worden er niet meer dan drie, hooguit vier per jaar van geschreven.
Maar een systeem heeft ook voordelen: het kan tot resultaten leiden die zonder het
systeem nooit bereikt zouden zijn. (Denk aan de muziek van Webern.) De geldigheid
van het systeem hoeft daarin niet eens zo'n grote rol te spelen: vruchtbare
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misverstanden zijn geen zeldzaamheid. Als De compositie een scheepje in een fles
is, dan moeten we tot onze verbazing constateren hoe zeewaardig het bootje nog
blijkt te zijn. De uitwerking van het systeem heeft onmiskenbaar een grootse allure,
al was het maar in de anachronistische, bijna faustische consequentie waarmee
‘alles wat het geval is’ (of zou kunnen zijn: zelfs over de onbekende dood, die octaaf
is met de harmonia matris, worden ons nieuwe inlichtingen verschaft) in de
wereldformule is ingepast. De compositie geeft op de meest wonderlijke vragen
antwoord en van de meest wonderlijke verschijnselen een verklaring: de eeuwige
aantrekkingskracht van de Mona Lisa, de zakrekenmachine, de hilariteit om een
non op een fiets, de overeenkomst tussen het ‘onvergetelijke diner’ en de happening,
de onmogelijkheid van een telefonische liefdesverklaring en het in Afrika en India
zo slecht gedijende marxisme. Vóór alles zal Mulisch' Fröhliche Wissenschaft de
hommage aan het octaaf blijven, het grootste eerbetoon aan dit interval in de
geschiedenis van de muziek. Precies vijftig jaar vóór De compositie verscheen de
laatste Geburt der Philosphie aus dem Geiste der Musik: het was Der hörende
Mensch, Elemente eines akustischen Weltbildes van Hans Kayser. Ondanks alle
verschillen horen de twee boeken in dezelfde traditie thuis. Dat Mulisch slechts één
interval nodig heeft en zijn ‘harmonikale’ voorganger alle intervallen, en dat de laatste
er niet in slaagde ‘alle zeitlichen harmonikalen Analysen - Wachstumszeit,
Geschichtsperioden usw.’ in zijn systeem onder te brengen en de eerste wel misschien wijst dat op een nieuw stadium in de historische octaviteit van de
mensheid. Iets van Kayser klinkt bij Mulisch nog door (toevallig, uit niets blijkt dat
Mulisch het boek kent). ‘Immerhin: Die Musik hat als einzige der Künste noch
einigermassen ihre Selbständigkeit gegenüber der Haptik bewahrt.’ Ook Mulisch
gelooft in de reinigende kracht van muziek. De enige hoop die hij bij de voltooiing
van de historische octaviteit van de mensheid, de wereld nog laat, is de kunst. ‘Wat
misschien mogelijk is, is daarom een kunst die zich op niet veel meer richt dan op
het oog bestaande eureka: minimale muziekjes, uit niet veel meer bestaand dan uit
een toon en zijn octaaf - misschien verbonden door een glissando.’ In dat geval zal
in de nabije of verre toekomst Phil Glass complex heten en het grammofoonplaatje
dat dienst doet als akoestische illustratie bij De compositie van de wereld een tophit
zijn. Daarna, áls er een daarna is, breekt wellicht de tijd aan van Grillparzers armer
Spielmann die, geheel in extase, eindeloos dezelfde toon herhaalt.

Frans de Rover
vervolg van pagina 4
gelingenperiode, kinderjaren, puberteit, volwassenheid, sterven tot (de) dood.
‘Logisch’ geldt dit schema nu ook voor de hele mensheid, van oerhorde tot de
toekomst van de apex, waarin de mens door steeds toenemend identiteitsverlies
‘ten gunste van’ de techniek steeds ‘kleiner’ zal worden. Een fascinerend hoofdstuk
is gewijd aan Leonardo da Vinci, ‘het grootste individu aller tijden’, de man die alles
wist, alles begreep, alles kon. Hij is geplaatst in de horizon (‘de nieuwe
geschiedenis’), in de historische octaviteit van de individu corresponderend met het
sterven, volgend op de volwassenheid (de destinatie), in de systematische octaviteit
van het individu corresponderend met de apparaten en het denken.

Hoop
Wij zullen ons ten ondergang denken, dat is nu door Mulisch gecodificeerd. Een
Hitler is in dat proces in ónze wereld niet meer waarschijnlijk (de transfiguratie van
de mens in de machine zal een tamelijk vredig resultaat hebben), maar toch lijkt dit
een schrale troost. De filosoof zou de kunstenaar in zich zelf verloochend hebben,
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als hij niet een klein lichtpuntje had opgenomen: ‘Hoop dank zij de kunst’, heet een
hoofdstuk in de beschrijving van de apex. Maar het zou dan nog slechts gaan om
‘minimale muziekjes, uit niet veel meer bestaand dan uit een toon en zijn octaaf misschien verbonden door een glissando’, die even de glimlach van het
eureka-gevoel veroorzaken.
Om zijn schema universeel toepasbaar te maken, heeft Mulisch zich met alle
faculteiten van het menselijk denken en handelen beziggehouden, waarbij hij naast
de filosofie en de logica vooral in de biologie, de fysica en de chemie zijn oude
jeugdliefde voor Bram Vingerling eindelijk serieus lijkt te kunnen uitschrijven. Maar
bovenal heeft hij met zijn ‘vondst’ kunnen ‘inpolderen’. Ik ben niet competent om de
formules met de fysisch-chemische en biologische evolutie te kunnen beoordelen.
Ik kan slechts zeggen, als lezer uit de wereld van literatuur, dat ze tussen de tekst
een soort esthetische ervaring teweegbrengen, zoals, om nog eens een voorbeeld
van een functionele extensie van ledematen en huid te noemen, de Concorde en
esthetische ervaring teweegbrengt.
En zoals dit hele boek, ondanks de wetenschappelijke pretentie (‘Een “mooi” boek
schrijf ik een andere keer wel weer eens’), tóch ook als een ‘mooi’ boek, als een
kunstwerk gelezen kan worden. De schrijver Harry Mulisch is in dat opzicht niet
‘onzichtbaar’ geworden. Ik stelde al dat alleen vanuit het kunstenaarschap de durf
tot een dergelijke grote compositie te verklaren is, juist in een tijd waarin de mensen
steeds ‘kleiner’ worden. Daarmee dringt het beeld van een almachtige schepper
zich op. In enkele van zijn eerste verhalen vervulde Mulisch die rol expliciet en ook
Oude lucht is verteltechnisch vanuit dat perspectief te beschouwen. Het eerder
genoemde begrip ‘hybris’ heeft in verband met de klassieke tragedie ook de betekenis
van een overmoed tegenover de goden die ten val komt. Maar nu Mulisch voor mij
zo overtuigend de goden hun plaats heeft gewezen tussen basis een apex, lijkt hij
mij van hun kant niet al te veel te vrezen te hebben.
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De troost van de vorm
De literaire kritieken en de literaire wereld van Tom van Deel
De troost van de vorm Recensies door T. van Deel Uitgever: Querido,
288 p., f 39,Carel Peeters
Tom van Deel heeft zijn bundel literaire kritieken een titel gegeven die volstrekt niets
meedeelt over de manier waarop hij leest, niets onthult over het karakter van zijn
aandacht als criticus, niets over zijn voorkeuren en al helemaal niets over de boeken
die hij ter sprake brengt. Uit een titel als Recensies blijkt heel duidelijk dat Van Deel
zich niet bloot wil geven. Hij heeft zelfs afgezien van een verklarende inleiding. Maar
de redding is nabij. Van Deels uitgever kan alsnog naar alle boekwinkels een bandje
sturen met de titel die het boek eigenlijk had behoren te hebben: De troost van de
vorm.
Het is een aardige titel, dat zal de schrijver van deze recensies graag toegeven,
want hij is ontleend aan een uitspraak van Willem Brakman, een van de schrijvers
die Van Deel het hoogste schat. Van Deel had het met Brakman in een interview
over de functie van het schrijven en hij kreeg als antwoord: ‘vormgeven uit “angst
dat de wereld uit elkaar dondert, onsamenhangend, chaotisch wordt”. Het schrijven
schept samenhang, maakt een troebele werkelijkheid helder en zinvol. In dit verband
sprak Brakman zelfs van “de troost, en het raadsel, van de vorm”.’ Een titel als ‘De
troost van de vorm’ toont het ware gezicht van deze kritieken, maar het is
karakteristiek voor Van Deel dat hij wil dat de lezers van zijn recensies dat gezicht
zelf ontdekken. Het is een onderdeel van zijn in deze kritieken verstopte poëtica,
dat samenstel van voorkeuren, aversies, verwachtingen en eisen die bij hem
opkomen tijdens het leven van literatuur.
Die poëtica blijkt in deze kritieken buitengewoon ‘consistent’. Consistent is een
woord dat Van Deel hier en daar gebruikt als hij wil aangeven dat een schrijver
greep heeft op wat hij denkt en schrijft. In zijn recensie over Nicolaas Matsiers
verhalenbundel Oud-Zuid schrijft hij dat Matsier ‘de overweldigende kracht van de
chaotische realiteit bezweert door een beweeglijke en tegelijk scherpe geest.’ In
een recensie over een boek van Bob den Uyl herinnert hij eraan dat W.F. Hermans
eens het verschil tussen verhaal en werkelijkheid heeft beschreven in termen van
orde en chaos: ‘Naar zijn overtuiging ontwaart iedereen die goed om zich heenziet
geen eenheid van handeling, maar veelheid en zinneloosheid van handeling,
verwarring, chaos en verveling. In plaats van de werkelijkheid aldus te beschrijven,
ordent een schrijver deze: hij beschrijft hem “alsof hij geordend was”.’
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Tom van Deel

Bewondering
Deze instemming met Brakman, Matsier en Hermans is van vérstrekkende betekenis.
Van Deel profileert er zich zelf mee als criticus en lezer, want de veronderstelling
dat de literatuur een manier is om de werkelijkheid te bezweren, roept een heel
complex van literaire principes op, waar bepaalde schrijvers wel en anderen niet
aan voldoen. Doordat in Recensies schrijvers van diverse pluimage worden
behandeld, kristalliseert zich op basis van deze principes een bepaalde voorkeur
uit. Van Deel is niet erg gesteld op groteske, surreële of uiterst polyinterpretabele
literatuur; ook science-fiction of magische-realistische romans bekoren hem niet
snel. Deze genres hebben de laatste jaren geen rol van betekenis gespeeld in de
literaire discussie. Dat is wel het geval met het Hollands realisme en de experimentele
romans van J.F. Vogelaar en Lidy van Marissing. Van Deels voorkeur strekt zich
evenmin tot dit soort literatuur uit en hij is in staat om zijn bezwaren duidelijk uiteen
te zetten. Het is een van de kwaliteiten van deze bundel kritieken dat literaire
waardering samengaat met verwantschap, iets wat niet zo vanzelfspreekt. Van
Deels vermogen tot bewondering is groot, maar betreft schrijvers die zijn literaire
principes delen.
De schrijvers waarmee Van Deel zich verwant voelt zijn degenen die de
werkelijkheid niet beschrijven, maar er een scheppen in hun werk. Door gebruik te
maken van literaire technieken als stijl, reflectie op het materiaal, structuur en
compositie geven ze vorm aan de chaotische werkelijkheid. Door af te zien van
simpel realisme en door gebruik te maken van symboliek en verbeelding creëren
ze een ‘gecompliceerde literatuur’; ze geven een roman samenhang, een veelzijdige
betekenis en laten op die manier blijken uit te zijn geweest op een bepaald inzicht
in de werkelijkheid. Zij leveren een bepaalde visie op de werkelijkheid, hoezeer die
ook verweven is in de situering, de personages en de vorm van de roman of het
verhaal. Essentieel voor Van Deel is dat uit literatuur blijkt dat de schrijver de
werkelijkheid heeft verwerkt, dat hij erop heeft ‘gereflecteerd’, zoals hij het noemt.
Om die reden kan hij weinig waardering opbrengen voor De aansprekers van Maarten
't Hart. Het is een roman ‘die sterk lijdt onder het ongereflecteerde’ schrijft hij, omdat
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't Hart zijn emoties te rechtstreeks aan het papier heeft toevertrouwd, waardoor er
een aaneenschakeling van anekdotes is ontstaan die sterk aanleunen tegen de
sentimentaliteit.
De schrijvers in wier werk wel sprake is van voldoende reflectie zijn Gerrit Krol,
Willem Brakman, Doeschka Meijsing, Frans Kellendonk, K. Schippers, Oek de Jong,
Jeroen Brouwers, Nicolaas Matsier, J.J. Peereboom, J.M.A. Biesheuvel, Anton
Koolhaas. Zij voldoen daardoor aan ‘de inzicht gevende functie’ die Van Deel aan
literatuur toekent. Bij de bespreking van werk van Anton Koolhaas en Doeschka
Meijsing zegt Van Deel dat een schrijver zowel een verteller als een filosoof is,
omdat een roman ‘zowel uitbeelding als samenvatting van het leven’ wil zijn. Zo'n
schrijver laat daardoor het unieke én het algemene uitkomen. Toch moet men hieruit
niet concluderen dat Van Deel van een schrijver verwacht dat hij met een
uitgesproken visie voor de dag komt. Dat blijkt als hij de roman Emma kwartier van
K.L. Poll bespreekt waarin bepaalde ideeën tot een roman zijn verwerkt. Doordat
Poll te goed wist welke ideeën hij in zijn roman wilde verwerken, verdween volgens
Van Deel een element dat hij belangrijk
vervolg op pagina 11
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Welke Cavia hoort bij:
Louis Couperus, Louis-Ferdinand Céline, Truman Capote, Colette, Simon Carmiggelt, Carlo
Collodi, Remco Campert, Agatha Christie, Lewis Carroll, Elias Canetti.
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Doodgewoon, ongewoon
Het nooit eindigende spel van Robert Pinget
L'Apocryphe door Robert Pinget Uitgever: Editions de Minuit, 178 p., f
20,Rein Bloem
Stel je voor: een man speelt Solitario of Solitair, het spel met tweeëndertig stiften,
die je zo over elkaar moet laten springen en slaan, dat je er tenslotte één overhoudt,
precies in het midden van het bord. Er zijn tientallen manieren om zo uit te komen,
een paar ervan hebben namen als de kroon-en-kruis-weg. Maar nu speelt die men
niet met tweeëndertig stiften, maar met pakweg
drieduizendtweehonderdtweeëndertig. Het spel wordt onuitputtelijk, zeker als je
weet dat die man er alles aan doet om het centrum van het bord te mijden, ook als
hij ziet hoe er met z'n laatste stift (of steen of stuiter of schijf) te komen. Af en toe
speelt hij nog vals ook, hij laat een pionnetje staan dat weg moest, hij springt over
drie velden tegelijk, maar hoe dan ook de uitkomst is steevast hetzelfde: hij blijft
met één of meer stukken zitten, willekeurig waar op het bord, en hij kan het opnieuw
proberen.
Dat spel speelt Robert Pinget, een zogenaamde schrijver van de Nouveau Roman,
nu al dertig jaar lang, vanaf zijn verhalenbundel Entre Fantoine et Agapa (1951) tot
zijn roman L'Apocryphe (1980). Intussen schreef hij zo'n twintig keer hetzelfde boek,
dat immers altijd speelt in dezelfde niet bestaande provincie, waarin altijd dezelfde
fictieve personages verstrikt raken in klussen die ze niet zullen klaren. Maar de vorm
waarin dat eendere spel telkens gespeeld wordt is elke keer anders: een
surrealistisch combinatiespel in de vroege verhalenbundels en romans, een
doldraaiend detective-onderzoek in de middenperiode (1959-1965), eindeloze
taalvariaties in de latere teksten. In zijn boek over Pinget, The novel as quest (1979),
noemt Robert Henkels die perioden Surrealistic house-razing, Twisting mystery's
tale en Approaching silence, wat een fantasievolle, smaakmakende benadering
mag heten. Maar met die genre-indeling zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput,
want elk boek op zich zelf houdt zich aan geen enkele regel of conventie: als je
denkt in een bepaald genre te zitten en aan de hand van een hoofdpersoon, hoe
springerig die ook is, een wendbare plot te volgen, dan kom je keer op keer bedrogen
uit, ineens zit je in een totaal ander verhaal, verteld door een heel andere verteller:
namen, plaatsbeschrijvingen, details, weersomstandigheden blijken niet meer te
kloppen; wat eerst helder voor ogen stond, wordt door steeds nieuwe krabbels,
doorhalingen, aantekeningen aan het gezicht onttrokken. De tekst wordt een
palimpsest (allerlei handschriften over elkaar heen), zoals Oliver de Magny in zijn
inleiding tot Graal Flibuste (1963, tweede druk) schreef. Zelfs als je bedacht bent
op onverwachte wendingen, kom je voor grote verrassingen te staan, want Pinget
zet het spel altijd eenvoudig op, een paar korte zinnen in spreektaal, een direct
aansprekende anekdote, een laconieke toon. Een paar voorbeelden van die
wervende aanpak:
De dochter van de schoenmaker is dood. (Le Fiston, de zoon)/ Ik ben een koning.
Ja, een koning. Ik ben koning van mijzelf. Van mijn vuil. (Baga)/ Als Lorpailleur een
zottin is, kan ik er niets mee. (Le Libera)/ De stilte. Het grijs. Geen enkele storing.
Iets moet in het mechaniek gebroken schijn maar niets laat zich raden. (Passacaille)/
Kortom het beeld in het midden. Een man die zit op een hoop stenen. (Apocryphe).
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Zulke beginregels zijn spannend en wijzen in niets op een doolhof. De verteller
mag dan starten met een probleem, de lezer heeft er op dat moment geen, er wordt
klare taal gesproken, het spel kan beginnen. Maar het kan kort of lang duren, ineens
raakt de lezer de draad kwijt, een niet te plaatsen zinnetje, een herhaling van een
eerdere passage net even anders, de verteller die uit zijn rol lijkt te vallen,
onaangekondigde sprongetjes in de tijd, zorgen voor onzekerheid en voor je het
weet blijkt de hele aanhef door iemand anders gesproken te zijn dan je dacht, blijkt
de held het slachtoffer te zijn, de hoofdpersoon een bijpersoon, de plot een alibi
voor een heel ander verhaal, enzovoort, enzovoort.
De tekst vormt zich zienderogen om, volgens het principe dat Raymond Roussel
eens introduceerde: je neemt een beginzin, die je stap voor stap zo ontregelt dat er
aan het eind dezelfde zin uitrolt maar dan woord voor woord in een totaal andere
betekenis. Nu zijn de vermakelijke transformaties van Roussel in alle
onwaarschijnlijkheid nog betrekkelijk makkelijk te volgen, omdat de bewerking
systematisch verloopt, van het een komt het ander. Maar Pinget gaat onnavolgbaar
te werk, omdat zijn uitgangspunten doorgaans helemaal niet onwaarschijnlijk zijn.
Juist door de doodgewone taal waarin een triviale anekdote wordt verwoord, is er
een realistisch gegeven dat de lezer niet zo maar los kan laten.

Robert Pinget

Zoektocht
In Quelqu'un (1965), een van de allermooiste romans, is de verteller in de eerste
zin een papiertje kwijt dat hij absoluut nodig heeft. Daar gaat een lezer in mee, de
zoektocht van de sloddervos wordt de zijne en zo wordt in principe door beide
partijen gelijkelijk het huis overhoop gehaald en in alle hoeken en gaten, tot en met
broekzakken toe, wordt gezocht naar het onmisbare stuk. Dat geeft Pinget, in wiens
handen verteller en lezer hun gang gaan, de gelegenheid allerlei beschrijvingen uit
te spelen, het hele hebben en houwen van de locatie wordt uitgestald. Maar hé,
zegt de oplettende lezer, stond dat ding niet eerst daar, in dat vertrek, en was die
kleur van dat schilderij niet eerst overwegend rood. En daar gaat de lezer ‘ins blaue
hinein’ en blijkt de verteller een schrijver die een stukje tekst kwijt is, dat hij opzettelijk
heeft zoek gemaakt, dat er misschien zelfs nooit geweest is, omdat die schrijver
wel wil, maar niet kan, en hij alleen maar vertwijfeld bezig is de tijd te doden.
Daarmee is nog lang niet alles gezegd, want ook de vertwijfeling is dubbelzinnig.
Geen schrijver in het boek zal ooit het spel afmaken, maar de lezer leest ten einde:
alle hypotheses, transformaties, recherches ten spijt, komt hij bij het laatste woord
van de tekst uit. Hij, aan de hand van Pinget, zet zijn laatste pion op het veld waar
het van meet af aan om begonnen was, hij blaast de laatste adem uit en doet het
boek dicht: ‘Buiten wat geschreven is, is de dood’ (Le fiston, de zoon).
Alles wat Pinget heeft geschreven is een spel tegen de dood en dat geeft de
uiteindelijke spanning aan zijn teksten die gaandeweg alle verwachtingspatronen
ontbinden en ontkrachten om aan het slot de laatste stap steeds nog even uit te
stellen, nog even tijd te rekken, suspense te wekken, in de wanhopige hoop dat van
uitstel afstel komt. Zoals in sommige aria's de sopraan niet aan haar eind komt en
in allerlei coloraturen en fioriteiten het lied aanhoudt, zo spartelt een van de vele
vertellers nog even tegen.
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In het hoorspel Nuit, in 1972 uitgezonden in Stuttgart, doden twee vrienden, die
al lang op elkaar zijn uitgekeken, de tijd met het voorlezen van de laatste bladzijden
van Don Quichot, tot aan de dood, maar niet de allerlaatste pagina. Na de lezing
sterft één van de twee, dan hoor je hoe een radiotoestel wordt uitgezet, twee andere
stemmen nemen de wacht over en becommentariëren het stuk dat we met z'n allen
net gehoord hebben en dat door één van de twee nieuwe vrienden geschreven blijkt
te zijn:
B. En deze zin van Sancho aan Don Quichotte: ‘Sterf niet, maar volg mijn raad,
want het dwaaste wat een man kan doen in dit leven is zo maar dood te gaan...’
A. En dan?
B. Dan niets. Alles is al vóór onze tijd gezegd.
A. Zou dat een reden zijn om niets meer te zeggen?
B. Mijn hemel...
Dan wordt er een gong geluid en de omroeper in dienst komt aan het woord: ‘U
hebt geluisterd naar Nacht, hoorspel van Robert Pinget. De auteur die nooit tevreden
is verzoekt de luisteraars hem hun mening over dit spel te doen toekomen. U kunt
hem schrijven naar het volgende.....’

Poëzie
In de laatste boeken van Pinget, vooral Cette voix (1975) en Apocryphe, wordt deze
nooit aflatende
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suspense omgezet in poëzie, ook al gaan deze boeken als romans door het leven.
Al in de eerste zet kan dat duidelijk worden, de eerste zinnen hebben geen
werkwoord, ze zijn al van tijd ontdaan, stilgezet:
Deze stem. Coupure van de nacht der tijden. Of deze brief geadresseerd aan wie
weet wie waarvan men de kladjes overal rondgestrooid vindt.
Pas in de derde zin, met werkwoord, komt de tekst op verhaal en dat blijkt niet
alleen, zoals altijd, nergens over te gaan, maar het verliest zich zelf voortdurend in
poëzie, in refreinregels. De belangrijkste daarvan is: de tijd om een zin over te
schrijven. Die zin onthult dat de tekst in eerste instantie gelezen moet worden als
een spreektekst, een soort dictee. Er is tijd voor nodig om die eerste tekst te
verwerken en in die tijd staat het verhaal stil; door deze tautologie der tautologieën
is de dood even buiten spel gezet; een schaker noteert de zet die hij net gedaan
heeft en dat niet alleen: hij heeft zijn klok stilgezet, want hij speelt niet tegen een
ander, hij speelt een partij tegen zich zelf na! Het is die sleutelzin die ook de laatste
bladzij van Cette voix inluidt: ‘Volstaat een zin om over te schrijven. En dat bewijst
die zin waarvan de bochten en de correctie de rechte lijn vermijden behalve in geval
van wantrouwen. De liefde voor wat gezegd is valt je weer toe zonder waarschuwing.’
Ook Apocryphe is een wonderbaarlijk boek dat op de wijze van de poëzie taal
van tijd ontdoet. Het is het enige Pinget-boek zonder namen, de vertrouwde
personages hebben hun laatste schakering verloren. Maar wie het andere werk
kent, komt toch de veelvuldigste verteller weer tegen. Dat is Mortin, de man die de
dood erin heeft omdat zijn nooit voltooibare manuscript door hem zelf of een ander
in de put is geraakt. Hij en zijn hele familie, allemaal mislukkende schrijvers, zijn de
hele tekst door in de weer om iets definitiefs te berde te brengen, terwijl de lezer
niet eens zeker weet of het om een tekst of een beeld (herder op stenen) of een
beker met gravering gaat, wie wie is, wat wat is en of de herder er één van Vergilius
of God is, met of zonder aureool. Het enige waar de lezer uitkomt na 168 paragrafen,
in twee delen geordend die elk een kringloop van december naar december
beschrijven, het enige licht dat uiteindelijk opgaat is de slotzin: Et puis il referme le
livre. (en dan doet hij het boek dicht.)
Waar komt een Nederlandse lezer dit poëtische doolhof binnen? Hij kan de vertaling
van Le Fiston opslaan: De Zoon (1968) door mevr. C. Heering-Moorman; maar die
vertaling is allang verramsjt. Hij kan de herdruk van Het verhoor aanschaffen, de
vertaling van L'inquisitoire (1962), de lijvige roman, die uitsluitend bestaat uit het
protocol van een ondervraging: een oude, stokdove knecht wordt over doen en laten
van zijn meesters uitgehoord, net zolang tot hij van dodelijke vermoeidheid zwijgt,
tot zwijgen is gebracht. Een meesterwerk dat niemand zich mag laten ontgaan. Een
eenvoudiger introductie tot de wereld van Pinget is misschien het lezen van en
luisteren naar Autour de Mortin (1965), een aantal dialogen en monologen rond die
voornaamste woordvoerder, die zelf niet aan bod komt, maar die van alle kanten
heel smakelijk en spannend ter sprake komt. De wereld een dansfeest van Van
Schendel heeft een vergelijkbare opzet: min of meer doodgewone getuigen volgen
twee dansers vanuit de coulissen. Maar Pinget mengt dood- en ongewoon heel wat
absurder en geraffineerder dooreen en heeft het over een ander noodlot dan Van
Schendel. Diens marionetten, Daniël en Marion zijn nog met z'n tweeën en aan hun
identiteit bestaat, hoe gevarieerd ze ook belicht worden, geen twijfel. Maar Mortin
heeft geen eigen gezicht en hij speelt het spel alleen. Een andere geschikte entree
geeft het nieuwe Franse tijdschrift Bas de Casse (kleivervolg op pagina 15
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Recensies van Tom van Deel
vervolg van pagina 8
vindt voor alle romans: ‘een zekere vitaliteit, een voelbaar ontdekken.’ En over
hetzelfde boek, waaraan volgens hem ook ‘beeldende kracht’ ontbreekt, zegt hij dat
het de wereld ‘afplat tot ideeën’ en wie dat doet ‘zal nooit de heuvels van de
verwondering beklimmen, laat staan de bergen van extase.’ De filosoof die Van
Deel ook in de schrijver ziet, moet niet al te zeer op de voorgrond treden. Het steekt
allemaal zeer nauw bij Van Deel.
Kenmerkend voor Van Deels motieven om waardering voor een roman of verhaal
op te brengen is dat steeds twee eigenschappen aanwezig moeten zijn: een roman
moet helder en toch geheimzinnig zijn, eenvoudig en toch gecompliceerd, verrassend
en toch consistent. Vandaar dat hij over de dagboekaantekeningen van J.J.
Peereboom schrijft dat daarin ‘ervaringen zodanig zijn beschreven dat ze helder en
transparant worden, zonder in te boeten aan veelkantigheid’. En over Matsier dat
in zijn proza sprake is van ‘heldere en toch geheimzinnige peiling van sensaties’.
Bij de schrijvers waar Van Deel niet veel voor kan voelen ontbreekt steeds het
tweede element: aan de verhalen van Donkers ontbreekt diepte, het proza van
Hannes Meinkema is wel helder, maar het is de helderheid van de oppervlakte,
Hans Plomp heeft wel een goede boodschap, maar die is niet intelligent verwoord.
Een interessante voorwaarde voor een geslaagd boek is voor Van Deel ook dat er
‘literaire overredingskracht’ in moet zitten. Door de aandacht die Van Deel heeft
voor de vorm zou de suggestie kunnen ontstaan dat de emotie uit de literatuur van
zijn voorkeur is verdwenen. Maar Van Deels poëtica is niet van de emotionaliteit
ontdaan: zijn hoofd zit in zijn hart, om met de titel van de bloemlezing uit verhalen
van Revisor-schrijvers te spreken. Bij Krol treft hij een ‘in toom gehouden
emotionaliteit’ aan, het proza van Matsier is maximaal op zijn hoede en ‘tegelijk
verbazend emotionerend’. De grote emoties van Jeroen Brouwers kunnen zo groot
zijn omdat hij ze bewerkt met zijn stijl en er structuur aan geeft. Het is door deze
verhouding tussen emotionaliteit en vormgeving dat het proza dat Van Deel het
meest waardeert iets riskants heeft. Er staat voor deze schrijvers iets op het spel:
ondergaan in een chaotische werkelijkheid of onder controle krijgen in een literaire
vorm.
Van Deels kritieken bevallen mij over het algemeen zeer. Zijn literaire principes
hebben mijn sympathie en resulteren in de meeste gevallen in waardering voor
romans, verhalen en gedichten die ik ook hoog aansla. Zijn aandacht voor de
emotionele bron van literatuur (‘Iemand die schrijft zit iets dwars’) verhindert hem
een vormaanbidder te worden. Toch ontbreekt er iets in de aandacht die Van Deel
voor literatuur heeft. De indruk die deze kritieken achterlaten is dat we gelezen
hebben over een literaire wereld. Ik wil hier niet het zoveelste couplet van het lied
van Vorm en Inhoud schrijven, maar het valt mij op dat Van Deel enkele malen met
een zeker dédain van ‘inhouden’ spreekt. Het is alsof zijn belangstelling voor stijl,
structuur, vormgeving, compositie de belangstelling voor thematiek en ‘inhoud’
verdringt. Daardoor is er bij hem maar van een geringe passie sprake voor bepaalde
thema's, een bepaalde fascinatie. Afwezig in deze kritieken is een persoonlijke
belangstelling voor bepaalde filosofische, psychologische of culturele thema's die
ook een wezenlijk onderdeel van de literatuur zijn. Door een dergelijke belangstelling
zou Van Deels aandacht gestuurd worden door persoonlijke drijfveren. Het is alsof
de wereld voor Van Deel zo groot is als het boek dat hij leest, hoeveel superieure
aandacht hij ook voor de wereld in dat boek heeft. De afwezigheid van een meer
belanghebbende kijk op de literatuur zorgt er een enkele maal voor dat de
verhoudingen scheef getrokken worden. Over de essaybundel Ongewenste zeereis
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van Maarten 't Hart weet Van Deel weinig goeds te melden omdat 't Hart zondigt
tegen het leerstuk van de stijl. Daardoor verdwijnt ook al het waardevolle in deze
bundel: 't Hart breekt de halve wereldliteratuur open voor Nederlandse lezers en hij
doet dat bepaald niet zonder enige analyse, zoals Van Deel zegt. Het tekent 't Hart,
zegt Van Deel, dat hij een voorkeur heeft ‘voor inhouden, lessen, visies’, het typeert
Van Deel dat hij daar niet zoveel belangstelling voor heeft. Van een boek als
Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong zegt Van Deel dat de opvallendste
kwaliteit ‘de vormgeving’ is, terwijl het boek zich volgens mij niet minder onderscheidt
door psychologische en filosofische thematiek.
Voor Van Deel is de wereld chaotisch en hij houdt van literatuur omdat er soms
schrijvers zijn die deze wereld op een literair verantwoorde manier ordenen. Aan
Van Deels kritieken ontbreekt een essayistische kant, omdat een essayist, precies
als een goede schrijver, ook voor zich zelf een ordening aanbrengt. Van Deel
behandelt in Recensies nauwelijks essayistisch werk. Hij maakt niet de indruk iets
anders te lezen dan romans, verhalen en gedichten. Net als Wam de Moor leest hij
zelden een buitenlands boek. Uit Van Deels aandacht blijkt dat zijn belangstelling
voor de wereld buiten het literaire boek gering is, althans niet een onderdeel van
die aandacht geworden is. Misschien is dat de verklaring voor een zeldzaam sullige
zin in zijn stuk over Willem van Toorn. Hij schrijft dat Van Toorns verhalen als
kijkdozen zijn: ‘Zijn kijkdozen houden verband met elkaar en ze vormen een
veelbetekend beeld van de grote kijkdoos waar we in leven.’ Ik vind dit een
karakteristieke zin, omdat iemand die zegt dat we in ‘een grote kijkdoos’ leven net
iets te weinig gepassioneerde aandacht voor de wereld heeft en er zelf te weinig
onderdeel van is. Voor zo iemand is de chaotische wereld literair materiaal, en niet
óók het materiaal waarmee hij moet leven
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Een apostolische Carry van Bruggen
Van alles het middelpunt, een biografie
Van alles het middelpunt Over leven en werk van Carry van Bruggen
door Ruth Wolf Uitgever: Querido, 275 p., f 35,Diny Schouten
Het eerste dat opvalt aan leven en werk van Carry van Bruggen - nu precies honderd
jaar geleden geboren (1 januari 1881) en al bijna vijftig jaar dood (16 november
1932) - is haar verlangen om alle afzonderlijke verschijnselen te begrijpen in één
alomvattend wereldbeeld. Haar analyseerdrift en hang naar synthese maakt haar
werk voor veel mensen gedateerd, denk ik. ‘Het Absolute’ en ‘De Eenheid’ worden
in haar werk met de nodige eerbiedige hoofdletters gespeld. Ter Braak vond dat al
gênant, ondanks alle dankbaarheid aan haar filosofisch hoofdwerk, Prometheus
(1919), waarvan hij zei: ‘Aan dat boek heb ik mijzelf ontdekt, ademloos.’

‘Krachtens de identiteit van Al-zijn en Niet-zijn vermag het Absolute slechts door
zelfdoorbreking tot zelfonderscheiding, in den zin van zelfbewustzijn te komen.’ Dat
is een van de eerste zinnen uit Hedendaagsch Fetischisme (1925, onlangs heeft
Querido er de derde druk van uitgebracht). Zo'n zin klonk in 1925 misschien gewoner
dan nu. Hedendaagsch Fetischisme is overigens, ondanks de afschrikkende
openingszinnen en de hoofdletters, een erg levendig en verstandig boek. Het houdt
zich niet bezig, zoals Ruth Wolf nu zegt, met de ‘maatschappelijke problematiek
van het verschijnsel taal’, maar het is een analyse hoe de zogenaamde liefde voor
de moedertaal gebruikt wordt in de campagne voor de vaderlandsliefde. Dat
vaderlandsliefde niet zo'n verheven begrip is, had Carry van Bruggen al betoogd in
haar eerste, politieke, brochure: Vaderlandsliefde, Menschenliefde en Opvoeding
(1916).
Vaderlandsliefde, zegt ze daar, is niet verhevener dan de liefde voor de eigen
portemonnaie; vaderlandsliefde is nationalisme, ‘en we weten allemaal dat overal
nationalisme de vlag is waaronder elkeen zijn particuliere zilvervloot huistoe laat
varen.’
Carry van Bruggen zei zulke dingen alsof het gedrukt stond (steevast getuigen
tijdgenoten dat ze zo'n talentvol spreekster was), óók tegen het publiek van rijke
Blaricummers en Zeistenaren, voor wie ze privé-cursussen gaf, in de oorlogsjaren
'14-'18. Er moeten zich ten huize van die deftige mensen vreemde tonelen hebben
afgespeeld, herinnert Henri Wiessing zich.
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Carry van Bruggen en haar twee kinderen

De historicus Huizinga had zich, wat Prometheus betreft, al geërgerd aan het
samengaan van verheven, abstracte begrippen met voorbeelden die hij volks en
plat vond (Carry illustreert in haar betoog de begrippen Goedheid en Wijsheid met:
heb uwen naaste lief, en al te goed is buurmans gek). Er moeten meer mensen
geweest zijn die Carry af en toe stuitend hebben gevonden. Hoorde het lagere niet
bij haar? Wiessing vermeldt op nuffige toon Carry's voorliefde om ‘onverhuld
seksuele’ grappen te vertellen.
Het rare in de nu verschenen biografie van Carry van Bruggen is dat de schrijfster,
Ruth Wolf, slechts oog heeft voor de ‘verheven’ kant van Carry, de Carry die schrijft
over ‘Het Ene’ en ‘Het Vele’. Alles wat niet lijkt te horen bij Carry's reiken naar het
hogere, laat ze weg.
Zo schrijft Ruth Wolf over de lezingen voor het Gooise elitepubliek - dat wegens
de oorlog geen vakanties in het buitenland kon houden en tot troost daarvoor Carry
had ingehuurd: ‘Juist omdat Carry de behoefte had ook met het gesproken woord
onder de mensen te gaan, heeft zij zich niet beperkt tot het geven van lezingen voor
de elite; zij sprak belangeloos voor de leden van Kunst aan het Volk.’ Dat is alles
wat ze erover schrijft, en ze haalt dan nog zonder verder commentaar aan wat een
wat geëxalteerd collegaatje van de school waar Carry onderwijzeres was geweest,
erover schrijft: ‘Onvergetelijk zijn die middagen. Als helle zonneplekken staan ze
uit boven 't dagelijkse gedoe. In wijde kring om haar heen, weggedoken in fraaie
stoelen bij 'n knapperend haardvuur en schemerlampen zitten daar ernstige, meestal
oudere dames en heren en we luisteren, naar de welluidende taal, de schitterende
gerijde zinnen, die als uit haar komen aanrollen en ons omgeven als met een weelde
van kunstwerken.’

Beroering
Wat je via Ruth Wolf niét te weten komt, is dat Carry zelf die lezingen (die ze, ik zeg
het er maar even bij, voor geld hield) niet altijd even prettig heeft gevonden, en dat
die ernstige, oudere dames en heren wel eens, hoogst onbeschaafd en pijnlijk, in
schaamteloze verontwaardiging losbarstten, zodat de gastvrouw wel eens de grootste
moeite had, de zaak te sussen.
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In een stukje in De Groene vertelt Carry wat de aanleiding kon zijn tot zulk tumult.
Ze had gezegd, in een bespreking van Galsworthy's drama Justice, dat James How,
een van die steunpilaren van de maatschappij, niet zozeer als Servant of the Law,
maar eerder als de beschermer van zijn brandkast optrad, toen hij zijn bediende
overleverde aan het gerecht. De jongeman had, om een vrouw uit de hel van haar
huwelijk te bevrijden en haar in staat te stellen naar Amerika te gaan, hem vijftig
gulden ontstolen. Hevige beroering onder Carry's publiek: ‘Mevrouw, u komt hier
den diefstal verdedigen!’ Maar Ruth Wolf neemt hier de plaats in van de beschaafde
gastvrouw, die niet graag ruzie ziet, of deze in ieder geval buiten de deur wil houden.
Van die drijfveer zijn erg veel voorbeelden te vinden.
Bij voorbeeld. Er zijn maar heel weinig persoonlijke herinneringen opgeschreven
aan Carry van Bruggen. Van wat er is, vormen de herinneringen van Henri Wiessing
het grootste deel. Dan mag je toch wel vermelden, dat Wiessing haar niet mocht!
Zijn verslag, in Een koffiemaaltijd bij Frans Coenen staat vol pure roddel, en is juist
daardoor leuk om te lezen. Wiessing, zelf onuitstaanbaar ijdel en bovendien een
saloncommunist (het oordeel is van Annie Romein-Verschoor, maar die vindt zo
iets al gauw), heeft het over Carry's ‘overmatige zucht naar succes’. Volgens hem
droomt ze ervan, met de Franse schrijfster Colette vergeleken te worden, en viel
ze mensen lastig met de hoopvolle vraag, of ze niet vonden dat ze heel erg op
Colette leek? ‘Maar ze leek heus niet op de toen nog zo rozig-mooie Française,
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de glasheldere schrijfster Colette. Ze deed in die tijd (als ze dan toch op iemand
lijken moest) eer aan Balzac denken. Zij had zijn dikke kop, zijn bruisende
gevoelsleven en eenzelfde enorme werkkracht... Carry heeft een ruw soort
behaagzucht, die gemengd met haar juist heel fijn literair oordeel, haar belezenheid
en warm meeleven met ieder mens die ze ontmoet, een grote aantrekkingskracht
uitoefent op mannen van geest, vooral, hoewel niet uitsluitend, op diegenen onder
hen die als man juist wat minder man zijn dan andere mannen.’
In het laatste zinnetje verraadt Wiessing zich, het is duidelijk waaraan hij zich
gewond heeft. Carry zal niet zo erg onder de indruk zijn geraakt van zijn charmes,
waarvan Wiessing zelf erg overtuigd moet zijn geweest Annie Romein (‘nu eenmaal
weinig ontvankelijk voor de charmes van charmante mannen’ zegt ze zelf) vertelt
ook dat Wissing op kleinerende toon over de ‘de vrouwtjes’ sprak.

Moederschap
Doordat Ruth Wolf niets zegt over Wiessings schampere, insinuerende toon, niét
vermeldt dat Wiessing bepaald geen intimus kon zijn, ontstaat het beeld van een
alom bewonderd, zachtaardig wezen dat vooral zoveel warmte om zich heen
verspreidde. Ik maak me een minder engelachtige voorstelling van Carry van
Bruggen, en zo zal elke lezer wel een ander beeld voor ogen hebben. Ernstiger vind
ik dat Ruth Wolf in haar portret van Carry zoveel feiten weglaat, waardoor ze haar
lezers de mogelijkheid tot een eigen interpretatie van die feiten ontneemt.
Zoveel kalme onpartijdige redelijkheid als Ruth Wolf tentoonspreidt, doet
vermoeden dat haar karakter weinig compatibel is met dat van haar object van
onderzoek. Waar je ook kijkt, Ruth Wolfs beschrijving is steeds die van de vriendelijke
gastvrouw, die alle partijen te vriend wil houden, ook al zijn het Carry's ergste
vijanden. Of is het beeld van de huisvrouw, die de vuile was binnen wil houden,
beter?
Ruth Wolf laat vallen dat Carry er ‘exuberante vriendschappen’ op na houdt, die
haar echtgenoot Kees hinderden. Wat waren dat voor vriendschappen? Wat vindt
Wolf exuberant? Niét het gedrag van Kees: ‘Kees kiest in die tijd op erotisch gebied
zijn eigen weg.’ Een exuberante moeder was ze wel, geloof ik. Wolf zegt daar weinig
over. Uit Wiessing haal je dat haar kinderen (en zij zelf) erg moeten hebben geleden
onder haar al te drukkende moederschap. Maar misschien interesseert Ruth Wolf
zich gewoon niet voor de huiselijke aspecten. Ze zegt niét dat Carry uitstekend
kookte (‘Koken is een kwestie van verstand,’ zei ze tegen mevrouw Waldorp-Van
der Togt). ‘Lien’ was trouwens in haar onderwijzeressentijd, toen ze in de Pijp
woonde, beroemd om haar koffie. Hoe ijdel was ze? Wiessing vermeldt haar ‘kokette
wandelstokje’ in de Larense tijd, als ze een beroemde romancière is geworden. Het
doet hem aan George Sand denken. Hoe kleedde ze zich? Haar zoon Kees van
Bruggen beweert dat ze niet om kleren gaf, maar Mies de Haan beschrijft in haar
herinneringen onder andere een prachtige bruin-fluwelen Liberty-jurk.

Ethisch gebazel
Futiliteiten? Voor zover ze niet met het hogere te maken hebben (wat nog maar de
vraag is), is dat best mogelijk. Maar juist het noemen van wat trivialere aspecten
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zouden in Wolfs biografie het beeld hebben kunnen rechttrekken van het totaal
vergeestelijkte, verheven, ‘apostolische’ wezen dat zij oproept, ‘worstelend met de
engel van het inzicht’, die voortdurend getuigt van haar diepe inzichten, maar die
een roepende in de woestijn blijft: ‘De gloed van haar woord bewijst, ook voor de
hedendaagse lezer, dat zij meer riep dan schreef, dat ze aandacht wilde wekken
en veranderingen tot stand brengen. Zij was een hartstochtelijk levende, naar
waarheid dorstende joodse vrouw en ze wilde, als de profeten die haar voorouders
waren, gehoord worden.’
Ik ben ongetwijfeld erg onrechtvaardig in mijn oordeel over Van alles het
middelpunt (een erg mooie titel vind ik, die ook doet denken aan wat Van Vriesland
over Carry zei: ‘eigenlijk was ze onverdraaglijk, want ze sprak aan één stuk door
over zichzelf’). Ruth Wolfs interpretaties van het werk zijn werkelijk kundig en
overtuigend. Overtuigend vond ik bij voorbeeld wat ze zegt over Carry's medelijden
en opofferingsgezindheid (waarmee ze zich bij veel mensen onmogelijk moet hebben
gemaakt, zo iemand heet al gauw een ‘aanstelster’; een aspect dat zowel belangrijk
is in Een coquette vrouw als in Eva); over haar hunkering naar het absolute, naar
eenheid van leer en leven, en hoe het compromisloze van haar karakter haar haar
hele leven heeft dwarsgezeten. In dat laatste zal Carry van Bruggen inderdaad op
haar rechtzinnige vader hebben geleken. Het is eerder het element dat haar tragisch
maakt, dan dat er onvoldoende naar haar geluisterd zou zijn. Haar waarheden waren
niet zo prettig en vleiend om te horen. Aan de filosoof Dèr Mouw, die positief
reageerde op Prometheus, schreef ze: ‘Het is een onmogelijk en zwaar werk dat ik
ondernomen heb, en ik weet volstrekt niet of het een dankbaar werk wezen zal.
Dikwijls krijg ik den indruk, dat men hier meer prijs stelt op wat ik “ethisch gebazel”
en “aesthetisch gezwam” pleeg te noemen (...)’
‘Ethisch gebazel’ ligt altijd beter in de markt. Carry van Bruggen was zich dat
vijftig jaar geleden beter bewust dan haar biografe nu.

Het spel van Robert Pinget
vervolg van pagina 11
ne letter; onderkast) dat in zijn eerste nummer een meesterlijk verhaal van Pinget
bevat; een man die het plan opvat vrienden, met aanhang, voor een diner uit te
nodigen, brieven schrijft, antwoord ontvangt, waarna het feest helemaal niet te
organiseren blijkt. Dat is de anekdote, maar je kunt het verhaal ook lezen als een
ontwerp voor een feest, krabbels op papier die nooit ten uitvoer zullen komen,
brieven die nooit verzonden zullen worden. En het tweede nummer opent met een
dossier: Autour de Pinget met bijdragen van Jean Roudaut en Philippe Boyer, die
al eerder uitstekende essays over de schrijver publiceerden, en van Dubuffet en
Beckett. De schilder benadrukt in Corps en anticorps het fascinerende samengaan
van tastbaar en ontastbaar, als luidruchtige stilte, als bewoonbare leegte. De
toneelschrijver legt het accent, hoe kan hij anders, op het steeds meer wegwerken
van menselijke sporen, op de witte pagina, de laatste: Louter zwarte hemel. Louter
witte aarde. Of omgekeerd. Geen hemel meer, geen aarde. Weg met hoog en laag.
Niets dan zwart en wit. Om het even waar overal. Leegten. Niets anders. Dat
bekijken. En geen woord meer. Tenslotte het gelaten. Stilte.

Robert M. Henkels, Robert Pinget. The novel as quest, University of Alabama
press (1979), blz. 277, prijs f 34,50;
Bas de Casse, librairie attica, 23 rue Jean de Beauvais, 75005, Paris,
abonnement ff 100,-;
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Het Verhoor, vertaling van L'Inquisitoire door Han Meijer, 2de druk (1979); C.
Pranger (Amsterdam); 422 blz.; prijs f 45,-.
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Het spinneweb-effect
Vijfentwintig jaar cartoons van Yrrah gebundeld
Yrrah 55/80 139 cartoons Uitgever: Querido, f 45,Hans Mulder
De recente uitgave van Yrrah 55/80, een verzameling cartoons van tekenaar Harry
Lammertink, blijkt een soort eindpunt te vormen. Was de tekenaar door de
Overtoomse tram overreden dan zou dit boek een waardig moment van memorie
zijn geweest. Immers de lezer heeft het in een interview in VN van 3-1-1981 kunnen
constateren: de jaren als cartoonist waren tropenjaren. Vijfentwintig jaar werk in dit
genre waren gelijk aan vijftig jaar ander werk. Dat mag overdreven overkomen,
zoals ook bovengenoemd interview wat te veel leek te beantwoorden aan het
clichématige beeld van de met de materie worstelende, hologige schepper, een feit
blijft, dat het beroep van cartoonist of (politieke) karikaturist uitermate inspannend
is. Naast de wekelijkse, zelfs dagelijkse dwang die de krant oplegt, is er de eis van
een constante creativiteit en originaliteit, waarmee maar weinig andere beeldende
kunstenaars geconfronteerd worden.
Hoe slopend dit vak is, blijkt uit de constatering, dat van de elf in Voor de grap (een
in 1954 verschenen bundel humor) vermelde cartoonisten alleen Wim Boost (Wibo)
nu nog echt actief is. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, biedt Yrrah 55/80
geen totaalbeeld van vijfentwintig jaar tekenen. De bloemlezing omvat een
persoonlijke keuze van Lammertink van werk, dat hij als het beste beschouwt. Dat
vrijwel al de opgenomen cartoons van de laatste tien jaar dateren, verbaast niet.
Wie het werk van Yrrah vanaf het begin gevolgd heeft, ziet een duidelijke ontwikkeling
naar een geheel eigen stijl, die juist in die laatste tien jaar zijn grootste volmaaktheid
bereikt. Dat Lammertink juist in deze periode, om precies te zijn vanaf 1968, bij Vrij
Nederland een vaste rubriek kreeg, lijkt mij niet zomaar een toeval. Maar in hoeverre
deze zekere relatie en het milieu van de krant van invloed zijn geweest, valt moeilijk
af te meten. Het is jammer dat een dergelijke vraag en in het algemeen de
ontwikkeling van Yrrah niet behandeld worden in de bloemlezing. Al is de tijd voorbij
dat er onnozele bundeltjes met titels in de trant van Haha of De Moppentrommel
verschenen, tot een volwassen waardering in de vorm van een verantwoording en/of
kritische beschouwing van en over het werk van de cartoonist/karikaturist is het nog
altijd niet gekomen. Terugbladerend in het plakboek dat Yrrah's trouwste fan, Theun
de Winter, aanlegde, valt mij trouwens toch op, dat de artikelen over de tekenaar
tot lang in de jaren zestig op zo'n quasi-lollige toon geschreven zijn. Gedateerdheid
is eveneens het kenmerk van zijn tekeningen en de waardering ervoor uit die eerste
tijd.
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Yrrah, tekening van Siegfried Woldhek

Over de vroegste, in 1958 onder de titel Yrrahtioneel gebundelde tekeningen,
schreef Adriaan Morriën, dat Yrrah ze als ‘vervaarlijke schoten’ op ons afvuurde.
Die schoten zijn voor deze tijd losse flodders geworden. In Yrrah 55/80 zijn zoveel
mogelijk cartoons opgenomen, waar de tijd mogelijk minder vat op zal hebben, al
relativeert Lammertink het door te zeggen dat hij van geluk mag spreken als er een
tiental de tand des tijds overleeft. Ik denk, dat dat zal meevallen. In het vroege werk
ging het vaak om spitsvondigheden, getekend in een stijl verwant aan die van bij
voorbeeld de Franse tekenaar Chaval, Loriot en André François, waarbij Lammertink
een wat te opgelegd eigen stijlkenmerk in de vorm van mannetjes met reusachtige
grote voeten gebruikte. In de loop der jaren ontwikkelde spitsvondigheid zich tot
doordenkerij (de plaatsing van zijn cartoon naast de schaakrubriek is misschien nog
niet zo slecht) en groeiden uit de grote voeten massieve lichamen, die volumineus
van het witte papier opbollen.
Yrrah 55/80 geeft een uitstekend overzicht van de uiteindelijke ontwikkeling in
vorm en inhoud. Opvallendste elementen daarbij zijn het gebruikte kikkerperspectief,
dat de monumentaliteit en spanning van de scène versterkt, de geconcentreerdheid
van de getekende gebeurtenis, die zich meestal in een besloten ruimte afspeelt,
vaak juist net vóór het gesuggereerde gevolg van de handeling en ten slotte het
door Lammertink toegepaste ‘spinneweb’-effect, waarmee hij de aandacht van de
kijker vasthoudt en in de gewenste richting leidt. Bij het laatste gaat het steeds om
een object dat in de tekening centraal staat, of uitsluitend gesuggereerd wordt. Dit
object, baksteen, elektrische ‘toel, baby, gehaktmolen, vogelhuisje en dergelijke,
bepaalt de totale tekening en de gesuggereerde handeling. Een voorbeeld: van
links komt een ober gekleed in een soort livrei met in zijn rechterhand een plateau
met een aantal zuigflessen; dit object zweeft precies voor onze ogen in het midden
van de voorgrond en leidt de blik vandaar naar een zestal in enorme fauteuils
gezeten, suffende oude heren; naast een leunstoel ligt een op de grond gevallen
krant, die het effect van slaperig nasoezen na het diner versterkt. Een ijzersterke
tekening, die in al zijn beknoptheid een compleet tragi-komisch verhaal vertelt. Tot
de stijlkenmerken van Yrrah behoren verder de vaste types van man en vrouw, het
herhaald gebruik van bepaalde ‘zetstukken’ in de enscenering zoals de zolderkamer
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met ingenieus geconstrueerde kap (‘Op zo'n zolder leefde ik jaren’), het ouderwetse
ledikant met nachtkastje en wekker en de Thonet-stoel, de guillotine en elektrische
stoel.
Over erkenning heeft Lammertink tijdens zijn vijfentwintigjarig tekenaarschap niet
te klagen gehad, ook internationaal niet. In hoeverre zijn invloed in die jaren heeft
doorgewerkt op jongere tekenaars en op zijn kijkers, valt echter maar met mate uit
alle lofzangen op te maken. Zeker is, dat hij een belangrijk aandeel heeft gehad in
het verleggen van het acceptatievermogen van het publiek. De huidige redactie van
VN zou zeker niet, zoals in het verleden gebeurd is, de tekening van crucifixen
timmerende monniken verbievervolg op pagina 29
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Verborgen betekenissen
De klassieke eenvoud van Boenins proza
Het laatste rendez-vous en andere verhalen door Iwan Boenin vertaling:
Dick Peet en J.R. Braat Uitgever: De Arbeiderspers, 324 p. f 29,50
Kees Verheul
Hoewel Iwan Boenin (1870-1953) de eerst Russische schrijver was die de Nobelprijs
heeft gekregen, heeft hij met zijn werk in het Westen nooit echt geluk gehad. Zijn
bekroning kwam op een moment (1933) toen de Westerse omgeving ‘witte’
emigranten van aristocratische afkomst en met conservatieve ideeën zoals hij, als
enigszins lachwekkende, in een onhistorische schijnwereld levende zonderlingen
begon te beschouwen. Voor een Rus die aan de rivièra woonde en daar op zijn
zestigste nog steeds dezelfde soort novellen schreef als waarmee hij omstreeks
1900 had gedebuteerd, liep een doorsnee Europese of Amerikaanse intellectueel
uit de dertiger jaren niet warm. Ook na de oorlog is Boenin, die nooit zoals bij
voorbeeld Nabokov heeft geprobeerd publiciteit te krijgen met in een andere taal
geschreven werk, aan onze kant van het ijzeren gordijn alleen min of meer plichtmatig
in bloemlezingen uitgegeven. Zelfs de sensationele postume rehabilitatie van Boenin
in zijn geboorteland en zijn sindsdien gegroeide populariteit en invloed daar hebben
geen merkbaar effect gehad op de houding tegenover hem van de meeste Westerse
literatuurkenners - een mengsel van respect en onverschilligheid.
Voor een deel is die houding misschien een gevolg van het nagenoeg ontbreken
van blijken van een politieke geëngageerdheid in Boenins proza. Afgezien van
enkele heftige monarchistische en contrarevolutionaire tirades - meestal in
publicistische stukken of in poëzievorm - is zijn oeuvre allerminst dat van een
anticommunist. Boenins novellen gaan zowel voor als na de revolutie, over ‘eeuwige’
thema's: seksualiteit, dood, natuur en herinnering. De sociale wereld van
plattelandsadel, boeren en kleinsteedse burgers, waarin ze gewoonlijk spelen wordt
zonder waardeoordeel opgeroepen en als een van de figuren er kritische ideeën
op nahoudt, dienen die voor de afstandelijke verteller, net als de nuances van het
weer of de lichteffecten in een kamer, als hulpmiddel bij de weergave van een niet
aan een bepaalde maatschappijvorm gebonden stemming. Op dergelijk werk dat,
ook al is het afkomstig van een ‘reactionaire’ vluchteling, in de Sovjetunie
tegenwoordig zonder bezwaar wordt uitgegeven, zit in het Westen noch ‘links’ noch
‘rechts’ te wachten.

Iwan Boenin
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Maar Boenin heeft bij ons nog iets anders en, naar ik denk, iets wezenlijkers
tegen. Literatuur die om niet-ideologische redenen snel door taalbarrières heendringt,
dankt dit succes meestal aan een spectaculaire, al vanuit de verte als origineel
herkenbare stijl. De twintigste-eeuwse Russische schrijvers die in het buitenland de
meeste aandacht hebben gekregen zijn, afgezien van partijpropagandisten en
dissidenten, vooral taalkunstenaars geweest met een voorkeur voor verbluffende
effecten. Een op het teweegbrengen van een emotionele of intellectuele schok
gericht stuk proza of poëzie imponeert snel en beantwoordt gemakkelijk aan een
algemeen ideaal in het Westen, waar termen als ‘revolutionair’ en ‘avangardistisch’
op esthetisch gebied voor velen automatisch het summum van bewondering
betekenen. Boenin streefde naar het tegendeel van dit ideaal. In kribbige uitlatingen,
zowel mondeling als schriftelijk, betitelde hij de experimenten van zowat alle
Russische modernisten die in zijn tijd publiciteit kregen, als smakeloze humbug.
Zijn eigen proza en poëzie bleven tot het eind van zijn leven een vervolg op gedegen
negentiende-eeuwse voorbeelden. Ook waar hij bij de weergave van zijn persoonlijke
levensvisie van deze voorbeelden afwijkt, zijn de kwaliteiten van zijn werk ‘klassiek’:
beknoptheid, evenwicht en een keuze van woorden, beelden en ritmen die zonder
zelf aandacht te trekken de gewenste indruk oproepen. In Boenins autobiografische
roman Het leven van Arsenjev spreekt de ik-figuur bij de beschrijving van zijn vader
- een aan lager wal geraakte grootgrondbezitter uit een illustere familie - over de
tegenstelling tussen diens ‘uiterlijke eenvoud van karakter en de innerlijke
gecompliceerdheid ervan’. Als samenvatting van wat mij de kern lijkt van Boenins
wijze van schrijven, zou ik geen betere formule kunnen bedenken.

Vertaling
Toen ik een paar jaar geleden door Boenin geboeid raakte, merkte ik dat hij nog
nauwelijks in het Nederlands was vertaald. De onlangs verschenen grote bundel
Het laatste rendez-vous en andere verhalen is voor zover ik weet, de eerste serieuze
poging om hem in ons land recht te doen. Juist daarom is het jammer dat deze
uitgave grotendeels een fiasco is geworden. Het omslag met het kubistische plaatje
van Malewitsj, dat uitgerekend die vorm van kunst vertegenwoordigt waar Boenin
van rilde, is helaas typerend. Alleen het laatste verhaal. ‘De heer uit San Francisco’,
waar de auteur in navolging van Thomas Manns Der Tod in Venedig het onverwachte
overlijden beschrijft van een Californische miljonair op vakantie, is door J.R. Braat
uitstekend vertaald. Hij heeft niet alleen voor de letterlijke betekenis van Boenins
woorden, maar ook voor hun gevoelswaarde en voor de subtiele schakeringen in
de toon van de verteller, van ironie tot profetische verhevenheid, mooie equivalenten
gevonden. Het Nederlands van alle andere verhalen is van Dick Peet, die ook
verantwoordelijk is voor de keuze uit Boenins omvangrijke proza-oeuvre (deze keuze
is redelijk representatief; alleen het opnemen, zonder nadere aanduiding, van een
lang romanfragment lijkt mij minder gelukkig).
Mijn bezwaar tegen Dick Peet als Boenin-vertaler is niet alleen dat hij een raar
en onhandig Nederlands gebruikt, waaronder sommige zinnen pas begrijpelijk
worden als je het origineel erbij zoekt (een ‘brak’ die ‘op een rolletje’ ligt blijkt dan
bij voorbeeld een ‘behaaglijk ineengedoken jachthond’ te zijn). Veel erger is zijn
neiging om bij de weergave van het Russisch regelmatig fouten te maken door
letters, naamvalsvormen of hele woorden met andere te verwarren (ik zal me tot
één voorbeeld beperken: de woorden voor ‘steenkool’ en ‘hoek’ lijken in het Russisch
enigszins op elkaar, met het gevolg dat ‘een roos in je koolzwarte haar’ bij Peet is
omgetoverd tot ‘een roos in een hoek van je kapsel’). Bij Boenin zijn alle woorden
zowel naar hun zeggingskracht op het moment als naar hun rol in het geheel tot het
uiterste afgewogen. Verbaal opvulsel komt in dit proza, dat Boenins leermeester
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Tsjechov al deed spreken van ‘kortheidsmanie’ en ‘bouillonextract’, niet voor. De
slordigheid of incompetentie van de vertaler leidt er soms dan ook toe dat de lezer
van een verhaal alleen een reeks onverbindbare indrukken overhoudt.

Raffinement
In hoeverre iemand die op een dergelijke vertaling is aangewezen door de missers
heen oog zal krijgen voor het raffinement van Boenins werkwijze als verteller en
voor zijn boeiende, ondanks de schijn van ouderwetsheid nog steeds actuele
thematiek, kan ik moeilijk beoordelen. Maar wat ik wél kan, is proberen te
verduidelijken waarom hij mijns inziens een betere behandeling door onze uitgevers
en vertalers meer dan ver-
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dient. Boenin is een van de weinigen in de moderne Russische literatuur die een
nieuw, dichterlijk soort proza heeft ontwikkeld, dat bij al zijn suggestiviteit
klassiek-nauwkeurig en doorzichtig blijft. Het poëtische schuilt bij hem minder in
allerlei versieringen, zoals beeldspraak (hoewel Boenin ook daar goed in is: een
paard trapt bij voorbeeld 's avonds in een regenplas ‘de maan aan scherven’) dan
is een speciale vorm van ‘verdichting’ - een maximale concentratie van alle
mededelingen, die pas door het moeilijk grijpbare van hun samenhang iets
raadselachtigs krijgen. Minutieuze beschrijvingen van een kamer, een tuin of een
landweg wisselen af met citaten van gedichten of bijbelteksten, summiere verslagen
van het doen en laten van de figuren en brokstukken uit hun dialoog. De
voorgeschiedenis, de psychologie van de figuren en de ‘plot’ - dat wil zeggen de
belangrijkste bestanddelen van een traditioneel verhaal - lijken op het eerste gezicht
te ontbreken. Pas als de lezer het verhaal overleest en op elk woord let, gaat hij ze
ontdekken, verscholen in een aangehaalde versregel, in een terloopse uitroep of in
een schijnbaar toevallig uiterlijk detail.
Zo vat het titelverhaal, ‘Het laatste rendez-vous’, in acht bladzijden een moeizame
liefdesverhouding van jaren samen, via een reeks natuur-en binnenhuis-impressies
van de nacht en ochtend van het afscheidsbezoek van een jonge man bij zijn
vriendin. De levensomstandigheden van de partners - allebei uit een verpauperde
familie in dezelfde streek - zijn alleen af te leiden uit de chique sjofelheid van hun
kleren en uit de vervallen staat van hun ouderlijk huis. Hun gevoelens voor elkaar
en de feiten die tot de breuk tussen hen hebben geleid, komen al even indirect naar
voren - uit de geëmotioneerde, voor een buitenstaander maar half begrijpelijke
zinnen, die de lezer hen vlak voor het definitieve uiteengaan in bed hoort wisselen.
Boenins impressionistische, op een combinatie van scrupuleuze exactheid en
versluiering gebaseerde verteltechniek is meer dan een methode om in zijn verhalen
‘sfeer’ te brengen. Het is ook meer dan een manier om de lezer aan te spreken in
zijn inventiviteit. Doordat de vertaler alle nadruk legt op de weergave van gestalten,
stemmen, kleuren, vormen, klanken en bewegingen en hij zich bij het vastleggen
van hun betekenis tot een minimum beperkt, weet hij de suggestie te wekken van
een wereld, waar mensen met hun gevoelens, gedachten en belevenissen niet meer
zijn dan onderdelen van een groot geheel. De beste aanduiding van het principe
dat zowel de visie van de auteur als zijn manier van schrijven bepaalt, staat misschien
in een passage uit Lika (het in de Nederlandse bundel opgenomen fragment uit
Boenins autobiografische roman), waar de ik-figuur zijn liefde voor natuur-poëzie
verdedigt tegenover een sceptische vriendin: ‘Ik begon ijverig aan te tonen dat er
geen sprake kon zijn van een natuur die los van ons stond, dat elke geringste
beweging van de lucht een beweging was van ons eigen leven.’

Samenhang
Met door Boenin met telkens nieuwe voorbeelden in zijn proza uitgewerkte
basisgegeven is dat van de samenhang tussen het individuele bestaan en de
duurzame, onpersoonlijke krachten in het ‘leven’ om ons heen: zelfhandhaving,
eros, agressie en doodsdrift. Zijn meest typerende, door velen (waaronder Rilke en
Gide) geprezen novelle Mietja's liefde is de geschiedenis van een provinciale student
in Moskou, die tijdens een platonisch blijvende verhouding met een meisje uit de
hoofdstad geleidelijk ieder houvast verliest door de in hem ontwaakte gevoelens
van seksualiteit en jaloezie. De novelle speelt op het landgoed van Mietja's familie,
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waar hij op vakantie wekenlang ongedurig rondzwerft, dagelijks naar het postkantoor
van het dichtstbijzijnde dorp rijdt om te kijken of er brieven van zijn terughoudende
geliefde zijn en een kort seksavontuur beleeft met een boerenmeisje. Aan het slot
pleegt hij, nadat zijn Moskouse vriendin het schriftelijk met hem heeft uitgemaakt,
zelfmoord.
De bladzijden van Mietja's liefde zijn grotendeels gevuld met beschrijvingen van
de manier waarop de held dat voorjaar zijn meest vertrouwde omgeving - het
landgoed met zijn park, zijn bossen, lanen, zandwegen en akkers - ervaart. Door
de heftigheid van zijn gevoel is de grens tussen wat er in hem omgaat en wat hij
om zich heen waarneemt, vervaagd: ‘Alles vloeide ineen en ging in elkaar op: Katja,
de boerenmeiden, de nacht, de lente, de geur van de regen, de geur van de
omgeploegde, op haar bevruching wachtende aarde, de geur van het paardezweet
en de herinnering aan de geur van die glacé handschoen.’ Ook het onderscheid
tussen Mietja's eigen gewaarwordingen en die van zijn medeschepselen - mensen
of dieren - begint weg te vallen: op een nacht herkent hij met ontsteltenis zijn eigen
‘liefde’ in de ‘satanische, paringskreten van een boomuil; een paar dagen later heeft
hij bij de aanblik van een naburig verlaten landhuis een visioen van erotisch geluk
- niet van hem zelf,
vervolg op pagina 31
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De prijs van luciditeit
De verzamelde gedichten van Jan Emmens
Verzamelde gedichten en aforismen door Jan Emmens Verzameld Werk
deel 1 Uitgever: G.A. van Oorschot, 364 p., f 49,50
Willem Jan Otten
Elke poëzie heeft zijn eigen jaargetijde, of uur van de dag of stemming waarin zij
gelezen kan worden; de poëzie van J.A. Emmens roept bij mij bijna voortdurend
afweerreacties op. Liefst negeerde ik zijn gedichten elf en een half van de twaalf
maanden, al besef ik tegelijkertijd dat het beter zou zijn de wereld te negeren waarin
het lezen van bij voorbeeld een gedicht als ‘Geschiedenis’ me het gevoel geeft dat
het in de wereld zo toegaat, en niet anders:
De slag, thans onderwerp van diepgaande discussies,
destijds gewonnen door een held, nu leider der debatten,
verloren, als vanzelfspreekt, door een sufferd,
werd eens begrepen door een groot strateeg.
En 't is misschien wel aardig te vermelden,
door bajonetten, met de hand gedraaid, beslist.

Er is van alles mede te delen over Emmens. Geboren, getogen, gepromoveerd,
professor, zelfmoord. Verdienstelijk zou zijn een artikel waarin de zelfmoord (in
1971) gezien wordt in het licht van de poëzie, en andersom. Ik weet niets van
zelfmoord, behalve dan dat het tot de vanzelfsprekende, maar zelden uitgesproken
mogelijkheden behoort die iedereen wel eens overweegt die niet in een hel gelooft;
dat het denken eraan een akt van bezwering kan zijn, een bodem onder zinkende
gedachten; en dat ik het nooit gedaan heb, waarschijnlijk omdat ik me niet kan
voorstellen hoe het is om er niet te zijn, terwijl de wetenschap dat ik er wél ben me
een vreemd soelaas biedt dat nu en dan aanwakkert tot euforie over dingen die
sinds de dood van god weliswaar zinloos zijn, want geen antwoord verschaffend
op de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’, maar die toch niet anders dan dierbaar genoemd
kunnen worden.
Emmens heeft, getuige de in het eerste deel van zijn verzamelde werken
opgenomen jeugdverzen, nooit veel illusies bezeten, niet over het leven, niet over
de poëzie. Hij moet met verbazing en ergernis de opwelling van hogere zingzang
aangehoord hebben van zijn leeftijds- en generatiegenoten die als de Vijftigers de
geschiedenis zijn ingegaan. Hij zou, denk ik, met dezelfde verbazing de laatste
sommaties van de strafpleiter in poëticis, K.L. Poll, gelezen hebben die onlangs de
brandende vraag stelde: ‘Wie stelt zijn taal weer open voor het publiek?’ (Alsof
poëzie een dierenpark is.) En hij zou mij gewantrouwd hebben omdat ik hem op
deze onoirbare manier tot getuige/deskundige inroep. Noch zingzang noch eenvoud
maken poëzie tot poëzie - daar is de wereld te luidruchtig voor en het bewustzijn te
onbegrijpelijk.
Emmens' programma, dat geen programma is, maar de botst mogelijke afwijzing
van elk programma, staat in de slotstrofe van een door hem zelf vertaald gedicht
van Eugenio Montale:
Vraag niet om de spreuk die werelden opent
maar om een lettergreep, knoestig en droog als een tak.
Slechts dit kunnen wij je zeggen vandaag:
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dat wat wij niet zijn, dat wat wij niet willen.

Waar was Emmens allemaal tegen? Tegen alles wat de wijsheid in pacht had, zich
zelf incluis. Om zich tegen de almaar met schijnverklaringen, rationaliseringen en
drogredeneringen op de proppen komende wereld te verweren koos hij zich de
meest autoritaire kunstvorm, het gedicht (Emmens zelf heeft het over de ‘godvergeten
grootspraak der dichters’), en de meest dwingende methode, het betoog. Lyriek is
hem totaal vreemd (alleen in zijn allereerste bundel Chaconne, uit 1944, wil nog wel
sprake zijn van ‘de grote vogel van mijn ziel’); en hij is zelden dichterlijk. Al op zijn
eenentwintigste, in '44/'45, vond hij zijn schijnbaar zo zakelijke en enigszins
professorale toon waarmee hij nooit beroemd is geworden, of zal worden.
Emmens is één van de weinige naoorlogse dichters die beschouwd kan worden
als de nazaat van Ter Braak en Du Perron. Hun strijdvaardigheid tegen alle vormen
van totalitair denken is bij hem een grotendeels interne kwestie geworden. Hij is zijn
eigen vijand en vecht tegen die krachten die hem ingewikkeld, passief en passieloos
maken: ‘Vriendin (), ik verlang naar liefde en haat, maar zij blijven verborgen/ en
ingewikkeld, mummies in het graf/ van mijn gedachte, wachtend/ op water.’ Zijn
wapen is de analyse: achter de warwinkel van argumenten die zijn bewustzijn
onophoudelijk in stelling brengt om hem een aangepaste burger, een ‘bange detaillist’
of een geslaagd academicus te doen zijn (dit alles samengevat in de zin: ‘een
volwassenheid die mij misstaat’), liggen de emoties verborgen die hem zich ‘groot’
doen voelen ‘door de onmacht van mijn dromen’.

Jan Emmens

Het gevecht wordt niet beslist; soms berust hij in een harde melancholie en dikwijls
komt hij tot hemeltergende beschrijvingen van het type depressiviteit dat de prijs
schijnt te zijn van luciditeit:
't Gras is gemaaid, de bloemen staan op stelen,
de blaren hangen keurig aan de boom’

of het onsterfelijke aforisme: ‘Gedachte bij het ontwaken: hier ben ik nu, met mijn
buik voor, mijn borst aan en mijn hoofd op.’
In de strijd tegen de aanpassing en tegen de toestand van malaise die van
aanpassing de natuurlijke uitdrukking is, spelen beelden een belangrijke rol: ‘Woorden
spreken tegen, beelden spreken mee.’ Dit klinkt als een remedie, een aanbeveling
om onbevangen te zijn en de beelden waarmee ons bewustzijn is opgetast vrij baan
te geven, min of meer conform het denkbeeld dat bij voorbeeld dromen de minst
bedorven uitdrukking zijn van onze ‘eigenlijke’ emoties.
In tegenstelling tot de poëzie van Chris J. van Geel, met wie Emmens grote
verwantschap heeft gevoeld, en dikwijls in versificatorisch opzicht ook wel vertoont,
is die van Emmens beeldarm. Er is in de loop van de bundel zelfs sprake van een
zekere beeldenstorm. In Kunst- en vliegwerk staan schitterende metaforen: ‘als een
koraalrif rijzen de seringen in de maan’ of ‘voor de kade wisselt een wolk
meeuwen/als strooibiljetten op een sterke wind.’ In Autobiografisch woordenboek
wordt nauwelijks nog gebruik gemaakt van het woordje ‘als’. Het gedicht in zijn
geheel is weliswaar de beschrijving van een beeld (een schilderij, een monument),
maar het is de bedoeling dat we dat beeld ogenblikkelijk duiden, zoals Emmens als
kunsthistoricus schilderijen meer beschouwde als velden van
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interpretatiemogelijkheden, dan als dingen die ‘mooi’ genoemd zouden kunnen
worden. Hetzelfde geldt voor de bundel De hond van Pavlov.
Beelden spreken weliswaar mee, maar dan wel als spreekbuis. De formulering
die de waarneming of sensatie benadert, zonder er werkelijk greep over te krijgen
- zoals die zo dikwijls bij Van Geel voorkomt - tref je bij Emmens nooit aan. Hij hoort
misschien meer thuis in de omgeving van Kavafis, aan wie een aantal
monoloog-achtige gedichten in De hond van Pavlov herinneren.
Emmens' onderwerp is niet de tastbare werkelijkheid, of de onmogelijkheid om
die onbevangen te zien, maar de werkelijkheid zoals die zich in de vorm van ideeën,
verboden en schuldigverklaringen aan hem voordeed. Zijn bewustzijn, stel ik mij
voor, gonsde van de stemmen die hem vertelden hoe hij eigenlijk zou moeten zijn,
en van de tegenwerpingen die deze het zwijgen trachtten op te leggen. Er zijn in dit
eerste deel van Emmens' verzameld werk nagelaten dagboek-achtige notities
opgenomen waarin dit gegons zo oorverdovend wordt dat je je bijna geneert, en je
je realiseert hoe ongelooflijk moeilijk het is om een dichter als Emmens te zijn (alsof
Emmens ooit een dichter als Emmens had willen zijn...).
Waar het hem in laatste instantie om ging, en wat dikwijls ‘depressie’ genoemd
wordt, is een toestand waarin iemands naaktste emoties niet beschermd kunnen
worden tegen de reusachtige krachten van zijn op systematisering uit zijn verstand.
De naaktheid van de emoties maakt poëzie vrijwel onmogelijk; dat Emmens zoveel
aangrijpende gedichten heeft geschreven is een wonder - anderen zijn onder de
spanningen die zijn gevecht met zich meebrengt cynisch geworden, of sentimenteel,
of aangepast.
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‘Het was echt, levensecht!’
James Avati over zijn omslagen en de vercommercialisering van
de passie
‘Powerful and Passionate’, ‘Love among the Ruins’, ‘A Brilliant and
Shocking New Novel’: dit zijn teksten die men kon aantreffen op de
Amerikaanse pockets in de jaren veertig en vijftig. Op de omslagen van
die pockets voltrok zich steeds dezelfde mythe: een vrouw in een
verleidelijke, arrogante, aandoenlijke of gepassioneerde houding, met
naast haar of op de achtergrond een man, ten prooi aan twijfel, verlangen,
hartstocht. Het waren heuse schilderijen en elke pocketuitgever had een
aantal vaste kunstenaars en illustratoren die deze omslagen schilderden
voor alle soorten romans. Het werk van William Faulkner, Arthur Koestler,
J.D. Salinger, Robert Penn Warren, James T. Farrell, Alberto Moravia,
Theodor Dreiser werd op deze manier uitgegeven. In Nederland bevinden
zich een aantal liefhebbers van speciaal deze pockets. Piet Schreuders
is een van hen. Hij schreef er een rijk geïllustreerd boek over onder de
titel ‘Paperbacks, U.S.A.’, dat tegelijk als catalogus dienst doet voor de
tentoonstelling over deze Amerikaanse pockets die van 14 februari tot 21
april in het Haags Gemeentemuseum te zien is. Daar zullen alle
pocketreeksen worden getoond en worden de kunstenaars die ze maakten
uit de anonimiteit gehaald. Een van de bekendste ontwerpers en schilders
van deze omslagen is James Avati, die nu achtenzestig jaar is en nog
steeds omslagen maakt voor de Signet-pockets, maar inmiddels in een
andere stijl. Ed Schilders had een gesprek met Avati over een tijd die ver
achter hem ligt.

Ed Schilders
Red Bank, New Jersey, ligt drie kwartier bussen van New York. Het dorp telt, volgens
de kaart, minder dan vijfduizend inwoners en lijkt op een decor voor films in de sfeer
van de jaren vijftig. Ik ga op zoek naar Mechanic Street, die, dat kan ook niet anders
in zo'n filmstadje, een zijstraat van een Main Street blijkt te zijn waar Sinclair Lewis
zich best zou hebben thuisgevoeld.
Jim Avati woont op de eerste verdieping van het hoekhuis. Zijn appartement ziet er
precies uit zoals men zich dat voorstelt van een al wat oudere, alleenstaande heer
die op olieverf leeft. Overal tubes verf, potten penselen, messen, paletten, en voor
het grootste raam een ezel met work in progress: een schilderij van twee teenagers
dat de cover moet worden van een Dell boek. Tegen de muren leunen tientallen
stukken beschilderd board, vrijwel zonder uitzondering de olieverven voor
boekomslagen uit de jaren zestig en zeventig. Van zijn beste werk, de schilderijen
uit de jaren veertig en vijftig, bezit hij momenteel slechts een viertal exemplaren.
De rest, minstens tweehonderd stuks, moet zich (maar zelfs dat is niet zeker) in de
obscure opslagruimtes van de uitgeverijen bevinden. Avati is kleiner dan ik me had
voorgesteld, maar de Italiaanse achtergrond die uit zijn achternaam opklinkt is
duidelijk herkenbaar. Zijn vader was een Italiaanse immigrant die in New York een
verdienstelijk fotograaf werd, zijn moeder kwam uit een Schotse familie. Hij werd in
1912 geboren in Bloomfield, New Jersey. Na het overlijden van zijn ouders werd hij
grootgebracht door een Schotse tante en een rijke oom die hem naar het sjieke
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Princeton stuurde voor een gedegen studie en zeker niet om er te leren hoe je
schilderijen voor paperbackomslagen maakt.

James Avati nu in zijn atelier

Toch is hij daar na de Tweede Wereldoorlog mee begonnen, en hij is er, in
tegenstelling tot de meeste van zijn collega's, nooit meer mee gestopt.
In vakkringen wordt Avati nu algemeen beschouwd als de vernieuwer van de toen
heersende stijl en een vakbekwaam schilder die als geen ander het emotionele
drama dat zich in de roman ontwikkelt in een omslagschilderij kon vastleggen. Zijn
omslagen zijn literaire lichtbeelden. Dia's die uitnodigen tot het kopen van een boek,
maar die hun kracht pas echt doen voelen nadat men de roman gelezen heeft. Dat
effect heeft slechts een klein deel van de in die tijd werkende cover artists willen en
weten te bereiken. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist Avati van zijn uitgever
de meeste moderne klassiekers (Dreiser, Farrell, O'Hara, Faulkner, Moravia,
Isherwood) te verbeelden kreeg en bovendien werd ingeschakeld bij de uitgave van
jonge, veelbelovende auteurs (Salinger, Engstrand, Willingham).

Damesbladen
Avati praat graag over het verleden maar wordt daarbij soms gehinderd door een
zwak geheugen als het om namen, data en titels gaat. Hij lacht vaak en uiterst
aanstekelijk. In de loop van het gesprek raakt hij duidelijk vermoeid. Die ochtend is
hij om vijf uur opgestaan om te werken, en ook de witte Californische wijn die hij gul
rondschenkt zal ongetwijfeld invloed op zijn moeheid hebben gehad.

Kunt u iets vertellen over uw opleiding als schilder en illustrator?
Die heb ik niet. Ik ben autodidact. Ik heb architectuur gestudeerd maar heb nooit
op een kunstacademie gezeten. Ik heb geen enkele formele artistieke opleiding.
Maar zo lang als ik me kan herinneren heb ik altijd al willen schilderen, dat nog liever
dan illustreren, en toen ik in het leger was, heb ik wat artwork gedaan voor het
regiment. Ik maakte waterverven en toen ik uit het leger kwam, dacht ik dat het wel
makkelijk zou zijn om aan de slag te komen als illustrator. Ik heb toen gebruik
gemaakt van de G.I. bill (studiebeurs op kosten van het leger) om kunstgeschiedenis
te studeren en ben daarna inderdaad gaan illustreren. Dat moest ook wel, want ik
was getrouwd en we hadden een
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Omslagen van James Avati
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kind en ik moest de kost verdienen. Ik had meteen veel succes en deed veel werk
voor de damesbladen, hoewel ik die eigenlijk helemaal niet zo zag zitten. Allemaal
heel keurig. Eerst Collier's, daarna McCall's, ik werkte voor Red Book, Women's
Home Companion. Ik had nauwelijks ervaring en ik was niet gewend aan het soort
mensen waarmee ik te maken kreeg. Mijn agent verkocht me een hoop onzin en
begon steeds meer opdrachten te versieren die ik helemaal niet wilde doen. Ik werd
er ziek van. De hele gang van zaken maakte me nerveus. Ik moest het vak toen
nog leren, maar mijn werk had iets totaal verschillends en het sloeg aan. Maar ik
moest me steeds weer voegen naar de heersende smaak. Ik kon echt niets anders
dan wat ik deed en dan vroegen ze me om dit of dat te veranderen. Dat kon ik niet.
Dus ben ik ermee gestopt en ben ik gaan werken als timmerman. Huizen bouwen.’
Avati herinnert zich het jaartal niet, maar het zal in 1948 geweest zijn toen hij tijdens een timmerkarwei aan een huis - werd opgebeld door Kurt Enoch. Of hij
omslagen wilde schilderen voor de dat jaar door Enoch en Victor Weybright
opgerichte New American Library (NAL). Enoch was al in 1932 in Duitsland begonnen
met de uitgave van Engelstalige paperbacks (The Albatrossreeks) maar moest eind
jaren dertig via Parijs en Londen naar de VS uitwijken voor de nazi's. In New York
werd hij in 1941 directielid van de Amerikaanse vleugel van Penguin Books tot het
in 1948 tot een breuk kwam met Allen ‘King Penguin’ Lane, en Enoch en Weybright
de reeks op hun manier zouden voortzetten. Avati zou tot 1955 het uiterlijk van de
omslagen bepalen.

Blanke vrouw
Avati: ‘NAL was toen een heel klein bedrijfje, net een gezin. Enoch liet me de ene
schets na de andere maken voor mijn eerste omslag. En dat was een van die covers
waarop we niet helemaal eerlijk waren (het betreft de roman The Last of the
Conquerors van William Gardner Smith). Ik geloof dat de hoofdpersoon van de
roman een neger was, een Amerikaanse soldaat en die ontmoette in Berlijn een
blank meisje. In die tijd konden we geen neger voor op een boek zetten. Dat ging
volledig voorbij aan wat er cultureel aanvaard was. Het gebeurde nog vaak dat een
uitgever een idee voor een omslag prima vond, maar dan dachten ze weer aan die
markt en aan dat afzetgebied, bij voorbeeld de bible belt, sommige dingen kunnen
je daar niet doen want dan weigeren de mensen het te kopen. Daar kreeg je zo'n
boek niet eens in de kiosk zonder dat er protesten van kwamen. En in het Zuiden,
daar was het onmogelijk om een neger samen met een blanke vrouw op het omslag
te zetten. Dus kwam er een blanke man op. Tegenwoordig kan natuurlijk alles en
iedereen heeft alles al eens gezien. Daarom zijn covers tegenwoordig ook zo tam.
Later wilde Kurt Enoch dat ik art director (vormgever) werd bij NAL. Maar dat kon
ik niet want hij wilde ook dat ik bleef schilderen. Maar het was een hele interessante
tijd. Heel de NAL paste toen nog in dit appartement.’

Was u zich ervan bewust dat u iets heel anders aan het doen was?
‘Nee! Ik was gewoon met me zelf aan 't worstelen. Ik was me van niets anders
bewust dan dat ik iets probeerde te maken dat zij zouden accepteren en waarvan
ik vond dat het het materiaal goed vertegenwoordigde. Ik begreep ook al die bijval
niet zo goed maar ik was meteen in trek want de boeken verkochten goed. En het
waren uitstekende schrijvers. Faulkner en Farrell... Moravia, Salinger, Wright... De
echte top en dus verdienden ze het om verkocht te worden. Mijn omslagen werden
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een soort voorbeeld en ze begonnen me te imiteren. Dat heeft het na een tijdje voor
mij wel moeilijk gemaakt. Het was een soort realisme en de esthetiek daarvan boeide
me zeer. Dat was voor mij de enige reden om te schilderen: die verhalen vertellen.
Ik raakte zeer emotioneel betrokken bij het materiaal waarvoor ik covers moest
schilderen. Het was een soort dubbele opvoeding. De literatuur was verhelderend
en ik leerde schilderen. Bij iedere opdracht dacht ik, Oh God! Help me! (lacht luid)
maar ik deed niets liever.

Omslag van Theodora Dreisers ‘An American Tragedy’

Ik kreeg in de eerste plaats te maken met de moeilijkheid van de interpretatie, ik
moest in het verhaal een idee zien te vinden waarvan ik dacht dat ik er een omslag
van kon maken. Daarna maakte ik schetsen en probeerde ik dat idee aan de uitgever
te verkopen. Als ik zijn toestemming had moest ik de hele toestand organiseren.
Modellen zoeken en achtergrondmateriaal, een omgeving die ik kon schilderen. Het
frustreerde me steeds weer dat ik niet rond kon reizen om te zien hoe die plaatsen
er in werkelijkheid uitzagen. De Mississippi afzakken en de stadjes daar bekijken.
Daar had ik geen tijd voor en ze betaalde me maar een mager bedrag. Alles bij
elkaar leek het wel op een theaterproduktie want ik moest het scenario bedenken,
vanuit het boek, dat wel, maar toch: hoe zien die mensen er uit, wat doen ze voor
de camera. Ik moest ze regisseren... in het begin vond ik dat allemaal heel
beangstigend.’

Spel met de libido
Hoe koos u uit de roman het moment dat u voor het omslag gebruikte?
‘Meestal lag ik daar in bed over te piekeren. We hadden kinderen, een heel druk
huishouden en dan dacht ik er 's nachts over na. En dan kwam er vanzelf wel iets,
een beeld in m'n hoofd. Dan zag ik wat ik wilde maken. Later heb ik wel 'ns gedacht
dat die beelden iets te maken hadden met hele oude films die ik gezien had. Ik wist
niet waar ze vandaan kwamen dus misschien is dat 't wel. Soms dacht ik heel lang
na over het verhaal en wat het wilde zeggen. Ik probeerde iets te bedenken dat
precies aangaf hoe het verhaal was. Een sleutel naar de sfeer (the mood), zodat
iemand die het boek kocht niet verrast zou worden door de inhoud.’
Dat laatste zegt hij grijnzend want het is maar al te bekend dat tientallen omslagen
uit de jaren vijftig en later in het geheel niets met de inhoud of de atmosfeer van de
boeken te maken hadden. Marktgevoelige ingreepjes als in blanken veranderde
negers, blondgeworden zwartharige vrouwen (de covers van James M. Cains
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Postman), de voortdurende suggestie van erotiek en geweld. Het was een
merkwaardig commercieel spel met het libido van de potentiële koper waarbij men
ook weer niet te ver kon gan. Als in Steinbecks To a God Unknown Rama naakt in
de deuropening verschijnt en Joseph haar ‘volle borsten’ ziet is dát natuurlijk hét
moment voor de cover. Maar Rama's volle borsten werden kuis bedekt met een
sluier. Avati - en dat is toch wel de meest opvallende eigenschap van zijn werk heeft zich altijd ver gehouden van de in die tijd bijna verplichte sadistische en
erotische stijlfiguren en clichés. Geen siliconen-stukken en Charles Atlas adepten
maar zwervers, straatjongens, ontredderde vrouwen.
Avati: ‘Het was soms heel moeilijk om de modellen te vinden waarvan ik dacht
dat ze bij de karakters uit het boek pasten. Ik ging vaak naar de Silver Studios of
naar Bob Osonitsch. Die hadden boeken vol met foto's van modellen en
coördineerden de fotografie. Ik zocht de modellen uit en een tweede en een derde
keus en dan kwam iedereen bij elkaar om de foto's te maken. Ik stelde nogal wat
eisen aan een model. Schoonheid, dat zei me niet zoveel. Het ging om andere
kwaliteiten. Ik gebruikte soms modellen die nog nooit geposeerd hadden. Het meisje
op de Dreisercover, bij voorbeeld (An American Tragedy) poseerde voor de eerste
keer. Ik vond haar de vleesgeworden verbeelding van the American sweetheart,
een zachtaardig meisje uit de middenklasse. Over dit schilderij was ik indertijd heel
tevreden. Ik was ook vaak heel teleurgesteld, hetzij over de karakterisering, hetzij
over de keuze van de kostuums. Ik zou willen dat ik meer tijd had gehad.
Ik heb ook zelf foto's gemaakt, van achtergronden en mensen die hier in de buurt
woonden. Ik had één vaste, lichtelijk gedegenereerde oude man. Die haalde zijn
gebit voor me uit zijn mond, trok er gezichten bij. Hij kwam recht uit een boek van
Erskine Caldwell. Maar het was moeilijk om mensen te regisseren die geen ervaring
hadden, dus ben ik ermee gestopt.’
Hoeveel tijd had u voor één schilderij? Dat was een kwestie van geld. Hoe lang kon
ik van tweetot driehonderd dollar leven. Ik heb maar zelden tegen een deadline
hoeven werken... maar mijn bankrekening...’
Uw bankrekening was uw deadline. ‘Precies.’
vervolg op pagina 33
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Een hoop goeie slechte smaak
Dertig jaar Amerikaanse paperbacks
Paperbacks U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959 door Piet
Schreuders Uitgever: Loeb, 248 p. f 37,50
R. Ferdinandusse
De mens is een niet intelligente hamster. Het dier sleept voorraden voedsel naar
zijn hol waar hij, als het grondwater niet toeslaat, lange tijd van kan eten, maar de
mens is in staat tot het opeenhopen van grote verzameling rommel. In Hilversum
is men al een intelligent tv-maker als men iemand kan vinden die voor de camera
wil laten zien hoe hij - of zij - een huis heeft volgestouwd met kaasetiketten,
bierdoppen of beschilderde bretels. De verzamelaar zit meestal in een leunstoel,
het mooiste exemplaar van zijn rijkdom, de prijsbierpul uit 1928 die nog een lipafdruk
van Prins Hendrik bevat, op schoot en links, bijna uit beeld zit op een hoge, rechte
stoel zijn vrouw met een toegeeflijke blik van zo is dat nu eenmaal, hij kan niet
anders.
Wij kunnen niet anders, het moet een instinct zijn, overgebleven van lang terug toen
we het brein van de hamster passeerden. Want vanzelf gaat het niet. Probeer een
kind maar een postzegelverzameling aan te praten. Tegen heug en meug plakt en
stoomt hij een albumpje vol, en tegen de tijd dat iedereen echt overtuigd is dat hij
geen verzamelaar is, loopt zijn vrouw bij hem weg vanwege de opgezette vleermuizen
of de geldverslindende jacht op antieke corsetbaleinen.
Maar vanzelf gaat het niet. Ik herinner me een verhaal in een Engelse krant over
een jongen die zeshonderd Penguin-pockets had verzameld, eerste drukken en
allemaal behorend tot de eerste serie van duizend Penguins die op de markt kwamen,
en die ook reeds 150 exemplaren bezat van de eerste tweehonderd Pelicans (het
non-fiction broertje van de Penguin). De jongen had altijd de neiging gehad om de
Penguin te verzamelen, maar ja, wat moet je, al die boeken, en pas toen hij had
gezien dat de meeste op den duur uit elkaar vielen was hij alsnog haastig begonnen.
Eenzelfde innerlijke strijd had hij gevoerd voor hij de Pelicans ging verzamelen.
Die Penguins dat ging nog, dat waren leesboeken, maar die Pelicans waren
studieboeken, feiten, dus dat verouderde natuurlijk allemaal, en híj ging dan net die
eerste en alleroudste bij elkaar zien te brengen. (Uit datzelfde artikel leerde ik ook
dat Penguins en Pelicans in die tijd advertenties op de achterzijde droegen. In
oorlogstijd, toen Penguin verreweg de meeste boeken in omloop bracht en zijn
reputatie vestigde bij een groot publiek, verschenen er zelfs advertenties van de
overheid op. Beroemd werd de Pelican uit 1943 met de titel ‘Veneral Disease in
Britain’, die op de achterkant de volgende boodschap droeg: ‘Ministry of Health
says: Coughs and Sneezes Spread Diseases: trap the germs in your handkerchief’.)
Maar het artikel eindigde met de stellige verzekering van de jongen dat hij er absoluut
níét aan dacht om ook nog de latere drukken te gaan verzamelen van die eerste
die hij al had, als je zo begon dan werd je totaal gek. Het artikel was van enkele
jaren terug, men mag aannemen dat hij inmiddels op zijn weigering is teruggekomen.
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Door een gelukkig toeval kwam ik enige tijd terug in het bezit van een echt prachtige
paperback. Dell Book 483. Het is een ‘rib-tickling murder mystery’, geschreven door Alan
Green, en met de fantastische titel ‘What a body!’ De tekst boven aan het omslag luidt
‘Murder shouldn't be fun, but Sandra was luscious enough to eat, and Hugo's idea about
what to do with her were rather different.’ Het omslag is geschilderd door Gil Darling, in
1951. Wie Gil Darling opzoekt in Schreuders' biografieënlijst, vindt dat deze Darling ‘in 1948
enige omslagen voor Bantam maakte, meestal movie tie-ins, waarvoor hij foto's van
filmsterren naschilderde.’ Schreuders kan nu bij een herdruk aanvullen dat Darling in 1951
dit sterk aan filmsterren herinnerende omslag voor Dell maakte. Want deze omslag komt
nog eens op de achterkant van het boek voor, en die achterkant staat weer in Schreuders'
boek, want het is inderdaad een uniek ding. Zelden is een boek zo verkocht. Een prachtig
omslag, de gulden titel ‘What a body!’, met zijn dubbele betekenis, en op de achterkant nog
eens de vergelijking van dit boek met een avondje uit met een mooie vrouw. Het aardige is
dat ‘What a body!’ in 1949 de Writers of America Award kreeg voor het beste misdaaddebuut
van dat jaar. En dat ik het niet durf lezen uit louter angst dat de wonderschone presentatie
van het boek absoluut zijn glans zal verliezen. (rf)

Fascinatie
De fascinatie voor pockets kan ik begrijpen. Zelf heb ik het gevoel de geboorte van
de pocket in ons land te hebben meegemaakt, want net toen ik in de wereld begon
rond te kijken, werden de Prisma-pockets geïntroduceerd en ik heb de eerste daarvan
allemaal in huis gehad, en ik kan de omslagen nog beschrijven en voor me zien.
Erik van Godfried Bomans, De Heer van Jericho van Edmond Nicolas, De Werkers
van het Elfde Uur van Bruce Marshall. Allang uit elkaar gevallen en uit de boekenkast
verdwenen - en ook geen behoefte meer ze terug te zien. Maar 't was een
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onvergetelijke gebeurtenis. Ik weet ook wel dat er al vóór de oorlog Salamanders
en ABC'tjes waren, en van Bruna en zo, en later heb ik ook al die uiterst treurige
vertalingen in de Prisma gelezen, maar toch...
Maar de werkelijke wereld van de pockets was niet hier, maar in Amerika. Hier
werden het keurige kleine boekjes en tot aan de jaren zestig toe werd er op juridische
fronten gestreden om de mogelijkheid te openen dat de pockets ook bij de kruidenier
in de winkel mochten staan. In Amerika was net als in Engeland door de oorlog,
toen voor front en thuisfront
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vrachten leesvoer nodig waren, het pocketboek (daar: de paperback) populair
geworden en ze werden bij bossen op de markt geworpen in een fantastische
concurrentieslag. Een groot deel van die strijd werd geleverd door de ontwerpers,
door de art directors, en hun tekenaar en schilders van de omslagen. Mensen die
het versieren van zo'n wegwerpboekje tot een kunst maakten, die alleen met
Amerikaans te omschrijven is. Met een hoop lef en een hoop goeie slechte smaak
appelleerden ze aan de illusies van het grote publiek. Achterop het boek van Piet
Schreuders, Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959, staat:
‘Duidelijker nog dan de boeken zelf weerspiegelen de omslagen de Amerikaanse
dromen en de verwachtingen die in de jaren veertig en vijftig bij gewone mensen
leefden.’ Zo gezien is de televisie nog op het paperback-omslag begonnen.
Maar Piet Schreuders heeft wel gelijk: er gaat van veel van die pockets van toen
een zeer boeiende werking uit. Bladeren in zijn boek geeft een onbedwingbare lust
om de boeken die daarin zijn afgebeeld te willen vasthouden, soms zelfs te willen
lezen. Piet Schreuders heeft opgetekend al wat hij te weten kon komen over de
paperback-uitgeverijen van die tijd, over de tekenaars en schilders, over de series
en over de politiek van de uitgevers. Lijsten met de eerste honderd pockets van
Bantam, van Dell, van Pocket Book, van Signet, et cetera. Korte biografieën van
een ganse schare omslagillustratoren, enzovoort. Een krankzinnig werk dat alleen
door een gelovige verricht kan worden. En een prachtig werk dat de meesterhand
van een ontwerper toont, zodat je liever kijkt dan leest.
Er ontbreekt natuurlijk ook heel wat: de oplagen, de opbouw van de fondsen, de
auteurs, de uitgevers. Zo tegen 1952 werd het duidelijk dat aan de toen bestaande
wetten van de pocketuitgeverij, namelijk zo- en zoveel boeken per jaar, in die en
die oplagen, een einde begon te komen. Zowel daarginds als een jaar of wat later
in Europa en ook in Nederland ontstond een gigantische overproduktie, en er zijn
toen honderdduizenden boeken vernietigd. Dat zijn ook altijd hele aardige
geschiedenissen om te lezen, maar ze vallen helaas buiten Schreuders' grafische
blik.
Want dat is toch wat mij van de verzamelaar scheidt: tussen al die fantastische
omslagen zaten boeken die met real bad (goed slecht) heel aardig getypeerd waren.
Elke paperback is, volgens Schreuders, gemaakt om zo na dertig jaar te vergaan,
bij intensief gebruik vallen ze al eerder in poeder, en de verzamelaar wordt
aangeraden ze in plastic op te bergen. Maar veel van die boeken verdwenen al
eerder dan dertig jaar, gewoon omdat de inhoud te treurig was om nog zolang onder
de mensen te mogen zijn. Het is aardig dat er nog mensen zijn die de verpakking
willen bewaren, omdat de ontstaansgeschiedenis van die verpakking te boeiend is
om te verdwijnen.

Het Spinneweb effect
Vervolg van pagina 19
den. Voor de jonge generatie van de jaren zestig moet Yrrah zo iets betekend
hebben als de jazz van een Gerry Mulligan, beide symbolen van opstandigheid en
gevoelige grimmigheid. Waar anderen de namen van de Beatles op hun schooltas
krasten, liep fan Theun de Winter met een das op het schoolplein rond, waarop een
Yrrah-figuur geborduurd was en keken Peter van Straaten en Waldemar Post elke
dag met spanning de nieuwe Parool door naar een nieuwe Yrrah.
Lammertinks verdienste is, dat hij geen tijdelijk populair verschijnsel is gebleven.
Hij bleef een dicussie oproepende en aandacht vestigende tekenaar, die met de
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scherpte van een Gillette-mesje zijn sombere woede op het papier verbeeldde.
Yrrah 55/80 is dan ook geen zoetsappig feestboek geworden. Op de laatste tekening
zien wij de tekenaar geconfronteerd worden met zijn vijfentwintigjarige jubileum:
een feestelijk met aronskelken versierde elektrische stoel omringd met grijnzende
politiebeambten staat op hem te wachten.
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Couperus oud en nieuw
De antieke verhalen verzameld en Bastets onderzoekingen
gebundeld
De antieke verhalen door Louis Couperus Uitgever: Atheneaum-Polak
& Van Gennep, 548 p., f 89,50
Een zuil in de mist door F.L. Bastet Uitgever: Querido, 274 p., f 37,50
Rudi van der Paardt
Nu de Komrij-test, uitgevoerd door Herman Verhaar (VN 13-9-1980), definitief heeft
uitgewezen dat Louis Couperus een ‘Echt Groot Schrijver’ is, valt de wanstaltig
slechte redactie van zijn Verzamelde Werken, verschenen van 1952-1957, eens te
meer te betreuren. Eigenlijk is alles daaraan verkeerd: de spelling is ten onrechte
gemoderniseerd, het materiaal is bij lange na niet volledig, de bibliografie lijkt naar
niets. De koper van deze werken kreeg twaalf omnibussen, toevallig allemaal in
dezelfde uitvoering. Dat er in 1975 een redelijk succesvolle herdruk van die werken
kon verschijnen zegt meer over de toegenomen belangstelling voor Couperus en
de groei van het aantal Neerlandici dan over de kwaliteit van die uitgave.
Hoe het eigenlijk wel moet heeft in datzelfde jaar R. Erbe al bewezen. Voor Van
Gorcum verzorgde hij een eerste deel Nagelaten Werk - de titel is Emantsiaans
dubbelzinnig - waarin alle door Couperus zelf niet gebundelde gedichten, verhalen
en schetsen zijn verzameld en van bibliografische notities zijn voorzien. Het
vervolgdeel, met de door Couperus gemaakte vertalingen (onder andere van Plautus'
Menaechmi), is in het vooruitzicht gesteld, maar voor zover ik weet, nog niet
verschenen.
Nu is er dan een tweede voorbeeld van een filologisch verantwoorde uitgave van
Couperus' werk: de door Marijke Stapert-Eggen verzorgde bundel De antieke
verhalen. Voor de eerste maal zijn Couperus' verhalen en schetsen met betrekking
tot de oudheid bijeengebracht, afgedrukt naar handschrift en/of eerste drukken en
chronologisch naar de stof gerangschikt. Het begrip oudheid is daarbij wel wat ruim
genomen; van de ‘godentijd’ tot het jaar duizend. Het had meer voor de hand gelegen
om in aansluiting bij de studie van Theo Bogaerts: De antieke wereld van Louis
Couperus (Polak & Van Gennep 1969) zich te beperken tot de Grieks-Romeinse
oudheid, die nu natuurlijk ook het meest aan bod komt. Is voor de filoloog deze
uitgave een absolute must, voor de gemiddelde Couperus-liefhebber, die de
Verzamelde Werken toch wel zal hebben gekocht, is dit (helaas wat prijzige, maar
dan ook zeer fraai verzorgde) boek een welkome aanwinst. Meer dan de helft van
de teksten staat niet in het verzameld werk en er is zelfs een fragment dat tot nu
toe helemaal niet was uitgegeven: een vertaling van de eerste acht hoofdstukken
van Longus' roman Dafnis en Chloë, naar mijn indruk overigens niet rechtstreeks
uit het Grieks (Couperus kende nauwelijks Grieks), maar naar de Franse versie van
Amyot, die het stilistisch naïeve origineel drastisch had gearchaïseerd. Marijke
Stapert dateert het fragment in de buurt van 1910, op grond van een vermelding
van ‘het romannetje van Longus’ in het verhaal ‘De nachten’ in dat jaar gepubliceerd,
maar het lijkt mij waarschijnlijker dat het stamt uit 1918 of daaromtrent (toen
Couperus ook Theokritus vertaalde). In het daarop volgend jaar verscheen namelijk
bij de Wereldbibliotheek een volledige Longus/Amyot-vertaling van J. Brouwer, wat
het fragmentarische van Couperus' vertaling verklaren kan: er zat geen brood meer
in.
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Louis Couperus

Donderslag
In de bundel is ook een stuk opgenomen dat niet tot het terrein van de fictie behoort,
maar juist heel goed laat zien hoe vele antieke verhalen van Couperus tot stand
zijn gekomen: ik bedoel zijn recensie van de Nederlandse vertaling van Vitruvius'
handboek De Architectura. Na de vertaler, I.H.A. Mialaret, uitbundig geprezen te
hebben, pikt Couperus onmiddellijk de krenten uit het voor hem ongetwijfeld wat
droge brood en vertelt hij op zijn manier enkele anekdoten van Vitruvius na. Zo is
kennelijk het verhaal ‘De twee schilders’ ontstaan: de in het leerboek vermelde
discussie tussen ‘idealisme’ en ‘realisme’ wordt door hem vaardig tot een dialoog
tussen een ‘oude en een jonge schilder’ omgezet, overigens getransponeerd naar
de tijd van keizer Titus (dus ver na Vitruvius). Op dezelfde manier is uit enkele
gegevens bij Tacitus het bekendste antieke verhaal van Couperus opgebouwd: ‘De
Naumachie’ (zo vaak gekozen voor bloemlezingen dat de meeste recente herdruk,
in een Prisma-bundel met negentiende-eeuwse historische novellen, niet meer in
de bibliografie kon worden vermeld). Dat het procédé niet altijd werkt, blijkt uit
evidente mislukkingen als ‘Van vagebonden en schelmen’, dat het pikante van het
origineel - Petronius' roman Satyrikon - geheel mist, en ‘Tusschen de Ionische
zuiltjes’ gebaseerd op één regel Suetonius. Van de door deze aartsroddelaar
vermelde anekdote over de scheet van de dichter Lucanus heeft Couperus beslist
geen donderslag kunnen maken. De schets blijft steken in besmuikt gegiechel om
anale humor - alleen leuk voor psychologen.
Het antieke werk van Couperus, door Forum indertijd afgewezen, is lange tijd
vooral door classici bewonderd - de studies van W.E.J. Kuiper, Elizabeth Visser en
Th. Bogaerts getuigden daarvan. De laatste tijd is er een kentering. Couperus' visie
op de oudheid werd vernietigend beoordeeld door de classicus J.P. Guépin (zie het
opstel ‘De oudheid van Louis Couperus’ in De tweede wet van Guépin), maar
neerlandici rekenen tegenwoordig verschillende antieke evocaties tot de toppen
van zijn oevre (W. Blok, J. Goedegebuure). Een evaluatie van de receptie van dit
deel van Couperus' werk was een mooie opdracht geweest voor de inleider van
deze bundel. Maar Karel Reynders, die alles weet van Couperus' witte dassen en
van viriele schoonheid in het oeuvre van de Meester, heeft een erg oppervlakkig
stukje afgestaan: de kern daarvan is dat Couperus zich verwant voelde met Ovidius,
want dat was ook een balling. Ja, daar kijken we nu echt niet van op.
Nieuws van en over Couperus is volop te vinden in het jongste boek van de
archeoloog-literator F.L. Bastet. Als geen ander heeft hij de laatste jaren de vele
raadsels die het werk en vooral de persoon van Couperus leveren, aangevat en hij
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heeft van zijn speurtocht in een stroom van artikelen in bladen als De Revisor,
Maatstaf en Hermeneus verslag gedaan. De meeste zijn nu, in bewerkte vorm en
in chronologische ordening, bijeengebracht in een bundel met de titel Een zuil in de
mist. Die titel verwijst op symbolisch niveau enerzijds naar de genoemde raadsels,
anderzijds naar de Noord-Zuid-dialoog in Couperus' innerlijk en de daaruit
voortvloeiende dichotomie in zijn werk.
Bastets boek betekent een revival van de biografische benadering van Couperus,
die met de verschijning
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van de studie van H.W. van Tricht, Louis Couperus: Een verkenning (1960) een
voorlopig einde had gekregen. In het eerste nummer van Merlijn (1962) liet J.J.
Oversteegen van dat boek geen spaan heel. Dat lag voor de hand want de causaliteit
in de relatie auteur-fictioneel werk, het uitgangspunt van Van Tricht, stond haaks
op het dogma van de Merlinisten, dat alleen de tekst telde en de auteur niet. Voor
Bastet moet dat wel een overspannen-eenzijdige gedachte zijn. ‘Als wij van een
boek houden,’ schrijft hij in zijn inleiding, ‘kan niemand ons kwalijk nemen als wij
ook de auteur ervan gaan liefhebben als een goede en trouwe vriend. Wij willen
graag weten hoe het boek ontstaan is, hoe het zich verhoudt tot vroeger en later
werk, en waarom het geschreven is. Als wij vermoeden dat er autobiografische
elementen in verwerkt zijn, willen wij meer horen over de schrijver zelf, over zijn
drijfveren, zijn leven, zijn ontwikkeling.’
Waar Van Tricht geen pogingen heeft gedaan nieuwe feiten over Couperus' leven
te verzamelen, maar het werk van Couperus heeft gebruikt om zijn stelling te
bewijzen dat Couperus zijn homoseksualiteit pas geleidelijk heeft aanvaard, daar
streeft Bastet in eerste instantie naar het zoeken van onbekende feiten in de
biografie, om die vervolgens, voorzichtig, aan het werk te relateren. Dat levert bij
voorbeeld een spannend hoofdstuk op als ‘Orlando... zeker, die heeft gelééfd....’,
waar Bastet op zoek gaat naar de persoon die model heeft gestaan voor Orlando
Orlandini, de hoofdfiguur van zovele feuilletons. Volgens mevrouw Couperus-Baud
en de neef Steenstra-Toussaint berustte Orlando voornamelijk op fantasie, maar
zijn authenticiteit werd door Couperus-deskundigen nimmer in twijfel getrokken (Van
Tricht, Reynders, Vogel). Nu lijkt definitief te zijn vastgesteld om wie het ging: Giulio
Lodomez (1866-1945) is degene geweest die Couperus zoveel inspiratie heeft
geschonken, in directe zin voor de feuilletons, in wijder verband voor de antieke
romans, waarin viriele schoonheid zo'n belangrijke rol speelt.

Romanfragment
Belangstelling voor de oudheid, autobiografische elementen en een vleug ‘Orlando’
spelen ook een rol in het hoofdstuk ‘Zijn aangenomen zoon’, dat de tekst bevat van
een eerst onlangs door Marijke Stapert teruggevonden fragment van een
contemporaine roman uit 1918, die de vermelde titel had moeten krijgen. Het duidelijk
schetsmatige romanfragment (inmiddels zowel bij Reflex, als in een bibliofiele uitgave
bij Ger Kleis gepubliceerd) laat ons een Haagse classicus, dr. Eelco Eyselius, zien,
die in afwachting is van de komst van zijn pleegzoon Durante Duranti. Op deze
aangenomen zoon blijkt zijn secretaresse, Machteld, verliefd en de intrige van de
roman zal dus wel gevormd zijn door de ontwikkeling van de relatie tussen deze
twee jonge mensen.
Eyselius is duidelijk een alter ego van Couperus zelf: hij schrijft over Plinius en
Julianus de Afvallige, net als zijn geestelijke vader in die jaren deed (zie De antieke
verhalen). Durante Duranti was in werkelijkheid de naam van de neef van ‘Orlando’,
maar voor het romanpersonage stond model Couperus' neef Frans Vlielander Hein,
die bij hem secretariswerkzaamheden verrichtte. Bastet citeerde uit brieven van
Couperus aan Aletrino en uitgever L.J. Veen, die de nauwe banden tussen oom en
neef (in 1919 tragisch omgekomen) accentueren. Hij had ook kunnen wijzen op de
briefwisseling tussen Couperus en W.E.J. Kuiper, met name op de volgende woorden
van laatstgenoemde: ‘Van den noodlottigen dood van den heer V.H. had ik vernomen.
Ik wist niet dat hij U zóó na stond. Uit uw weinige woorden zie ik dat U bijna een
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zoon in hem verloren hebt of misschien meer dan dat, meer dan menig zoon voor
zijn vader is of kan zijn’ (geciteerd in W.E.J. Kuiper, Couperus en de Oudheid). Het
antwoord op de vraag waarom Couperus de roman niet heeft afgemaakt luidt volgens
Bastet: omdat Querido hem inmiddels een nieuw onderwerp aan de hand had
gedaan, een roman over de Perzische koning Xerxes - een uiterst waarschijnlijke
hypothese.
Een overtuigende reconstructie geeft Bastet ook van Couperus' laatste dagen in
het hoofdstuk ‘God en goden aan het einde’. Van zijn reizen in Japan was de schrijver
ziek en uitgeput teruggekeerd. In Nederland volgde een kort herstel, maar met een
ongetwijfeld veeleisende huldiging ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
Hij liep een neusinfectie op, die een operatie noodzakelijk maakte. Op zich zelf
behoefde ook een eventuele complicatie niet dodelijk te zijn, maar hij heeft
vermoedelijk ‘het toch wel wat moede hoofd er bij neergelegd, in de hoop dat het
nu definitief was. “Het is goed,” waren zijn laatste woorden. Men kan het geen suïcide
noemen, maar het komt er dicht bij.’
Bastets boek is niet alleen waardevol door de vele nieuwe gegevens die over
Couperus worden aangedragen (waaronder ook tot nu toe onbekend fotomateriaal),
maar ook door de voorbeeldig-wetenschappelijke wijze waarop die gegevens worden
verantwoord. Hoe belangrijk dit is blijkt uit het feit dat een van de weinige keren dat
er geparafraseerd in plaats van geciteerd wordt, er een niet geheel juiste voorstelling
van zaken wordt gegeven. Bastet beweert in het hoofdstuk ‘Papa Couperus’, een
bestrijding van het vaderbeeld zoals geschetst door Van Tricht, dat deze ‘de vader
de Eiser in Couperus' zielsproces noemde’. Maar Van Tricht spreekt op pagina 135
van zijn boek (tweede druk) over ‘de rol van Eiser die hij, onbewust, zijn vader in
zijn zielsproces had laten spelen’. Dat vader Couperus bij nader inzien geen
onaardige man was, wat Bastet betoogt, wil niet zeggen dat de jonge Couperus
hem ook zo heeft ervaren. Maar een dergelijke slip is, zoals gezegd, de uitzondering
die de regel van de wetenschappelijkheid bevestigt. Een toekomstige biograaf zal
om dit zo rijke boek zeker niet heen kunnen. Mocht die biografie er ooit komen dan
zou het mij verbazen als zij kwam van een ander dan van de auteur van Een zuil
in de mist.

Boenins proza
vervolg van pagina 21
maar van ‘anderen, lang geleden.’ Bij een conventionelere benadering zouden
gedeelten als de bovengenoemde de functie hebben gehad van een achtergrond,
waartegen het hoofdontwerp - Mietja's problemen met zijn verliefdheid - extra duidelijk
zou zijn uitgekomen. In Boenins tekst ligt het bijna omgekeerd. Het ‘verhaaltje’ is
hier, zoals in het overgrote deel van zijn werk, niet meer dan één van de materialen
om in het klein het totaal mee uit te beelden van een schepping, waar alles wat leeft
- planten, dieren en mensen van verschillende plaatsen en tijden - door dezelfde
oerinstincten wordt beheerst. Het wonder van Boenins proza is dat het ondanks
deze bijna ‘kosmische’ thematiek, een on-zware, verfijnde variant blijft van het
nuchtere realisme van zijn voorgangers uit de negentiende eeuw.
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Aan de leiband van de politiek
De geschiedenis van de Amerikaanse journalistiek
Deciding What's News door Herbert J. Gans Uitgever: Constable, 393
p. f 45,15 Importeur: Nilsson & Lamm
The Powers That Be door David Halberstam Uitgever: Dell Book, 1071
p. f 12,25 Importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
Het televisiedebat tussen de presidentskandidaten John F. Kennedy en Richard M.
Nixon liep op een ware slachting uit. Tegen alle adviezen in was Nixon pas op het
laatste moment naar Chicago gekomen waar de opname zou plaatsvinden. Hij had
een slopende campagne achter de rug, was ziek en doodmoe. Zijn gezicht was
asgrauw en als gevolg van zijn ingevallen wangen leek zijn overhemd wel drie maten
te groot. Net zo min als zijn opponent had hij gebruik durven maken van de
mogelijkheid om zich in de studio te laten opmaken. Dat risico was te groot met al
die journalisten in de buurt. Stel je voor dat de volgende dag in alle kranten de
volgende vette kop te lezen zou zijn: NIXON GEBRUIKTE MAKE-UP VOOR
TV-DEBAT, KENNEDY VOND DIT OVERBODIG. In de kleedkamer werkte iemand
hem zo goed mogelijk bij met een scheerstaaf die toevallig aanwezig was.
Kennedy's adviseur was stiekem de studio uitgeslopen en had een paar straten
verder wat Max Factor Creme Puff bij een drogist op de kop getikt. Meer was eigenlijk
ook niet nodig, want Kennedy zag er zó al voortreffelijk uit. Hij kwam net van een
toernee door Californië waar hij in een open auto had rondgereden, zodat hij mooi
bruin was. Hij had zich tot in de puntjes op het debat voorbereid en was goed
uitgerust.
Nixon maakte vanaf het begin van de opname een onzekere indruk. Al na enkele
ogenblikken droop het zweet tappelings van zijn gezicht. Het was rampzalig, zijn
aanhangers stonden te kreunen. In de regiekamer gebeurde iets merkwaardigs. Bij
het begin had de adviseur van Kennedy de regisseur steeds om ‘reactieshots’ van
zijn kandidaat gevraagd - hij wilde de beheerste, ietwat hooghartige trekken in beeld
hebben terwijl Nixon aan het woord was - maar opeens begon hij te zeuren om meer
reactieshots van Nixon, terwijl diens adviseur juist om Kennedy begon te roepen:
alles liever dan die meedogenloze camera te richten op dat verkrampte, zwetende
gezicht. De regiekamer veranderde in een gekkenhuis. ‘We hebben er nog twee
tegoed van Nixon,’ schreeuwde Kennedy's adviseur, ‘we hebben er al zestien van
Kennedy gehad en nog maar veertien van Nixon.’ ‘Nee, nee,’ gilde de adviseur van
Nixon. Kennedy werd de eerste ‘televisiepresident’ van de Verenigde Staten; hij
wist zo goed met dit medium om te gaan, dat zelfs de Amerikaanse intelligentsia er
enthousiast over was. David Halberstam, auteur van het magistrale The Powers
That Be, merkt op: ‘De televisie was dol op hem, hij was voor de camera geboren
en de camera voor hem. Hij was de eerste grote politieke superster. Hij maakte de
televisie groter, de televisie maakte hem groter. Iedereen gebruikte iedereen. De
media gebruikten de president, de president gebruikte de media. Zijn presidentschap
maakte dat het voortaan noodzakelijk was voor de politiek om een tv-toestel te
hebben en ernaar te kijken.’
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Henry Luce, directeur van Time en Life

Roosevelt
Halberstam beschrijft de groei van een aantal landelijke nieuwsorganisaties in de
Verenigde Staten - CBS, Time, The Washington Post en The Los Angeles Times en laat zien hoezeer deze opkomst verbonden is geweest met ontwikkelingen in de
politiek. Wat Kennedy betekende voor de televisie (en andersom), betekende zo'n
dertig jaar eerder Franklin Roosevelt voor de schrijvende pers en de radio. Onder
deze New Deal-president werd de Amerikaanse federale regering in korte tijd
herschapen van een kleine en bescheiden instelling in een oppermachtig en
allesoverheersend apparaat. Washington werd de plaats waar alle macht en dus
ook al het nieuws te vinden was.
De pers kon het allemaal nauwelijks bijbenen. Gelukkig hielp de president een
handje. Het Witte Huis werd een school voor de journalistiek. Roosevelt zorgde
dagelijks voor nieuws en begreep precies wat verslaggevers graag wilden horen.
‘Ik heb jullie vandaag weer een vette kluif voorgeschoteld,’ zei hij na afloop van een
persconferentie, ‘en nu maar rennen naar de krant.’ Hij wist ook hoe hij zijn verhalen
in de krant wilde hebben. ‘Als ik dat stuk moest schrijven,’ zo begon hij dikwijls, ‘dan
zou ik het zó aanpakken....’ En dan dicteerde hij de regels waarmee het artikel het
beste kon beginnen. De federale overheid breidde zich uit en de media volgden:
een symbiose van pers en politiek was het resultaat. In Deciding What's News van
de Amerikaanse socioloog Herbert Gans, die voor een deel dezelfde kranten en
tv-nieuwsrubrieken onderzocht als Halberstam, valt te lezen hoe ver die
verstrengeling gaat. Van alle mensen die in het nieuws verschijnen behoort zo'n
driekwart tot de categorie van ‘Bekende Personen’, die grotendeels uit politici en
hogere regeringsfunctionarissen bestaat. Ongeveer de helft van alle ‘nieuwswaardig’
geachte activiteiten heeft betrekking op de overheid. Gans schrijft dit toe aan de
definitie van ‘nieuws’ die in de Amerikaanse samenleving opgeld doet. ‘Strikt
gesproken heeft het nieuws vooral betrekking op de natie,’ zegt de auteur, ‘en de
natie wordt voor het gemak opgevat als de regering, waarvan de president het
symbool is.’ Een ‘gewoon’ iemand komt slechts in het nieuws als hij of zij een
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spectaculaire moord pleegt, terwijl de categorie ‘Onbekende Personen’ alleen
figureert als er rellen zijn of een staking.

Familiebedrijf
Tot diep in de jaren zestig heeft het grootste deel van de landelijke pers aan de
leiband van de politiek gelopen. De directies van kranten en omroeporganisaties
streefden eerder naar aanzien en respectabiliteit dan naar zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. Dat gold zelfs voor een ‘volwassen’ krant als The New York
Times. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog zou Arthur Krock de redacteur worden
van de gezaghebbende opiniepagina van die krant, maar tot zijn woede benoemde
de toenmalige eigenaar - C.L. Sulzberger - iemand anders. ‘Dit is een familiebedrijf,’
zei Sulzberger, ‘en het is een joodse krant en er werken verscheidene joodse
verslaggevers voor ons. Maar zo lang ik hier de baas ben hebben we nog nooit een
jood in de etalage gezet.’ Toen Krock later hoofd van de Washington-redactie werd,
ging hij er trouwens niet bepaald prat op dat hij joods was en wilde hij onder geen
beding joodse verslaggevers op zijn afdeling. Nadat hij weer een benoeming van
een joodse journalist had tegengehouden, werd hij door een van zijn medewerkers
aangesproken. Deze zei: ‘Sommigen hier denken dat je een antisemiet bent.’ ‘Nou,’
antwoordde Krock, ‘misschien is dat ook wel zo.’ The Los Angeles Times was
selectiever in haar angst aanstoot te geven. De krant was in handen van de puissant
rijke familie Chandler. Deze ‘heersers’ van Zuid-Californië waren typische
‘kingmakers’. Zij namen de zorg op zich voor de politieke loop-
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baan van Richard Nixon en wisten te bewerkstelligen dat hij vice-president werd
onder Eisenhower. Tot verdriet van de laatste overigens. Hun krant stond volledig
in dienst van hun favoriete politici. Politieke tegenstanders die in de krant wilden
konden een pagina kopen, maar liepen dan evengoed nog het risico dat er in de
opgegeven tekst veranderingen werden aangebracht.
In de jaren vijftig stond de Republikeinse conventie voor de keus tussen Taft en
Eisenhower. Norman Chandler, de toenmalige eigenaar van de krant, prefereerde
Taft, de meest conservatieve van de twee, maar zijn vrouw ‘Buff’ gaf de voorkeur
aan Eisenhower. Ze ontzegde haar man de toegang tot haar slaapkamer als hij
haar keuze niet zou volgen: ‘Geen Ike, dan ook geen seks,’ besliste ze. Dat Chandler
Ike inderdaad ging steunen was niet het resultaat van deze pressie. Toen hij zich
op de conventie met Taft had afgezonderd voor enig overleg achter de schermen
werden ze gefotografeerd door een journalist die hen was gevolgd. Taft barstte los
in een zeldzaam grove scheldpartij. Dat deed voor Chandler de deur dicht: het ging
om een fotograaf van The Los Angeles Times!

Vietnam
De innige verbroedering tussen krantenmagnaten en politici ging vaak ten koste
van de vrije nieuwsgaring. Halberstam zelf was ten tijde van het Kennedy-bewind
correspondent van The New York Times in Vietnam. In zijn verslagen was weinig
sympathie te vinden voor de Amerikaanse inmenging ter plaatse, hetgeen de
president meermalen tot razernij bracht. ‘Kan die kerel niet eens worden
overgeplaatst naar Rome of Parijs?’ drong Kennedy eens aan bij Halberstams
werkgevers. Vergeefs. Andere kranten waren minder coulant tegenover hun
verslaggevers. De directeur van Time en Life, Henry Luce, was absoluut niet gediend
van enig kritisch geluid uit Saigon. Onwelgevallige berichten van zijn correspondenten
werden eenvoudig niet gepubliceerd of zodanig herschreven dat er van de
oorspronkelijke strekking niets meer overbleef. Een reeks van gerenommeerde
journalisten heeft als gevolg van conflicten die over zulke praktijken ontstonden
ontslag genomen of gekregen.
In de loop van de jaren zestig werden de familiebolwerken ontmanteld. Als gevolg
van de belastingwetgeving moesten nieuwe bedrijfsvormen worden geconstrueerd.
Deze nieuwe ondernemingen werden afhankelijk van de beursnoteringen op Wall
Street, hetgeen hun overigens geen windeieren opleverde. Allerlei plaatselijke en
regionale kranten en omroepstations leden als gevolg van de sterk toegenomen
concurrentie van de televisie een kwijnend bestaan. Ze waren voor een habbekrats
te koop. Bladen als de Washington Post en The Los Angeles Times breidden zich
razendsnel uit. Ze maken nu deel uit van bedrijven die tot de grootste en rijkste van
de Verenigde Staten behoren.
Deze ontwikkelingen liepen parallel aan een proces van journalistieke ontvoogding.
Dit werd op gang gebracht door de Vietnam-oorlog en bereikte zijn climax tijdens
de Watergate-affaire. Toen hebben de redacties van de landelijke nieuwsmedia
zich één voor één ontworsteld aan de wurgende omklemming van de politiek. Te
zamen brachten ze Nixon en zijn trawanten ten val. Er was geen behoefte meer
aan een president die dicteerde hoe zijn verhaal in de krant moest komen. Watergate
is de triomf van de moderne Amerikaanse journalistiek. Herbert Gans laat zien dat
de tradities waaruit bij die gelegenheid geput kon worden door verslaggevers als
Bernstein, Hersh en Woodward, teruggaan tot ‘muckrakers’ als Lincoln Steffens en
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Ida Tarbell, die omstreeks de eeuwwisseling furore maakten met hun onthullende
reportages. Typerend voor deze ‘hervormende’ journalistiek was, dat politieke
misstanden steeds werden gezien als uitwassen van een systeem dat op zich zelf
boven iedere kritiek verheven geacht werd. Halberstam lijkt van ditzelfde hout
gesneden. Dat de politicus als superster van zijn troon is gestoten laat de
Amerikaanse droom in zijn ogen niet alleen onaangetast, maar voegt er zelfs nog
een dimensie aan toe: de journalist als nieuwe cultuurheld.

‘Het was echt, levensecht!’
vervolg van pagina 27
Een ander kenmerk van een (kleiner) deel van Avati's omslagen is het grote aantal
personen dat hij afbeeldde. De doorsnee cover toont twee à drie personen, een
Avati niet zelden een tiental of meer. Vooral de covers voor romans als die van
Farrell en Motley, die in de achterbuurten gesitueerd zijn waar het leven zich per
definitie op straat afspeelt, hebben door hun hoge bevolkingsdichtheid aan sfeer
gewonnen. ‘Voor al die modellen heb ik zelf moeten betalen. Ik werkte voor een
vast bedrag en zulke covers kostten me heel wat geld. Tegenwoordig neemt de
uitgever de onkosten meestal voor zijn rekening. Maar toen niet.’

Realisme
Hebben daarom zo weinig omslagschilders van die grote tableaux geschilderd?
Dat kun je wel zeggen. Zeker. Bij mij was dat altijd een soort gewetenskwestie.
Ik kreeg zo'n idee en dat wilde ik dan heel graag uitvoeren. Dan was het de vraag
of ik me dat kon veroorloven. Soms kon ik dat niet. Dan bedacht ik manieren om
dezelfde modellen meerdere keren te gebruiken. Door verschillende invalshoeken
te gebruiken, verschillende kostuums.’
Als Avati eind jaren veertig voor NAL begint te werken betekent dat de definitieve
doorbraak van een realisme waarmee tot dan toe slechts op kleine schaal en vaak
zeer amateuristisch geëxperimenteerd is. Een groot deel van zijn werk bestaat uit
een herverbeelding van werk dat eerder is uitgegeven onder uiterst symbolische
omslagen. Over de doorbraak van dit realisme laat Avati geen twijfel bestaan.
‘Het verkocht beter. Realisme is heel “leesbaar”. Iedereen kan zien waar je het
over hebt. Je kunt wel zeggen dat de fotografie tegenwoordig de meest gangbare,
manier van communiceren is als het om beelden gaat. Kunst (hij gebruikt het Engelse
woord artwork, dat hier slechts door omstandigheden met een hoofdletter verschijnt)
die op fotografie is gebaseerd, bevat een ready-made niveau van aanvaarding. In
feite is dat echt een lager intellectueel niveau maar net als alles kan het die speciale,
subtiele kwaliteiten hebben. Als ik een bepaalde reden zou moeten noemen waarom
mijn werk succes had, dan zou ik zeggen omdat mijn manier van verbeelden op
heel wat manieren aanvaard kan worden. Het was “leesbaar” op meerdere, zeer
verschillende niveaus. Uit zo'n werkwijze komen soms heel moeilijk op te lossen
problemen voort. De essentie van een boek kan iets zijn dat maar heel moeilijk in
beelden te vangen is. Het boek is heel erg de moeite waard maar het gaat in feite
over de dood. Dat verkoopt heel moeilijk. Toch is het een prachtig boek. Je wilt dat
de mensen het lezen. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Als dat lukt, dan is dat een
heel mooie ervaring.’
En als de roman u niet aansprak?
‘Ik besloot altijd of ik een cover maakte of niet, nadat ik het boek gelezen had.
Het moeilijkste vond ik me met een historische roman te identificeren. Dat is vaak
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gewoon standaardwerk. Dat heb ik geleerd. Tegenwoordig kan ik dingen doen
zonder dat ik er emotioneel bij betrokken ben. In mijn begintijd zou ik heel wat dingen
niet voor elkaar hebben gekregen die ik nu gewoon doe. Dingen die volledig buiten
mijn belangstelling of ervaring liggen.’
In mijn eigen verzameling Avati-covers vind ik later, bij controle, inderdaad slechts
één historische roman, Robert Penn Warrens World Enough and Time. Prachtig.
Ann Cook bezoekt Jeroboam Beauchamp in zijn cel. Beiden nemen laudanum in,
een paar paragrafen na de door Avati gekozen scène. Menig andere omslagschilder
zou twee lijken hebben afgebeeld, een omgevallen glas op de grond. Robert Pen
Warren mag tevreden zijn. Wie niet tevreden was, was Jerome D. Salinger toen zijn
geruchtmakende Catcher in the Rye bij NAL moest verschijnen. Avati's cover voor
dit boek is technisch zwak, maar het beeld van de van de lezer weglopende Holden
Caulfield is en blijft voor liefhebbers van deze roman een beeld dat recht doet aan
de intrigerende figuur Caulfield.
‘Salinger. Dat was weer een van die situaties waarin de uitgever weer heel
hebzuchtig was. Salinger was fel tegen een afbeelding op het omslag en op zekere
dag kwam hij naar de uitgever. Samen zijn we toen in een apart kamertje gaan zitten
en ik zei tegen hem, “Come on... die lui moeten het verkopen, die weten precies
hoe je iets moet verkopen.” Hij heeft lang geaarzeld. En vanuit zijn standpunt bekeken
had hij gelijk. Maar hij was toen nog niet zo bekend als hij nu is.’

Wat wilde Salinger op de cover?
‘Ik meen dat hij iets wilde dat sentimenteler was. De carrousel, het park. Of alleen
maar zijn naam. Later zouden ze het boek inderdaad op zijn naam hebben kunnen
verkopen, maar op de massamarkt verkoop je niet veel boeken op de naam alleen.
Toen hebben ze er ook nog die tekst en dat witte vierkant ingewerkt. Wie op dat
idee is gekomen? Dat herinner ik me niet. Hoe dan ook, misschien ben ik wel de
enige die Salinger ooit van gedachten heeft kunnen doen veranderen.’ De
aantrekkingskracht van een Avati-verzameling houdt - wat mij betreft - op bij het
einde van de jaren
vervolg op pagina 44
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A. Paul Weber, 1893-1980
De vreemde geschiedenis van een satirisch tekenaar
Begin november van het vorig jaar overleed de Duitse tekenaar A.
Paul Weber. Hij werd beschouwd als een van de grootste satirici,
wiens werk wel werd vergeleken met dat van Grandville, Doré, Goya
en Daumier. Een maand voor zijn dood verscheen een groot boek
met zijn werk onder de titel ‘Das Graphische Werk’. Algemeen wordt
Weber ook beschouwd als een van de belangrijkste antifascistische
tekenaars. Toch is niet iedereen het daarover eens.

Koos van Weringh
Op zondag 9 november 1980 overleed, op zevenentachtigjarige leeftijd, de Duitse
kunstenaar A. Paul Weber. Veel aandacht heeft zijn overlijden niet getrokken. In
NRC Handelsblad stond een berichtje van amper vier regels, waarin vermeld werd
dat de schilder en graficus in de Westduitse stad Ratzeburg verscheiden was.
Naderhand, op 12 december, verscheen in deze krant een korte bijdrage van Hofland,
die pleit voor een ‘klein Webercompendium’ in Nederland. De stukken in Duitse
kranten waren ook aan de korte kant. Over zijn werk werden enige algemene
opmerkingen gemaakt.
In de Frankfurter Allgemeine Zeitung las ik op 11 november, dat Weber na 1937,
het jaar waarin hij een tijd in arrest gezeten heeft, wel probeerde zijn cultuurkritiek
verder uit te oefenen, maar dat deed zonder ‘de machtige tijdsstromingen’ voor het
hoofd te stoten. Dat is, zoals straks nog zal blijken, een intrigerende opmerking. In
het antifascistische weekblad Die Tat werd Weber geschetst als één van de grootste
Duitse kunstenaars van deze eeuw - en één die de rampspoed van Hitler heeft zien
aankomen.
In Nederland is de belangstelling voor deze kunstenaar, voor zover ik heb kunnen
nagaan, nooit erg groot geweest. In vergelijking met tijdgenoten als Otto Dix (1891)
en George Grosz (1893) is over de in 1893 geboren Weber niet zoveel geschreven.
In Haarlem is ooit een tentoonstelling aan zijn werk gewijd, ter gelegenheid waarvan
H.P. Prenen het een en ander geschreven heeft. Dat deed ook Jan Kooijman in de
NVV-bladen in 1970: ‘Het werk van A. Paul Weber is in ons land nagenoeg onbekend.
Toen ik er kort geleden kennis van nam was ik er bijzonder door getroffen. Ik had
het gevoel lange tijd iets gemist te hebben door het niet te kennen’ (2 december
1970). In het september/oktobernummer van Maatstaf in 1973 is het portfolio aan
Weber gewijd, van enige summiere informatie voorzien door W.D. Kuik. En de
KRO-tv heeft in augustus 1974 een documentaire uitgezonden, die was
samengesteld door Jan C. Kuiper, destijds correspondent voor deze omroep in de
Bondsrepubliek. Daarvoor had Kuiper trouwens al een paar artikelen over Weber
geschreven en wel in De Nieuwe Linie (6 mei 1971) en Het Parool (27 juli 1973).
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Die Parade (tekening bij de Monolog des Blinden van Erich Kästner) Uit: ‘Kritische Kalender
1964’

Het algemene beeld over Weber, als ik probeer dat in het kort samen te vatten,
komt op het volgende neer. Hij is één van de grootste kunstenaars, die vaak wordt
vergeleken met Grandville, Doré, Daumier en ook Goya. Op genadeloze wijze
ontmaskert hij de menselijke zwakheden en gebreken en doorziet hij het optreden
van de machtigen der aarde, zoals politici en generaals. En hij is ook een visionair
kunstenaar, want hij heeft zien aankomen waartoe het nationaal-socialistische
systeem zou leiden: de ondergang. Voor ik hierop verder inga is het goed enige
biografische notities te geven. Andreas Paul Weber is geboren in Arnstadt
(Thüringen) op 1 november 1893, als zoon van een spoorwegbeambte. Hij heeft
geen enkele opleiding in de kunsten gehad en is dus een autodidact. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog, waarin hij als soldaat aan het oostelijke front verblijft, maakt
hij zijn eerste tekeningen. De jaren daarna houdt hij zich overwegend bezig met het
illustreren van boeken. Belangstelling voor de politiek en de politieke satire ontstaat
aan het eind van de jaren twintig als hij in contact komt met Ernst Niekisch en diens
‘Widerstands-Kreis’. In 1932 verschijnt van Niekisch de brochure Hitler, ein deutsches
Verhängnis, geïllustreerd door Weber. De tekeningen die hierin voorkomen bezorgen
de kunstenaar later enige problemen bij de autoriteiten. In 1937 wordt hij een tijd
opgesloten in verschillende kampen. In de jaren dertig heeft hij zich gevestigd in
Schretstaken, een plaatsje ten oosten van Hamburg. De erkenning als kunstenaar
komt pas laat in zijn leven. In 1971 ontvangt hij het
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Grosze Bundesverdienstkreuz en wordt hij professor en twee jaar daarna komt in
Ratzeburg een Webermuseum.

Das Verhängnis (1932) Uit: ‘Kunst im Widerstand’

Tekening uit ‘Der Zeitgenosse’ van Hjalmar Kutzleb (1922)

Het meeste werk van Weber is te vinden in de Kritische Kalender, een publikatie
die vanaf 1959 elk jaar verschenen is. Zo'n kalender bevat zevenentwintig litho's,
die hij maakt bij een gedicht of een prozatekst die hem opvalt. In 1964 heeft hij bij
voorbeeld bij een gedicht van Erich Kästner, ‘Monolog des Blinden’, de litho ‘Die
Parade’ gemaakt: een huiveringwekkende optocht van verminkten. Onlangs is bij
de uitgeverij Schirmer/Mosel in München een groot boek uitgekomen met grafisch
werk van Weber uit de jaren 1930-1978. Hierin zijn veel tekeningen uit de kritische
kalenders opgenomen. Het is de uitvoerigste verzameling prenten tot dusver.
Wie het boek doorbladert, kan niet onder de erkenning uit dat Weber een belangrijk
kunstenaar is, ook al vertoont zijn werk sporen van epigonisme (Grandville, Doré).
De wereld die hij op zijn tekeningen oproept is er één waar de domheid de boventoon
voert. De mensen leren niets en willen ook niet leren. Zij hebben geen ruggegraat.
Op één tekening laat hij zelfs zien dat de ruggegraat verwijderd wordt. Mensen laten
zich steeds opnieuw door militairen en bureaucraten in de luren leggen, zij laten
zich alles wijsmaken. In de vooruitgang gelooft Weber niet en hij voelt zich dan ook
niet geroepen als wereldverbeteraar op te treden. Met een rijkdom aan beelden laat
hij zien dat de wereld bestaat uit een gruwelijk zootje van elkaar benijdende, de
ogen uitstekende en met de ellebogen bewerkende ellendelingen. Graaiers zijn het.
De moderne beschaving met verschijnselen als nationalisme, militairendom,
consumptiedwang, sportverdwazing en nog vele andere, is door Weber scherp
geportretteerd.
Veelal maakt hij daarbij gebruik van griezelig-uitziende, Jeroen Boschachtige
typen: hologig, eenbenig, zwartgebrild, hoofdeloos, breedgrijnzend, liederlijk. Hier
is geen optimist aan het werk. Een enkele keer roept dit ‘zeitkritische’ werk afkeer
op, althans bij mij. Zo'n tekening is bij voorbeeld die over de Praagse Lente, waarop
het borstbeeld van Alexander Dubcek door ratten wordt aangevreten. Tekenaars
die bereid zijn door hen verafschuwde groepen als ratten af te beelden, moeten
goed in de gaten worden gehouden.
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Weber is ook een visionair kunstenaar, want hij heeft al vóór de ‘Machtübernahme’
in 1933 zien aankomen wat er in Duitsland zou gaan gebeuren. Dat is het volgende
element in de geschiedenis van deze kunstenaar. In het artikel in De Nieuwe Linie
zegt Weber tegen Jan Kuiper: ‘Ik heb mezelf niets te verwijten. Terwijl mijn
kunstbroeders kropen, ben ik rechtop blijven staan.’ Kuiper, kritisch journalist als hij
is, is er niet helemaal gerust op en probeert toch het één en ander over het
oorlogsverleden van de door hem bewonderde man op te sporen. Hij heeft een
aanduiding, dat Weber mee zou hebben gewerkt aan het nationaal-socialistische
blad Das Reich, maar daarover blijkt niets te vinden. Raadpleging van Joseph Wulf,
de schrijver van het boek Presse und Funk im Dritten Reich levert ook niets op. Wulf
heeft nooit van Weber gehoord. Twee jaar later publiceert Kuiper zijn boekje De
angst der patriotten, dat gaat over de ontwikkelingen in de Westduitse politiek. Als
omslag doet een litho van Weber dienst, waarop het neonazisme wordt afgebeeld.
Hij bedankt Weber in zijn woord vooraf en noemt hem een tekenaar die ‘reeds voor
de oorlog op navrante wijze het nazisme aan de kaak stelde’. Dat is de gangbare
opinie. In 1977 publiceerde de Elefanten Press in Berlijn (West) het boek Kunst im
Widerstand, waarin Weber als een belangrijk antifascistisch kunstenaar wordt
beschreven. Goebbels, zo lezen we, heeft in 1944 wel geprobeerd Weber en enige
andere tekenaars in te schakelen bij zijn fascistische propaganda, maar dat is niet
gelukt. In de Bondsrepubliek is een rondreizende, door de Elefanten Press Galerie
verzorgde tentoonstelling, waarin Weber-als-de-antifascist centraal staat. In Die Tat
werd naar aanleiding van deze expositie zelfs geschreven dat Weber in de
Bondsrepubliek doodgezwegen wordt, omdat in de officiële Westduitse
kunstgeschiedenis nog steeds geen plaats is voor de kunst uit het Duitse verzet (28
oktober 1977).
Bij bijna alle artikelen over dit onderwerp staat dezelfde tekening afgedrukt,
namelijk ‘Das Verhängnis’ uit 1932 en voor het eerst gepubliceerd in de al genoemde
brochure van Niekisch Hitler, ein deutsches Verhängnis. Het is de tekening van een
grote, van een hakenkruis voorziene doodkist, die voor aanmarcherende horden
met hakenkruisvlaggen als massagraf dient: een gruwelijke profetie die in de jaren
daarna werkelijkheid werd. Ook de andere illustraties in die brochure zijn duidelijk:
Hitler en zijn beweging worden scherp aangevallen. Weber wil deze tekeningen zelf
eigenlijk niet als profetieën beschouwen, omdat het voor duizenden en duizenden
toen al duidelijk was dat de ondergang van dat systeem onafwendbaar was. Dat
zegt hij in 1967 tegen iemand die bij hem komt voor een gesprek. Een groot deel
van dat gesprek staat afgedrukt in het bij Schirmer/Mosel verschenen boek.

Goral
Weber doelt hier waarschijnlijk op de duizenden en duizenden die er in 1945 achter
kwamen dat er met die Hitler iets aan de hand was. In 1932 waren dat er niet zoveel.
Kan Weber op grond van die vooruitziende tekeningen uit 1932 tot een antifascistisch
tekenaar worden verklaard? Die vraag is de laatste jaren in de Bondsrepubliek
sterker aan de orde. Bij de opening van de tentoonstelling in de Elefanten Press
Galerie in West-Berlijn in oktober 1977 is een heftige discussie gevoerd, die op gang
gebracht is door een kunstenaar uit Hamburg, Arie Goral, die jarenlang in
concentratiekampen heeft doorgebracht. Goral heeft zich in de ontwikkeling van
Weber verdiept, omdat hij het te ver vindt gaan dat deze als antifascistische
kunstenaar te boek staat. Onder de titel HEIL WEBER! oder: Nicht sein kann was
nicht sein darf heeft hij een documentatie samengesteld, waarin hij laat zien dat er
met A. Paul Weber veel meer aan de hand geweest is. En dus nog is. Goral wil niet
betwisten dat in 1932 die anti-Hitlertekeningen gemaakt zijn, maar hij bestrijdt de
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opvatting dat wij hier met een antifascistische tekenaar te maken hebben. En datgene
wat door hem aangedragen wordt en wat door iedereen kan worden gecontroleerd,
kan niet achteloos terzijde worden geschoven. Waar gaat het om?
Zowel vóór als na 1933 heeft Weber honderden tekeningen gemaakt die als
fascistisch, antisemitisch of hoe dan ook kunnen worden omschreven. De eerste
dateren uit 1922 en staan in een boek van Hjalmar Kutz-
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leb, Der Zeitgenosse. Op verschillende van die prentjes worden joden op de
uitentreure bekende wijze afgebeeld, zoals later op veel grotere schaal in Der
Stürmer gebeurde. Kutzleb behoorde tot één van de vele vrijkorpsen, die later
opgingen in de beweging van Hitler. Zijn boek gaat tekeer tegen de nieuwe
ontwikkelingen die zich na de instorting van het keizerrijk in Duitsland beginnen af
te tekenen. Het richt zich tegen bolsjewisten, socialisten, joden. Het predikt de
absolute gehoorzaamheid aan het gezag, het verheerlijkt het boerendom. Kortom,
alle elementen uit de nationaal-socialistische ideologie treffen we erin aan. Tegen
Goral is ingebracht dat deze tekeningen van Weber als een jeugdzonde moeten
worden gezien, maar terecht wijst hij erop, dat werk uit hetzelfde jaar van Dix en
Grosz, die even oud zijn, ook niet als jeugdzonden wordt aangemerkt.

De plumpudding, tekening uit ‘Britische Bilder’ (1943)

Gezicht op kasteel Windsor, tekening uit ‘Britische Bilder’ (1943)

De jeugdzonden blijven voortduren, want in 1927 illustreert hij een boek voor de
jeugd, een soort catechismus voor de ‘Wander- und Wehrjugend’. Dat staat vol met
gedachten over ‘unser Kampf um das Deutschtum’, over de waarheid over de rassen,
over het Duitse geloof, over volk en staat. Een jaar later verschijnt zijn naam op de
titelpagina van een boek van Manfred von Killinger, Ernst und Heiteres aus dem
Putschleben. Von Killinger is dan al lid van de NSDAP. Het boek beleeft in 1942
een negende druk, nog steeds met de tekeningen van Weber, die het beste als
‘volkse’ prentjes te omschrijven zijn. Von Killinger bekleedde eerder een belangrijke
functie in de Organization Consul, een militante geheime organisatie, die de moord
op Erzberger uitvoerde en later, tijdens de oorlog was hij als ‘Beauftragte’ de schrik
van Boekarest in Roemenië. De boeken van Von Killinger werden na 1931 uitgegeven
bij dezelfde uitgeverij die Hitlers Mein Kampf en het dagblad van de NSDAP,
Völkischer Beobachter uitgaf. Het lijkt mij uitgesloten dat Weber niet heeft geweten
wie deze Von Killinger was.

Wilhelm Stapel
Van Weber verschenen in 1930 tekeningen in een boek van Wilhelm Stapel,
Literatenwäsche, een zeer antisemitisch boekwerk. Het bevat onder meer een
gedicht tegen Kurt Tucholsky, door Weber geïllustreerd. Tucholsky, de trots van
Juda in zijn rode Trotzkipak, zoals het in het gedicht staat, is door de tekenaar als
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een gespieste wandluis afgebeeld. Wilhelm Stapel behoort tot de ergste antisemieten
uit het Derde Rijk. Hij heeft nog een ander boek geschreven, waarin hij ‘die
literarische Vorherrschaft der Juden in Deutschland’ tussen 1918 en 1933 bespreekt.
De Duitse geest en de Duitse macht die zich verenigd hebben in de persoon van
de Führer Adolf Hitler hebben zich van dat joodse gespuis echter weten te bevrijden:
dat is de boodschap van Stapel.
Uit deze voorbeelden blijkt dat Weber thuishoorde in de kringen van het volkse
radicalisme, waar socialistenhaat en antisemitisme hoogtij vierden. En dat waren
de kringen die Hitler aan de macht brachten. De tekeningen die Weber maakte voor
de brochure van Niekisch zijn, om het even in het Duits te zeggen, eerder een
‘Fremkörper’ in zijn werk in die jaren. Als Hitler aan de macht gekomen is, in januari
1933, is van een ommekeer in het denken van Weber weinig of niets te merken. De
boeken van Von Killinger met zijn prenten blijven herdruk na herdruk beleven, maar
daarvan zou nog gezegd kunnen worden dat het buiten zijn bereik lag dat te
verhinderen. In elk geval pasten die prenten uitstekend in het nationaal-socialistische
patroon. In 1937 zat hij ook een tijd gevangen en in Kunst im Widerstand wordt het
voorgesteld dat hij daarna zijn leven nauwelijks meer zeker was, maar ook daaraan
moet ernstig worden getwijfeld.
In 1941 zal hij namelijk nog een prestatie van formaat voor de Duitse natie leveren.
Dat gebeurt met de publikatie van een bundel tekeningen onder de titel Britische
Bilder. Duitsland, op verschillende fronten in oorlog, heeft er behoefte aan de
tegenstander zo zwart mogelijk af te schilderen, en Weber neemt Engeland voor
zijn rekening. De bundel bevat vijfenveertig tekeningen over het ‘perfide Albion’. In
zijn soort is het een uniek boek. Weber beperkt zich namelijk niet tot het Engeland
uit het begin van de jaren veertig, maar hij behandelt de geschiedenis van het land,
vooral als koloniale mogendheid: de slavenhandel met aan het roer van het schip
een figuur die ook in elk nummer van Der Stürmer voorkomt, de verovering van
India en de andere gebieden, de Boerenoorlog (Engeland als hyena), de Pax
Brittannica in Ierland (een boom vol gehangenen), de invloed van de beurs en de
geldmannen. De tekeningen laten aan duidelijkheid niets te wensen over en zeker
die over de effectenhandelaar niet. Zo'n natie van schoften en schurken kan geen
lang leven meer beschoren zijn en op de laatste prenten laat Weber dan ook zien
dat Engeland zal ondergaan.

Misbruik
Met deze bundel leverde hij het beeld van de vijand dat noodzakelijk is voor de
strijd. En het werd door de autoriteiten ten zeerste op prijs gesteld. In maart 1941,
kort na de eerste uitgave, verschijnt in het tijdschrift Die Kunst im Dritten Reich een
uitvoerig artikel over de bundel. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het
‘Zentralverlag der NSDAP’, in het kader van de ‘gesamten geistigen und
weltanschaulichen Schuling und Erziehung des NSDAP’. Weber wordt in dat artikel
geprezen als de beste Duitse, maar ook met buitenlanders niet te vergelijken
tekenaar. Op overtuigende wijze heeft hij de heers- en roofzucht van de Engelsen
vastgelegd, meent dr. Wilhelm Westecker. In onze strijd tegen het plutocratische
Engeland zijn deze tekeningen van grote waarde, zo besluit hij. In 1942 verschijnt
er dan ook een nieuwe uitgave, nu ook in het Engels en Frans. De titel luidt nu:
England, der Totengräber der kleinen Nationen. Op de titelpagina wordt ook nog
vermeld: Een kunstenaar ontmaskert de misdaden van Engeland. In het blad Signaal,
dat door de Duitsers in alle door hen bezette gebieden verspreid werd, wordt in
maart 1942 aandacht aan het werk van Weber besteed. Hij wordt daar beschreven
als een dramaturg met de tekenpen, die in demonische kracht composities kan doen
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ontstaan die in één slag duidelijk maken hoe het zit. En dat is met de Britische
Bildern het geval. Een jaar later, in 1943, verschijnt bij Nibelungen-Verlag nog een
‘Volksausgabe’, op grauwer papier. Nu zijn er achtenveertig tekeningen.
De bundel van Weber heeft in de oorlog een belangrijke functie vervuld, daar kan
weinig twijfel over bestaan. Hij mag dan niet officieel bij de propaganda van Goebbels
ingeschakeld geweest zijn, hij vervaardigde op eigen houtje reeksen prenten die
de Duitsers konden doen geloven dat zij voor een goede zaak streden. Andere
tekenaars, zoals Otto Dix, konden dat niet, want die waren ontslagen of erger. In
het boek Kunst im Widerstand, waarin gepoogd wordt Weber als een antifascistisch
kunstenaar te presenteren, wordt over de Britische Bilder gezegd, dat deze prenten
eigenlijk niet tegen Engeland en de Engelsen gericht zijn, maar tegen de
imperialistische uitbuitingsaspecten van het
vervolg op pagina 51
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De drijfveren van revolutionaire menigten
Een onderzoek naar politieke woelingen
Ideology and Popular Protest door George Rudé Uitgever: Pantheon
Books, 176 p., f 13,35
Bastiaan Bommeljé
Als een typische laatbloeier debuteerde de historicus George Rudé eerst op
negenenveertigjarige leeftijd in de wereld der wetenschappen. Hij werd geboren in
Oslo in 1910, studeerde aan de universiteiten van Cambridge en Londen, waarna
een onopvallende leraarsloopbaan hem meer dan vijfentwintig jaar bezighield. In
1959 vervaardigde hij echter in Parijs onder leiding van Georges Lefèbre en met
hulp van Albert Soboul zijn eerste grote studie: The Crowd in the French Revolution.
Als een van de eerste Engelse geschiedkundigen richtte hij zich geheel op de Franse
Annales-traditie van sociaal-economisch onderzoek met breed opgezette en
nauwgezette kwantitatieve navorsingen. Rudé probeerde in zijn studie de omvang
en de sociaal-stratigrafische opbouw te achterhalen van de volksmassa's die de
Bastille bestormden en in de woelige revolutietijd voor zovele grandes journées vol
demonstraties en openbare onrust zorgden.
Daarmee was hij, zeker voor zover het de Engelse historiografie betrof, een
grondlegger van de trend die in de navolgende decennia hoogtij zou vieren: de
bestudering van de geschiedenis van ‘het gewone volk’. Als een rode draad door
het ondertussen indrukwekkend omvangrijke oeuvre van Rudé loopt zijn onderzoek
naar de wederwaardigheden en de drijfveren van revolutionaire menigten, speciaal
in de roerige achttiende eeuw. Zelf leidde hij sedert 1959 een zwervend bestaan.
Hij was onder meer verbonden aan verscheidene universiteiten in Australië en
Canada, alsmede aan de University of Stirling (Schotland), Columbia University in
New York en de universiteit van Tokio.
Men ontkomt er echter niet aan te constateren dat de kwaliteit van Rudé's werk,
na het veelbelovende begin, bijkans even afwisselend is als de verblijfplaats van
de auteur. Naast uitstekende, of tenminste tamelijk interessante boeken als Wilkes
and Liberty: a Social Study of 1763-1774, (1965) en het samen met zijn geestverwant
E.J. Hobsbawm geschreven Captain Swing (1969), waren er ook enkele minder
boeiende overzichtswerken, die niet zelden gebukt gingen onder een zekere mate
van onnauwkeurigheid, en een aantal te verwaarlozen, doch meestentijds lijvige,
niemendalletjes, als Debate of Europe, 1815-1850 (1972).

Stuurloos
Rudé kan niettemin beschouwd worden als een specialist op het gebied van de
historische analyse van revolutionaire groeperingen, of het nu om geteisterde Engelse
boeren in de middeleeuwen of het rumoerige menu peuple van het Parijs der
revolutiejaren (1789 zowel als 1848) gaat. Onlangs heeft hij in Ideology and Popular
Protest getracht in tamelijk kort bestek een methodologische samenvatting en
verantwoording te geven van zijn onderzoekingen.
Momenteel is het wetenschappelijk klimaat niet ongunstig voor een dergelijke
publikatie. Na de soms wat chaotische en modieuze aanzetten in de jaren zestig
verschijnt er de laatste tijd nogal wat doorwrocht onderzoek naar een probleem als
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de relatie tussen ideologie en revolutionaire gedrevenheid van het ‘gewone volk’,
terwijl vergelijkende analyses van de grote revoluties sinds het fascinerende en
ambitieuze boek van Theda Skocpol, States and Social Revolutions: a Comparative
Analysis of France, Russia and China, weer midden in de belangstelling staan.
In dit perspectief gezien is het jammer dat Ideology and Popular Protest een
enigszins stuurloze indruk maakt. Rudé probeert in een voor historici altijd gevaarlijke
mondiale omarmingsdrang zoveel mogelijk revoluties, opstanden, revoltes en
andersoortige politieke woelingen te behandelen. Het resultaat is een
weinigzeggende historische hutspot, waarin zulke uiteenlopende evenementen als
de Jacquerie van Franse Boeren in 1358, de Kozakken-opstand in Rusland in
1773-'74, de Violencia in Columbia tussen 1949 en 1958, de Bundschuh-revoltes
in Duitsland in de jaren 1502-1517, de woelingen in Transylvanië in 1784, de
Mexicaanse revolutie van 1910, de Va-Nu-Pieds-beweging in Normandië in 1639,
de revolutionaire toestanden in Engeland in het midden van de zeventiende eeuw,
de ‘Meel-oorlog’ in de omstreken van Parijs in 1775, de Amerikaanse Revolutie, de
Swing-landarbeidersrebellie in Engeland in 1870, de Franse revolutie van 1789 en
de ‘revoluties’ van 1830, 1848, 1871, plus nog verschillende andere minder bekende
opstanden, in een nauwelijks bij te houden tempo aan het oog voorbij trekken.
Rudé doet geen poging hierin enig systeem aan te brengen. Een verdeling in
historische categorieën als revolutie, revolte, rebellie en rellen is voor hem blijkbaar
van geen belang. Met de term ‘popular protest’ omvat hij op een eenvoudige wijze
alle manifeste vormen van onrust of weerspannigheid van de lowerclasses tegen
feodale landheren, belastinginners, fabriekseigenaren of kerkelijke en staatsoverheid.

Ideologie
De behandeling van het begrip ‘ideologie’ (the full range of ideas or beliefs that
underlie social action, zoals Rudé tamelijk schaapachtig definieert) is eveneens wat
teleurstellend. In de loop der jaren heeft Rudé zich steeds scherper geprofileerd als
een ‘marxistisch’ historicus, en wel van een nogal ergerlijk soort, zo mag men daar
na lezing van het hoofdstuk Ideology and Class Consciousness aan toevoegen.
Met een welhaast verbluffende consequentie negeert hij het merendeel van de
‘nietmarixistische’ literatuur. Hij meent daarentegen dat het onontbeerlijk is op
uitgebreide wijze zijn licht te laten schijnen over de schimmige erfenis die Marx en
Engels nalieten in hun pogingen tot een ideologieconcept te komen waarin zowel
plaats was voor hun ideeën aangaande het ‘vals bewustzijn’ van de arbeidersklasse,
als voor hun inzicht dat ‘het proletariaat zich bewust is van haar historische taak’.
Uiteindelijk komt Rudé min of meer uit op het (overigens ook nogal onduidelijke)
standpunt van Gramsci over de ideologie van de lagere sociale strata. Tegenover
de rationalistische, gestructureerde en ‘gewilde’ klasse-ideologie van de bourgeoisie
stelde Gramsci de ‘psychologische, historische en organisch gegroeide’ ideeënwereld
van het gewone volk. Hoewel deze proletarische ideologie vaak verward en vol
tegenstrijdigheden is, opgebouwd uit folklore, mythen en ‘gezond verstand’, kan het
toch als een historische factor invloed uitoefenen op de ideeën van de
middengroepen en aldus indirect ook op de hegemonie van de bourgeois-ideologie.
Maar Rudé gaat niet in op de vraag hoe het komt dat uitbarstingen van volkswoede
op zekere momenten ontstaan, en waarom in andere tijden van schijnbaar even
grote onderdrukking een gelaten passiviteit het gedrag der lagere sociale strata
kenmerkt. Moet men bij rebellie denken aan een samenspel van gestegen
verwachtingen en relatief achterblijvende materiële vooruitgang, of aan een
overschrijding van de frustratietolerantie van een sociale klasse of wellicht toch aan
objectieve wetmatige krachten der geschiedenis?
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Kerk en Koning
Nauw verwant aan dat probleem is de vraag welke rol volksoproer speelt in waarlijke
revoluties. Opstandig gedrag van boeren of arbeiders behoeft natuurlijk in het geheel
niet te leiden tot revolutionaire situaties. Pas wanneer de heersende elite in
verschillende kampen uiteenvalt en het centrale gezag haar macht en controle over
haar repressieve apparaat verliest (bij voorbeeld door nederlagen in oorlogen) kan
een soort anarchistische toestand ontstaan waarin een greep naar de staatsmacht
tot revolutie kan leiden. In zo'n geval kan een volksoproer, aangezet door welke
motieven dan ook, werken als een ‘aanjager’ van dat revolutionaire proces.
De ‘ideologie’ die ten grondslag ligt aan een dergelijk volksoproer behoeft zeker
niet overeen te komen met de ideologie van de revolterende elitegroeperingen.
Veelbetekenend in dit verband zijn de bekende voorbeelden die ook in het
interessante boek van E.J. Hobsbawn, Primitive Rebels, (1959) te lezen zijn:
opstandige boeren in het Rusland van vlak voor de Revolutie wierpen zich voor de
geweren van schietende soldaten onder het roepen van aanhankelijkheidsbetuigingen
aan de Tsaar; in Frankrijk ontstond in 1793 een sterke ‘Kerk-en-Koning’-beweging
onder grote groepen boeren (de Vendée) die zich tegen de Revolutie keerden; en
de fameuze strijdkreet van de Italiaanse boeren ten tijde van de vrijheidsoorlogen
van Garibaldi luidde: ‘Weg met de bedelaars, leve de koning, de Paus en de
Republiek!’.
Revoluties zijn, het behoeft nauwelijks herhaling, bijzonder complexe historische
gebeurtenissen, waarin structurele maatschappelijke omstandigheden, oorzaken
en aanleivervolg op pagina 44
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De geestigste Faulkner
‘Het is een goed teken dat een man nog zijn hoofd kan verliezen’
Het gehucht door William Faulkner Vertaling John Vandenbergh
Uitgever: De Bezig Bij, 383 p., f 45,Uncollected Stories door William Faulkner Uitgever: Chatto & Windus,
716 p., f 74,10 Importeur: Keesing Boeken
Maarten 't Hart
Faulkners veertiende prozawerk, The Hamlet, nu voor het eerst onder de titel Het
gehucht in het Nederlands vertaald, verscheen in 1940. Eraan vooraf gingen negen
romans, twee verhalenbundels en twee werken (The Unvanquished en The Wild
Palms) die nu eens romans, dan weer verhalenbundels genoemd worden.

The Hamlet ontstond echter niet na deze dertien eerder gepubliceerde werken,
maar al aan het eind van de jaren twintig. Toen al had Faulkner een groot werk voor
ogen over de opkomst van verarmde, gewetenloze, verpauperde blanken - de familie
Snopes - die, niet gehinderd door enige moraal, de macht grijpen, eerst in een
gehucht, later in een stad.
Hoezeer de Snopes en het Snopisme Faulkner hebben beziggehouden, blijkt uit
het feit dat zij in tal van verhalen en in de romans Flags in the Dust, Sanctuary, As
I lay dying, The Sound and the Fury en The Unvanquished al voorkomen. In een
brief aan Malcolm Cowley vertelt Faulkner: ‘The Hamlet werd opgezet als roman.
Toen ik eraan begon, kwam eerst het gedeelte Spotted Horses. Ongeveer twee jaar
later had ik plotseling De Hond, toen de binnenplaats van Jamshyd, hoofdzakelijk
omdat de Spotted Horses een karakter hadden voortgebracht waarvan ik was gaan
houden: de rondreizende naaimachinehandelaar Suratt. Ondertussen had mijn boek
Flags in the Dust de familie Snopes voortgebracht, die ook hun verhalen in de saga
produceerden. Dit duurde meer dan tien jaar, totdat ik op een dag besliste dat ik
maar beter aan het eerste deel kon beginnen of anders zou ik het nooit op papier
krijgen.’ Faulkner schreef de beide andere delen van de Snopes-trilogie pas veel
later. Deel 2, The Town verscheen in 1957 en deel 3, The Mansion, in 1959. Die
twee delen werden geschreven in de periode na 1942 en dat is jammer want met
Go Down, Moses, dat in 1942 verscheen, ‘eindigde Faulkners grote periode van
creativiteit’ zoals Edmund Volpe terecht in zijn Faulkner-boek opmerkt en hij voegt
eraan toe: ‘kwalitatief noch kwantitatief kan het werk van de volgende twintig jaar
zich meten met het artistieke succes in de korte periode tussen de publikatie van
Sartoris en de publikatie in 1940 van The Hamlet.’ Volgens Volpe is dit te wijten aan
het feit dat Faulkners latere werk ‘tended to be inspired by idea more than feeling’.
Dit klopt. Anders dan in vroeger werk heeft Faulkner het vanaf 1948 (toen verscheen
Intruder in the Dust) nodig geoordeeld om in zijn werk ‘ideeën, syntheses,
persoonlijke inzichten en samenvattingen’ te geven over onder andere het
rassenprobleem. Niettemin bevat ook het latere werk nog prachtige passages, want
Faulkner was groot genoeg om niet te bezwijken onder zijn ideeën. Een minder
goed schrijver zou wel bezweken zijn omdat, zoals Nabokov al zei ‘mediocrity thrives
on “ideas”.’
Van de drie romans over de familie Snopes is Het gehucht veruit het beste werk, al
bestaat het uit min of meer losse episodes, of zoals Faulkner zelf eens zei uit ‘short
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stories pulled together’. In Het gehucht vertelt Faulkner hoe een zekere Flem Snopes
binnendringt in een klein dorpje en zich daar - hij begint als winkelbediende - samen
met zijn familieleden, die hij meedogenloos gebruikt, opwerkt tot een vooraanstaand
lid van de gemeenschap. De opkomst van de familie Snopes wordt met achterdocht
bezien door de naaimachineagent Ratliff (in Flags in the Dust heette deze man nog
V.K. Suratt, maar Faulkner moest de naam veranderen omdat op een goede dag
in zijn geboorteplaats een man verscheen die V.K. Suratt heette), die zich niettemin
ook door Flem Snopes laat oplichten. Faulkner vertelt dat aan het einde van zijn
roman en dit gedeelte, hoofdstuk 2 van deel 4, heeft nogal wat kritisch commentaar
uitgelokt omdat eigenlijk niemand begrijpt hoe de sluwe Ratcliff zich zo gemakkelijk
laat beetnemen door Flem Snopes.
Joanne Creighton heeft in haar boek William Faulkner's Craft of Revision laten
zien hoe knap Faulkner de korte verhalen waaruit The Hamlet is opgebouwd heeft
omgewerkt om te passen in het grotere geheel. Niettemin blijft de roman iets
episodisch houden en blijft de losse structuur merkbaar. Ik vind het, eerlijk gezegd,
jammer dat Faulkner één van zijn aangrijpendste verhalen, ‘The Hound’, in The
Hamlet heeft geëxpandeerd tot een langer, maar beslist minder mooi gedeelte. ‘The
Hound’ is niet opgenomen in de Collected Stories van William Faulkner (die al in
1950 verschenen), maar is nu wel te vinden in de onlangs uitgekomen Uncollected
Stories. Het bevindt zich, uiteraard in vertaling, wel in het bij Heideland-Hasselt
verschenen Faulkner-deel in de serie Pantheon der Winnaars van de Nobelprijs
voor literatuur. The Hound gaat over een man die een moord pleegt en gehinderd
wordt door de hond van de vermoorde als hij het lijk probeert te verstoppen in een
wilgeboom.

William Faulkner

Spotted Horses
Hoewel het hoofdthema van Het gehucht de demoralisatie van de inwoners van
een dorpje door binnendringende paupers (red-necks) is, kan ik mij niet voorstellen
dat iemand het boek daarom leest, zomin als iemand Dickens leest om het
vader-zoon of heer-knecht conflict, dat aan elke roman van zijn hand ten grondslag
ligt, te bestuderen. Je leest Het gehucht omdat het, zoals Irving Howe in zijn
Faulkner-boek zegt, ‘geapprecieerd moet worden als een optreden, of een serie
van optredens op ongeveer dezelfde manier zoals men de romans van Dickens
apprecieert’. Dat komt omdat The Hamlet niet, als veel vroeger werk van Faulkner,
een tragische, maar een humoristische roman is. Natuurlijk: in eerder werk, met
name in Flags in the Dust en The Unvanquished en in het laatste hoofdstuk van
Light in August was al veel humor te vinden, maar Het gehucht is van het begin tot
het einde een wonderbaarlijk geestig en komisch verhaal. Alleen al de geschiedenis
van een paard dat met een fietspomp wordt opgepompt om het onherkenbaar te
maken is ‘hilarious funny’ (Howe). En dan bevat Het gehucht bovendien nog de
Spotted Horses-episode. Daarin wordt verhaald hoe Flem Snopes met een
handlanger een stel wilde paarden verkoopt aan de inwoners van het gehucht. Deze
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paarden blijken volstrekt onhandelbaar en alle inwoners zijn dus opgelicht. Op de
Spotted Horses-episode volgt een al even geestige beschrijving van de rechtszaak
naar aanleiding van het bedrog, een rechtszaak die overigens heel sterk doet denken
aan die van Walter Scott in Rob Roy. De Spotted Horses-episode is het geestigste
wat Faulkner ooit schreef en Irving Home noemt de roman ongetwijfeld omwille van
deze episode een ‘superb comic novel’ die ‘ranks second only to Huckleberry Finn’.
Maar de Spotted Horses-episode is niet alleen maar komisch. Faulkner werd eens
gevraagd: ‘Wat symboliseren de Spotted Horses, als ze al iets symboliseren?’ en
Faulkner antwoordde: ‘Het kan zijn dat ze symbolisch zijn: als paarden
symboliseerden ze de hoop en de aspiraties van het mannelijke deel van de
samenleving dat in staat is om zich te buiten te gaan aan volstrekte waanzin omwille
van een prul waar ze hun zinnen op hebben gezet en dit als tegenstelling met de
koude, praktische zin van vrouwen die alleen maar zeggen: mannen, wat een gekken
zijn het toch! Dat een man, zelfs in een gemeenschap waar er een constante druk
op hem uitgeoefend wordt om zich te conformeren, nog zijn hoofd kan verliezen en
een wild paard kan kopen voor drie dollars, dat vind ik een goed teken. Ik hoop dat
een man altijd zo zijn hoofd kan verliezen.’
In een tijd waarin we van Ton Anbeek te horen krijgen dat we actuele zaken in onze
romans moeten behandelen, en van Carel Peeters dat we ideeën in onze werken
moeten opnemen, en van sommige leden van een televisieforum bestaande uit
schrijvers, dat we ‘samenhangen’ in de maatschappij moeten opsporen (Oscar de
Wit, die dat zei en die eruit ziet alsof hij zijn hele leven lang niets anders dan
bitterkoekjes heeft gegeten, moet wel de meest humorloze persoon zijn die ooit
achter een
vervolg op pagina 44
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Du Perron tussen Henry Brulard en Marcel
De Franse invloeden op ‘Het land van herkomst’
Le pays d'origine door E. du Perron vertaling: Philippe Noble Uitgever:
Gallimard, f 55,80
Ieme van der Poel
Het zal niemand verbazen, dat de verschijning van de Franse vertaling van Het land
van herkomst in Nederland meer aandacht heeft gekregen dan in de Franse pers.
De belangstelling voor Nederlandse schrijvers in het buitenland is over het algemeen
gering, en bovendien lagen de plannen voor een Du Perronvertaling al zó lang bij
Gallimard in de ijskast, dat de kans op verwezenlijking zo zoetjes aan verkeken
leek.
De vertaling van Nijhoffprijswinnaar Philippe Noble betekent in verschillende
opzichten een belangrijke aanwinst. Zijn Pays d'origine vormt een voorbeeldige
weergave van de oorspronkelijke tekst. Soms - Rudy Kousbroek heeft hier in het
C.S. al eerder op gewezen - loopt het proza van Philippe Noble zelfs soepeler dat
dat van Du Perron, zonder dat de vertaler noemenswaardig van de oorspronkelijke
tekst is afgeweken. Dat is niet zo vreemd als het lijkt. De scènes die in Parijs spelen,
bestaan grotendeels uit gesprekken, die Du Perrons alter-ego, Arthur Ducroo, met
zijn Franse kennissen voert. Verschillende van deze discussies hebben letterlijk zo
plaatsgevonden. Dat blijkt niet alleen uit de persoonlijke notities van de schrijver
(waarvan nu voor het eerst een gedeelte is gepubliceerd), maar ook uit de Mémoires
van Clara Malraux, die model stond voor Bella, één van de personages uit het boek.
(In Voici que vient l'été gaat ze uitvoerig in op het gesprek over de vrijheid binnen
het huwelijk, waarbij Ducroo ten aanzien van de huwelijkstrouw een wel zeer
principieel standpunt blijkt in te nemen).
In een dergelijke situatie is de schrijver zélf dus eigenlijk vertaler, en de vertaler
degene die de tekst weer in zijn oorspronkelijke staat ‘herstelt’. Misschien dat dit
ook verklaart, waarom de stijl van deze Parijse fragmenten gekenmerkt wordt door
een zekere stroefheid, die in de Indische herinneringen geheel ontbreekt. In eerste
instantie verbaasde ik me erover, dat Philippe Noble de naam van de
artiestensociëteit de Put, in het Frans met ‘cloaque’ (riool, smerige plaats) vertaalt.
Toch is ook hier naar mijn gevoel niet zozeer sprake van verfraaiing, als van een
welbewuste keus. Het Franse equivalent ‘puits’ zou wel zeer ongelukkig zijn geweest,
omdat het homoniem ‘puy’ toevallig óók dichtgenootschap (eigenlijk landjuweel)
betekent, maar, misschien ten onrechte, een heel wat serieuzer beeld oproept, dan
Du Perron met zijn karikatuur van de Kring voor ogen stond. Misschien zou ik zelf
voor ‘trou’ (eigenlijk gat) hebben gekozen, een wat minder uitgesproken term, die
ook wat klank betreft heel goed zou passen.

Eenling
Le pays d'origine is maar liefst voorzien van twee begeleidende introducties. Het
boek opent met een voorwoord van André Malraux uit 1953, fossiele herinnering
aan een oude vriendschap, gevolgd door een heldere uiteenzetting van de vertaler
die, zowel stilistisch als inhoudelijk, een verademing betekent na het opgeblazen
betoog van Malraux. Vooral de wijze waarop Philippe Noble heden en verleden in
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Het land van herkomst met elkaar verbindt, spreekt mij erg aan. Hij verklaart Ducroos
uiteindelijke beslissing om als eenling, los van iedere politieke binding, de stijd met
het fascisme aan te gaan, als een direct uitvloeisel van diens koloniale achtergrond.
De Indische samenleving kende aan het blanke deel van de bevolking althans een
zeer grote mate van individuele vrijheid toe, die zich in de praktijk meestal in
economische termen liet vertalen, maar waaraan een veelomvattender liberalisme
ten grondslag lag. Ik ken bij voorbeeld niet veel mensen (zowel binnen als buiten
de literatuur), die zo moeiteloos als Ducroo van hun geloof afraken, zonder dat de
omgeving, met inbegrip van de direct verantwoordelijke geestelijkheid, ook maar
de geringste tegenactie onderneemt.
Dit individualisme beperkt zich in Het land van herkomst niet tot de figuur van
Ducroo, maar is ook kenmerkend voor de sfeer die hij in Parijs ontmoet: of het nu
over de verhouding tussen man en vrouw gaat, of over het fascisme, iedereen wekt
de indruk ‘voor eigen rekening’ te spreken. In alle discussies ontbreekt het jargon,
dat vergelijkbare gesprekken anno 1980 vaak zo onverteerbaar maakt. De
personages van Du Perron hechten te zeer aan hun eigen denkbeelden, hun eigen
vocabulaire, om zich door het een of andere -isme te laten souffleren.

E. du Perron

De verschijning van deze vertaling lijkt mij een goede gelegenheid om wat dieper
in te gaan op de Franse aspecten van Het Land van herkomst. Drie schrijvers worden
meestal met Du Perron in verband gebracht: Stendhal, Proust en Larbaud. De
invloed van deze laatste is gering. Zeker, in zijn jonge jaren spiegelde Du Perron
zich graag aan Larbauds creatie van A.O. Barnabooth, miljonair, estheet en
wereldreiziger, maar Ducroo beschikt noch over de financiële middelen, noch over
de fundamentele zorgeloosheid die een dergelijke levenshouding vereist. Parijs
vormde in de jaren dertig het toneel van massabetogingen en demonstraties, waarbij
het geregeld tot gewelddadigheden kwam. De politiek beheerste het openbare leven,
en ook de schrijvers ontkwamen niet aan deze druk. Het anticonformisme van
Larbaud, en vooral de surrealisten, maakte plaats voor strijdbaarheid. Het ging er
niet langer om de brave burgers te shockeren, maar om ze, met al hun
hebbelijkheden en beperkingen, te motiveren voor een politieke keus.
De invloed van Larbaud blijft beperkt tot de Indische herinneringen, en dan eigenlijk
alleen maar tot één bepaald detail. Net zomin als Barnabooth, gelooft Ducroo aan
de romantiek van prentbriefkaarten. Zijn exotisme (dat, in weerwil van Malraux'
ontkenning, wel degelijk bestaat) is een per definitie onvervuld verlangen, dat niet
aan een bepaald land of een bepaalde streek gekoppeld is. In Parijs droomt hij van
Indië, in Indië van Parijs. Maar zodra hij één van deze werelden tot zijn dagelijkse
omgeving maakt, gaat de exotische aantrekkingskracht verloren.

Stendhal
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Het is bekend, dat Du Perron de opzet van zijn autobiografische roman voor een
belangrijk deel aan Henry Brulard (1835-'36) van Stendhal ontleende. Wanneer je
de twee boeken vergelijkt, valt het niet moeilijk te begrijpen, waarom juist Stendhal
voor Du Perron zo'n aantrekkelijk voorbeeld was. Beide schrijvers groeiden op onder
vergelijkbare omstandigheden. Een betrekkelijk geïsoleerde jeugd, overschaduwd
door de figuur van een gevreesde en zelfs gehate vader, die weinig aanleiding gaf
tot de geijkte, weemoedige bespiegelingen over een verloren paradijs. Het
wonderlijke is, dat Henry Brulard, in weerwil van de ‘feiten’ een veel treuriger indruk
achterlaat dan Het land van herkomst. Hierbij speelt het temperament van de schrijver
een grote rol. Stendhal beschikt niet over Du Perrons geheugen voor beelden en
gebeurtenissen, maar hij is een meester in het oproepen van ‘stemmingen’. Hij
behoort tot het soort mensen, wie de zinsnede, ‘daar kan ik mij nóg kwaad over
maken’, in de mond bestorven ligt. In het vuur van zijn emoties maakt hij soms van
een mug een olifant, terwijl Du Perron zijn vaak gruwelijke jeugdherinneringen
(Francis Bulhof karakteriseert Het land van herkomst zeer terecht als een ‘wreed’
boek) op een veel gelatener, misschien Hollandser wijze presenteert. Toch blijkt er,
juist op momenten van grote, emotionele beroering, een uitgesproken
zielsverwantschap tussen beide schrijvers te bestaan. Net als Stendhal beschikt
Du Perron over een sterk gevoel voor humor, dat hem voor al te dramatische
uitschieters behoedt. Een prachtig voorbeeld is te vinden in de Zandbaai-episode
(hoofdstuk twaalf), waarin alle spanning van het moment (naar aanleiding van een
incivervolg op pagina 43
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Een kleine ballon vol zuurstof
De vertaling van Proust gaat gestadig voort
De kant van Guermantes I door Marcel Proust vertaling: Thérèse Cornips
Uitgever: De Bezige Bij 326 p. f 39,50
Ed Jongma
Met De kant van Guermantes I is nu bijna de helft van Prousts levenswerk A la
recherche du temps perdu voor Nederlandse lezers toegankelijk geworden. Als de
frequentie van ongeveer een deel per jaar voortaan gehandhaafd blijft, betekent dit,
dat Thérèse Cornips omstreeks 1986 of 1987 háár levenswerk zal hebben voltooid,
want zo mag men een Proust-vertaling toch wel noemen. Hierbij moet worden
aangetekend, dat de eerste delen niet door haar maar door Lijsen werden vertaald,
en Een liefde van Swann door weer een ander: Veenis-Pieters. Dat heeft natuurlijk
consequenties gehad voor de ‘eenheid van stijl’, maar bij een zo omvangrijk werk
als dat van Proust zijn dat problemen die zich voor kunnen doen. Veel meer valt er
niet over te zeggen.
In dit eerste deel van de Guermantes doet de Verteller zijn intrede in de salons van
de Faubourg Saint-Germain, waar de oude aristocratische familie van de Guermantes
een dominerende rol speelt. Deze intree wordt makkelijk gemaakt door zijn
vriendschap met Saint-Loup, die tot de familie behoort, en bovendien door de
geduchte en sinistere Charlus, die zich aangetrokken voelt tot de intelligente
jongeling, en hem aan het einde van het boek zelfs voorstelt zijn geestelijke
erfgenaam te worden: ‘Wees niet dom, weiger niet uit bescheidenheid. Begrijp goed
dat ik niet denk, wanneer ik u een grote dienst bewijs, dat u niet evenveel voor
mijdoet. De mensen uit mijn wereld interesseren me allang niet meer, ik heb nog
maar één passie, proberen de fouten van mijn leven goed te maken door een nog
onbedorven geest, in staat tot ware zielskracht, te laten profiteren van wat ik weet.
(...) Ik heb jonge neven die, ik zeg niet on waardig, maar die niet in staat zijn de
geestelijke erfenis waarover ik het heb te ontvangen. Wie weet bent u degeen in
wiens handen die erfenis kan overgaan, degeen wiens leven ik misschien richting
zal geven en tot hoge hoogten voeren. (...) Maar voor ik dat kan weten zou ik u vaak
moeten zien, heel vaak, dagelijks.’ Dit is de proloog van wat in de latere boeken zal
uitgroeien tot een relatie met, in psychoanalytische zin, nogal wat
sadomasochistische ondertonen. Zie hierover bij voorbeeld het proefschrift van
Halberstadt-Freud.
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De wens van de Verteller om toegelaten te worden tot de salons is, zoals alles bij
Proust, niet eenduidig te verklaren. Natuurlijk hoopte hij in de salons in contact te
komen met de toonaangevende mensen van zijn tijd, en natuurlijk verwachtte hij
een statusverhogend effect voor zijn eigen positie, maar eveneens een aanleiding
blijkt in dit boek zijn verliefdheid op de hertogin de Guermantes te zijn. Het contact
met mevrouw de Guermantes lijkt voorlopig alleen mogelijk via de salon, hoewel de
Verteller met zijn ouders en grootmoeder in hetzelfde gebouwencomplex is komen
wonen waarin zich ook de vertrekken van de hertogin bevinden. De wereld van adel
en hoge burgerij blijkt maar een kleine te zijn.

Optiek
De meerduidigheid bij Proust, zijn neiging om de wereld om hem heen met een
spervuur van alternatieve verklaringen tegemoet te treden, kan men zien als het
antwoord van een gevoelige natuur op het feit dat de dingen nooit zijn zoals ze
lijken, maar voortdurend aan veranderingen onderhevig en daardoor principieel
‘onbetrouwbaar’: ‘ik besefte dat het niet alleen de stoffelijke wereld is die verschilt
van de kant van waaruit wij hem zien; dat misschien alle realiteit afwijkt van die je
rechtstreeks denkt waar te nemen en die je in elkaar zet met behulp van denkbeelden
die niet te zien, maar wel werkzaam zijn.’ Het is een afscheid van de naïviteit, waartoe
men door een reeks ontgoochelingen en teleurstellingen wordt genoopt. Als de
huishoudster Françoise, die hij in haar genegenheid voor hem volledig denkt te
doorzien, aan een ander verklaart dat hij ‘geen schot kruit waard is’, of als de
diplomaat Norpois, een goede vriend van zijn vader, nota bene! over hem zegt dat
hij ‘een pluimstrijker (is) op het hysterische af’, dan zijn dat pijnlijke momenten, die
een correctie van zijn wereldbeeld noodzakelijk maken.
Een mooi voorbeeld van het belang van de optiek voor onze interpretatie van
dingen in de buitenwereld levert Saint-Loups vriendin Rachel. Saint-Loup heeft haar
in het theater - zij is actrice - leren kennen en is verrukt van haar geest, en de
originaliteit van haar oordeel. Hij stelt er grote prijs op om haar aan de Verteller voor
te stellen, maar deze herkent in haar onmiddellijk het snolletje dat hij eens in een
bordeel ontmoet heeft. Onmogelijk om daarna nog de exaltatie van Saint-Loup te
kunnen meevoelen. Maar ook het eigen organisme ‘verraadt’ ons door onze
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ervaringen van hun oorspronkelijke kleuren te ontdoen, en deze te vervangen door
een eentonig grijs, als bij ‘een chromatische tol die te snel draait’. Pas door een
intense poging van de wil om terug te keren tot de omstandigheden die aanleiding
waren tot het ontstaan van deze ervaringen, lukt het soms om de kleuren weer in
hun oude luister te herstellen. Dit ligt, men weet het, ten grondslag aan het ontstaan
van de Recherche, en het wordt in het boek dat voor ons ligt nog eens in een van
die merkwaardige Proustiaanse volzinnen uit de doeken gedaan: ‘En de naam
Guermantes van toen is ook als zo'n kleine ballon waarin zuurstof zit opgesloten of
een ander gas: als het me lukt om hem te laten knappen, er uit te laten ontsnappen
wat hij inhoudt, adem ik de lucht van het Combray van dat jaar, van die dag,
vermengd met de geur van meidoorn, meewaaiend met de wind van de hoek van
het plein, voorbode van de regen, die de zon beurtelings liet opvliegen, zich liet
neervlijen over het rode wollen vloerkleed van de sacristie en er de glanzende, haast
roze vleeskleur van geranium overheen liet strijken, van een, temidden van de
blijdschap, als het ware wagneriaanse lieflijkheid die de festiviteit iets zo voornaams
deed behouden.’
Deze kaleidoscopische ervaring van
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de wereld waarbij door geringe verschuivingen, of wisselingen van standpunt,
voortdurend nieuwe configuraties ontstaan heeft Edmund Wilson in zijn essay over
Proust er toe gebracht Proust in te lijven bij de relativiteitstheorie: ‘Hij heeft de wereld
van de roman herschapen vanuit het standpunt van de relativiteit: hij heeft voor het
eerst in de geschiedenis van de literatuur een volledig equivalent geleverd van de
nieuwe theorie van de moderne fysica.’
Een ander aspect van het werk van Proust dat men kan opvatten als zijn hang
naar het filosofische, is de neiging om steeds van het bijzondere naar het algemene
te gaan. Feiten of persoonlijke lotgevallen worden niet ‘kaal’ weergegeven, maar
geplaatst, vaak via verregaande arrangementen, in een groter, en voor zijn werk
zinvol verband. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met het bovengenoemde
relativisme: een autobiografie in de strikte zin zal voor Proust, door de belichting
vanuit maar één hoek, van te beperkt belang geweest zijn. Dat het particuliere,
eenzijdige standpunt in een autobiografie er nu juist vaak de charme van uitmaakt
is een andere zaak, en duidelijk niet het belang van Proust.
Het ondergeschikt maken van afzonderlijke, op zich zinloze feitjes, aan een groter
verband, blijkt heel duidelijk als Proust een enkele maal het bredere kader even uit
het oog verliest. In het boek dat we nu bespreken, is dat bij voorbeeld bij het
‘telefoon-incident’. De Verteller logeert bij zijn vriend Saint-Loup en heeft op een
dag zijn eerste telefoongesprek, met zijn grootmoeder. Het is natuurlijk aanleiding
voor veel breedvoerige bespiegelingen. Als hij terug is bij Saint-Loup, wordt hij
nogmaals naar het postkantoor geroepen. Zijn grootmoeder zou hem weer gebeld
hebben. Het blijkt de grootmoeder van iemand anders te zijn, wiens naam erg veel
op die van de Verteller lijkt. Een zo toevallige coïncidentie als alleen de realiteit ze
kan verzinnen, maar zonder duidelijk belang voor het boek van Proust. Het kan niet
anders of hij vond de anekdote te aardig om haar niet te vermelden. Dat hij hiermee
afdaalde van het algemene naar het bijzondere, zal hij dan wel op de koop toe
hebben genomen.

Dreyfus
In de salon van madame de Villeparisis die de Verteller in dit boek bezoekt, is de
Dreyfus-affaire het gesprek van de dag. Erg amusant is de poging van Bloch, een
vriend van de Verteller, om aan de geslepen diplomaat Norpois diens standpunt te
ontfutselen. Het lukt hem niet, omdat Norpois in zijn antwoorden elke persoonlijke
stellingname wegnuanceert, en daarmee aardig Prousts streven om van het
bijzondere naar het algemene te komen, illustreert. Het standpunt van de Verteller
blijft ook onduidelijk - hoe kan het anders - maar als men afgaat op de biografische
gegevens omtrent Proust, dan blijkt dat Proust zich zelf in een aantal van zijn
personages heeft afgesplitst. Proust was een Dreyfusard van het eerste uur, en
bezocht samen met een vriend alle zittingen van het Zola-proces, en dit aspect
vinden we in het boek letterlijk terug bij Bloch. De vader van Proust was anti-Dreyfus,
en de moeder vond het maar beter, omwille van de huiselijke vrede, op de vlakte
te blijven. Eenzelfde situatie wordt in het boek weergegeven voor Saint-Loup, de
aristocratische vriend van de Verteller. Het is interessant, omdat het een directe blik
gunt op de werkwijze van Proust bij de compositie van zijn roman.
Dit deel van de Recherche is opgedragen aan ‘Léon Daudet, (...) de onvolprezen
vriend, als blijk van erkentelijkheid en bewondering’. Het zal wel zijn op grond van
een gemeenschappelijk verblijf in Fontainebleau, dat in het boek voorkomt, maar
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dan getransponeerd naar Saint-Loup, maar zonderling blijft het toch, tenzij men ook
hierin een sadomasochistisch trekje van Proust wil zien, dat juist dit boek aan hem
werd opgedragen, omdat Léon Daudet overtuigd antisemiet en anti-Dreyfusard was.
De vertaling van Thérèse Cornips is zeer goed; er zouden alleen wat aanmerkingen
van ondergeschikt belang gemaakt kunnen worden. Dat zij Proust ‘aankan’ was al
eerder gebleken.

Du Perron
Vervolg van pagina 39
dent met een kinderjuffrouw krijgt de verteller van zijn vader een ongenadig pak
ransel) in één enkel zinnetje wordt opgeheven: ‘maar mijn moeder die verwoed partij
voor mij koos, kende geen rust, eer de juffrouw per vlerkprauw was weggevoerd.’
De meeste autobiografieën beginnen met een soort verweerschrift, waarin de
auteur zijn buitensporige (hoewel zeer menselijke) belangstelling voor de eigen
persoon met redenen omkleedt. Voor Stendhal vormt het bereiken van de vijftigjarige
leeftijd de aanleiding om terug te keren tot zijn kinderjaren en, met zijn vroegste
herinneringen als uitgangspunt, het spoor door de tijd te volgen, dat de jonge Brulard
onbekommerd achterliet. Ducroo beschouwt zijn ontmoeting met een vrouw, Jane,
als het moment, en in zekere zin het alibi, dat een terugkeer naar de oorsprong
rechtvaardigt.
In tegenstelling tot Stendhal, die graag en veel met zijn vergeetachtigheid
koketteert, vertoont het verleden van Ducroo weinig witte plekken. Een enkele keer
neemt hij zijn toevlucht tot een ezelsbruggetje á la Stendhal (een tijdperk valt samen
met de aanwezigheid van een bepaalde kinderjuf, zoals Brulard een tijdsrekening,
gebaseerd op huisleraren, hanteert) of hij ontmaskert herinneringen als
‘tweedehands’, omdat in zijn gedachten de anekdote (hetgeen hem door ánderen
is verteld) de plaats van de persoonlijke herinnering heeft ingenomen. Het
veelgeroemde geheugen van Du Perron levert een aantal schitterende hoofdstukken
op, maar het werkt ook een zekere vrijblijvendheid in de hand, de charme van
herinneringen-zonder-meer, waarbij de zelfanalyse, die hem in eerste instantie tot
schrijven motiveerde, enigszins op de achtergrond raakt.
Vie de Henry Brulard wekt, ondanks de springerige verteltrant en vermeende
slordigheden, veel meer indruk van onontkoombaarheid. Niets is toevallig bij
Stendhal, al wil hij ons graag het tegendeel laten geloven. Zijn herinneringen zijn
met zorg gekozen, niet uit piëteit of valse schaamte, maar opdat de lezers die éne
waarheid niet zal ontgaan. Diepgaande zelfreflectie bracht hem, vér voor Freud, tot
het verbluffende inzicht, dat hij verliefd was op zijn moeder en zijn vader haatte. Er
bestaan tenminste twee manieren om de analyse van de eigen persoonlijkheid in
een literaire vorm te gieten. In plaats van, zoals Stendhal, de schijnwerper vrijwel
steeds op één en dezelfde persoon te richten, is het ook mogelijk om de verschillende
karaktereigenschappen van de hoofdpersoon over een aantal personages uit te
splitsen, waardoor meer de indruk van een roman ontstaat. In zijn recente studie
over Het land van herkomst trekt Francis Bulhof een nogal voorzichtige vergelijking
tussen Du Perron en Proust, die mij, gezien het bovenstaande alleszins
gerechtvaardigd lijkt. Wat betreft intentie, staat Du Perron dichter bij Stendhal dan
bij Proust, die iedere autobiografische interpretatie van zijn werk nadrukkelijk
verwerpt. Maar de wijze, waarop Du Perron zijn speurtocht naar het verleden gestalte
heeft gegeven, versterkt de verwantschap met Proust.
Een van de aantrekkelijkste kanten van Het land van herkomst vormt het decor
(‘het kind is het decor’, schrijft Du Perron ergens), waardoor vooral het uitheemse
aspect van Arthurs jeugd (wreedheid, bijgeloof) aanzienlijk wordt versterkt. De
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personages die dit decor bevolken, zijn kleurrijk, maar nogal vluchtig neergezet. Ze
krijgen over het algemeen te weinig ruimte om een soort eigen leven te gaan leiden
(zoals de dienstmeid Françoise, bij Proust), maar als afsplitsing van de hoofdpersoon
voldoen ze evenmin. Alleen de figuur van Arthur Hille, de vechtersbaas, geeft aan
de psychologie van Ducroo een duidelijk nieuwe dimensie. Hille symboliseert een
soort jongensboekenromantiek, waarvoor Ducroo, tegen beter weten in, zijn leven
lang gevoelig blijft. Arthur Hille vergroot zijn inzicht in de meer verborgen kanten
van zijn karakter, zoals Marcel uit de Recherche, in de personages van Charlus,
Bloch en vooral Swann, telkens iets van zich zelf terugvindt.
Het land van herkomst mist de dwingende compositie van de Recherche. De
verschillende thema's en de psychologie van de hoofdpersonen zijn veel minder
uitgewerkt dan bij Proust. Met de omvang van het boek heeft dat niet zoveel te
maken. Begin en slot van de Recherche vormen een sluitend geheel, waarbij het
heel wel mogelijk is (tevens een tip voor beginnende Proust-lezers) om het
middenstuk geheel of gedeeltelijk weg te laten. Bij Het land van herkomst kost het
mij de grootste moeite om, tijdens het lezen heden en verleden als één geheel te
zien. Onverschillig of je nu, zoals Philippe Noble, het accent legt op het individualisme
van Ducroo, of, zoals Francis Bulhof, op het thema van de trouw en van het
versplinterde verleden, het zijn interpretaties, waarin ik mij achteraf, heel goed kan
vinden, maar die zich, anders dan bij Proust, niet spontaan, als vanzelfsprekend
aan de lezer opdringen.
Met alle bewondering en affiniteit die ik voor Het land van herkomst voel, het lukt
mij niet om de kant van Gedong Lami, de kant van Crouhy en de kant van Meudon,
tot een eenheid om te smeden. Het blijven losse fragmenten, waartussen, zoals in
de meeste mensenlevens, nauwelijks samenhang bestaat.
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‘Het was echt, levensecht!’
vervolg van pagina 33
vijfig. Zijn werk kent dan niet meer de indringende relatie met de roman die eronder
schuil gaat. Dat is mijn interpretatie van de verandering. Die van hem zelf is harder,
komt onverwacht, maar tekent zijn persoonlijkheid.

U zei net, dat u dingen kunt doen, en doet, zonder enige emotionele betrokkenheid.
Vindt u dat uw werk daardoor veranderd is?
‘Mijn werk is zo veranderd dat je niet eens meer kunt zien dat het een dezelfde
persoon is. Tegenwoordig is mijn werk... Ik heb vaardigheden. Net als een
goochelaar. Ik kan goochelen. Mijn emotionele investering is tegenwoordig minimaal.
Gewoon: ik weet hoe je iets kunt doen en dus doe ik het. Ik... het is heel iets anders.
(Sneller:) ik geloof niet meer in mijn werk. Het is niet echt. Ja. Dit (hij wijst naar de
fotokopieën) was echt. Het was misschien niet levensecht, maar voor mij was het
echt.’

Politieke woelingen
vervolg van pagina 37
dingen vaak moeilijk te ontwarren zijn. De rol van het popular protest is in dat geheel
vaak moeilijker te analyseren dan op het eerste gezicht lijkt. Wellicht is het
hedendaagse beeld van de grote historische revoluties en aanverwante evenementen
wel te zeer beïnvloed door de pathetische beelden uit de films van Eisenstein of
door de immer weer opwoekerende dwangmatige visies op de geschiedenis als
een strijd van ‘goed’ tegen ‘kwaad’.
Het dient helaas gezegd te worden dat het boekje van Rudé methodologisch noch
historisch een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de discussie. Het enige wat het
werkje nog in zekere mate leesbaar maakt is de gerieflijke omvang.

William Faulkner
vervolg van pagina 38
schrijftafel is gaan zitten), is het uitermate verfrissend om een boek als Het gehucht
te lezen, omdat daarin de verbeelding aan de macht is, omdat daarin mensen
opstaan en een schaduw werpen, omdat iets verhaald wordt waarvan de beelden
en de personen je voor altijd bijblijven en omdat het, dankzij Faulkners onvolprezen
humor, de draak steekt met pretenties, gewichtigdoenerij en humbug en laat zien
dat de enige taak van de schrijver is om, zoals Faulkner zelf zei bij de uitreiking van
de Nobelprijs, te schrijven over de ‘oude waarheden en waarachtigheden van het
hart, de oude universele waarheden, waarzonder elk verhaal een ééndagsvlieg is
en ten dode gedoemd: liefde en eer, mededogen en trots, erbarmen en opoffering.’
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Deelgenoot van Amerika's armoede
Fotografisch verslag van een zwerftocht
American Pictures Amerikaanse indrukken door Jacob Holdt Uitgeverij:
Kosmos, 272 p. f 39,50
Ursula den Tex
‘Mijn enige deskundigheid is zwerven,’ zegt de jonge Deen Jacob Holdt in zijn
fotoboek American Pictures. Vijf jaar lang heeft hij aan gene zijde van de American
Way of Life een soort schaduwtoerisme bedreven. Van het ene getto naar het andere
getto, van de stedelijke armoede van het Noorden naar de halve slavernij op
zuidelijke plantages. Dat zwerven heeft hij met talent gedaan, zonder geld en zonder
vooroordelen, wat niet bepaald de veiligste maar wel de beste manier is om een
land te leren kennen, omdat het je overlevert aan de gastvrijheid van vreemden.
‘Vaak bracht ik dagenlang door met luisteren naar een alleenstaande en hoe meer
ik hun frustraties beluisterde, des te meer dacht ik na over datgene wat hen in die
situatie gebracht had... Het spreekt vanzelf dat veel van die verhoudingen op
seksuele basis begonnen, omdat het vaak was alsof je over een drempel heen
moest om zo intiem te worden dat je je hart bij elkaar kon uitstorten. De Amerikanen,
mannen zowel als vrouwen, zijn op dat gebied erg agressief... (maar) dat biedt ook
de mogelijkheid tot menselijk contact.’ Even later zien wij Holdt weer opstappen en
aan de kant van de weg gaan staan, de duim omhoog en het bord Touring USA
from Denmark op de buik. Op weg naar weer een ander gebied van honger en
ellende.
Zo'n methode is een wel erg drastische, ruige, versie van het normale journalistieke
procédé dat ook bestaat uit een combinatie van contact leggen en afstand nemen.
Holdt lijkt zich vaak helemaal lijdzaam te hebben aangepast aan de omstandigheden
waarin hij terechtkwam, als de beste manier van overleven. Maar toch zien we hem
telkens weer op het allerlaatst dat mechanisme van afstand-nemen in werking zetten.
Twee allerliefste oude dametjes hebben hem in huis opgenomen en proberen hem
nu ook maar meteen te bekeren tot het geloof in de Heer. Holdt, plooibaar als altijd
in deze situaties, ziet al het visioen van de Heiland voor zich opdoemen. Wanneer
hem dat toch te gek wordt trekt hij innerlijk aan de noodrem door voor zich heen het
zinnetje te prevelen ‘ik weet wel dat jullie geen negers in de kerk toelaten’.

Pas in de loop van zijn zwerftochten door de USA is Holdt op het idee gekomen dat
het fotografisch ‘dagboek’ dat hij voor zich zelf bijhield ook kon dienen om aan
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anderen verslag te doen. De selectie uit die foto's vormt een fantastisch boek: niet
omdat Holdt zo'n goede fotograaf is - iedereen die duizend en nog eens duizend
foto's schiet kan er best een honderdtal overhouden die reproduceerbaar zijn. Maar
weinig foto-verslaggevers zullen op zo'n vertrouwde voet met hun onderwerpen
hebben geleefd. Holdts verslag is niet het resultaat van een manier van kijken maar
van een manier van leven en daardoor zien wij de armoede van Amerika door de
ogen van iemand die daar deelgenoot van was. Zijn menselijke onderwerpen kon
hij zonder voorbehoud en schaamte gadeslaan omdat hij er bij hoorde.
Holdt kwam al liftend ook in de huizen van de rijken; een paar foto's van miljonairs
in huiselijke sfeer moeten als contrast dienen voor de beelden van armoede. Het
werkt echter niet als zodanig, want je kunt in een rijkeluis woning immers maar één
kamer tegelijk fotograferen, zoals Holdt zelf zegt, terwijl de arme niet méér heeft
dan een kamer. Maar het werkt ook niet omdat rijkdom niet in de eerste plaats bezit
betekent maar vooral de vrijwaring van rottigheid, van alles dus wat op die andere
foto's en in Holdts verhalen zo overvloedig aanwezig is: de vochtplekken, het verval,
de rattebeten, de overlast van anderen door lawaai, bedreiging en geweld.

Lawaai
‘Het is niet alleen de criminaliteit die mij 's nachts wakker houdt,’ schrijft Holdt in
een brief naar huis. ‘Het is ook de radio en tv. Dag en nacht hebben de negers in
de getto's radio en tv aanstaan om eventuele rovers het idee te geven dat iedereen
nog op is. Mensen raken zodoende geconditioneerd om op lawaai te slapen en
kunnen zelfs niet meer slapen zonder lawaai.
Holdt trekt in bij een jonge zwarte moeder, maar dat gaat na een paar dagen al
mis. Want iedere avond als ze naar bed zijn gegaan en de vrouw is ingeslapen,
draait Holdt langzaamaan de radio wat zachter. Maar zodra het geluid onder een
bepaalde sterkte is gekomen, schrikken de twee kinderen wakker en beginnen te
huilen. Dan moet hij vlug het geluid weer harder draaien. En komt dan weer niet in
slaap. Zulke details vertellen soms meer dan een heel sociologisch onderzoek bij
elkaar.
Het aardige van American Pictures is dat Holdt eigenlijk zo weinig onderscheid
maakt tussen arm en rijk. Onder de kapitalisten die hem in hun rijke villa's uitnodigen
treft hij evengoed aardige mensen aan als onder zijn gastheren in het getto. Wat
niet alleen getuigt van Holdts neiging tot christelijke naastenliefde maar ook van
realiteitszin. Hij vertelt hoe contact mogelijk is tussen mensen van verschillende
rassen en klassen terwijl hij tegelijk laat zien hoe verschrikkelijk diep de kloof is
tussen rijk en arm waardoor geen contact kan standhouden. ‘We are culturally
incompatible,’ zegt de jonge negerin wanneer Holdt weer vertrekt omdat hij door
het lawaai 's nachts geen oog dicht kan doen.
Je kunt er verder alleen maar naar gissen wat een Deense domineeszoon beweegt
zijn groene land te verlaten en onder te duiken in een ellende waar ieder mens met
een beetje normaal instinct voor zelfbehoud al snel van terug was gekomen. Maar
wat hij daarbij aan foto's maakte is een zeldzaam verslag geworden en wat hij erbij
schrijft - beurtelings aardig, warhoofdig en wijs - geeft ook veel informatie.
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Pleidooi voor de meest primitieve loyaliteit
Het werk van Joan Didion
Joan Didion, geboren in 1934 in Californië (waar ze nog steeds woont
met haar man, die acteur is en haar dochter) heeft tot nu toe vijf boeken
gepubliceerd, drie romans en twee verzamelingen essays. De laatste van
deze, ‘The White Album’ (1979), is in Amerika een soort intellectuele
bestseller geworden. Nienke Begemann schrijft over het werk van de
zevenenveertigjarige Didion.

Nienke Begemann
De titel The White Album verwijst naar een van de laatste platen die door de Beatles
gezamenlijk zijn gemaakt, met muziek waarin de interne spanningen en de
desintegratie al te horen waren. Er staan prachtige essays in dat boek, elegante,
intelligente en heel persoonlijke stukken over reizen, huizen, Californië, orchideeën
en over wat Didion en de wereld om haar heen de laatste tien jaar is overkomen.
In haar optiek vallen die grootheden vaak samen: de ‘wanorde’ van de revoluties
van de jaren zestig resulteerde in haar ‘duizeligheid en misselijkheid’ bij het begin
van een grootscheepse depressie, en zelfs de multiple sclerose die een paar jaar
geleden bij haar werd geconstateerd voelt ze als een exacte fysiologische vertaling
van wat er in het Amerika van de jaren zestig en zeventig misging, een ‘ontregeling
van het centrale zenuwstelsel’, die het hele leven heeft aangetast.
Vanaf het begin is Didion een moedig, zelfbewust rapporteur geweest van de
wanorde, de misleiding, de richtingloosheid, van het expres gewilde gebrek aan
werkelijkheidszin, van het escapisme van de drugscene. Haar eerste bundel essays,
Slouching Towards Bethlehem, ontleende zijn titel aan Yeats' gedicht ‘The Second
Coming’, met de nog steeds resonerende regels:
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the center cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Didions verslaggeving van de centrifugale collaps van de wereld heeft een toon van
objectieve distantie die lijkt op die van Yeats; ze schrijft in wezen als een
buitenstaander, iemand die door afkomst, opleiding, intelligentie of geboortedatum,
als het ware verhinderd is om zich te identificeren met het groepsleven om haar
heen. In het voorwoord van Slouching Towards Bethlehem meldt ze dat ze als
reporter het voordeel heeft dat ze fysiek zo klein is en qua temperament zo
onopvallend, en zo neurotisch ongearticuleerd, dat ‘mensen meestal vergeten dat
mijn tegenwoordigheid tegen hun belangen ingaat. En dat is altijd zo.’
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Joan Didion

Schrilheid
Ze is niet alleen klein maar ook mooi - een vrouw die zich gemakkelijk voelt in haar
huid. Dat heeft veel voordelen, niet het minst voor haar werk. Wat er aan schrilheid
klinkt in haar stem heeft niets te maken met jaloezie op mannen of woede over het
lot dat haar een vrouw heeft doen zijn. Schrilheid is bij haar een natuurlijke
vervorming van de stem als de ergste dingen doorgegeven moeten worden, zoals
een krantebericht over een vijfjarig meisje dat door haar moeder, stiefvader, broertje
en zusje, als een ongewenst huisdier uit de auto werd gezet midden op een
autosnelweg, kilometers van alles vandaan, waar ze twaalf uur later werd
aangetroffen, haar hand zo vast aan de vangrail geklemd dat de vingers een voor
een moesten worden losgemaakt. Ze had heel lang achter de auto aangehold,
vertelde ze. Of de reportage van een verblijf in San Francisco tussen een groep
druggebruikers en handelaars, dat eindigt met alweer een vijfjarig meisje, een
dochtertje van leden van de groep, dat al een jaar lang verslaafd is. ‘Ze herinnert
zich een tochtje naar het strad, lang geleden, en wenste dat ze een emmertje had
meegenomen. Al een jaar nu geeft haar moeder haar L.S.D. Susan beschreef het
als “stoned” raken.’
Of de reportage van gevangenisbezoeken aan Huey P. Newton, de
vijfentwintigjarige zwarte militant, die een blanke politieman doodde (of niet), en
wiens geval zo volmaakt cynisch werd misbruikt door de Black Panthers.
Zulke gebeurtenissen passen niet in ‘het verhaal’ waarmee Didion is grootgebracht,
en wat haar betreft passen ze in geen enkel verhaal. Aan het begin van The White
Album schrijft ze ‘We tell ourselves stories in order to live... We live entirely, especially
if we are writers, by the imposition of a narrative line upon disparate images, by the
“ideas” with which we have learned to freeze the shifting phantasmagoria which is
our actual experience.’ Maar aan het eind van datzelfde stuk blijkt dat schrijven over
de dingen zoals ze zijn haar niet meer helpt om ze te begrijpen. Toch blijft ze een
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moralist van het zuiverste water, een schrijver die eigenlijk wil vertellen hoe we
zouden moeten leven, wat goed is en wat verkeerd.
Ze voelt zich, behalve door de wanorde om haar heen, ook geremd door het
bewustzijn zoals Lionel Trilling het heeft gezegd, en zoals ze het hem nazegt: ‘Een
bepaalde paradox in onze natuur brengt ons ertoe om, nadat we eenmaal onze
medemensen tot object van onze verlichte belangstelling hebben gemaakt, verder
te gaan door hen het object van ons
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medelijden te maken, vervolgens van onze wijsheid, tenslotte van onze dwang.’
Voor Didion bestaat er geen moraal behalve de meest primitieve loyaliteit, de belofte
dat we onze gewonden zullen ophalen van het slagveld, dat we zullen proberen
onze doden niet over te laten aan de wolven. ‘Dat is een code die alleen met
overleven te maken heeft, niet met het bereiken van het ideale goede.’ De zwarte
werkelijkheid die ze ziet en waarvan ze verslag uitbrengt is de enige spiegel die ze
eerlijk, zonder dwang of vervalsing kan ophouden. Alleen door puur stilistische
middelen, door haar toon en ritme, wordt het de lezer duidelijk wat haar drijft, en
waar ze heen wil. Ik vind dat een eerlijke en overtuigende manier van moraliseren
- niet veraf, niet ‘politiek’ in de gebruikelijke zin, niet theoretisch, altijd concreet,
direct, ad hoc.
Het zou wel eens een typisch vrouwelijk, streng soort moraliseren kunnen zijn,
altijd uitgaand van eigen ervaring en verstand, en weigerend om het particuliere in
te ruilen voor het algemene.

Romans
In haar romans werkt ze anders, daar is haar stem alleen via de omwegen van haar
thema's en verteltechniek te horen.
De eerste, Run River (1963), beschrijft gedeeltelijk haar eigen achtergrond van
landbezittende, comfortabel levende mensen, Californische Republikeinen. Het
boek gaat, op een niet helemaal geslaagde flashback-manier, over het huwelijk van
Everett en Lily, voordat de ontknoping, Everetts moord op Lily's minaar, en ten slotte
zijn zelfmoord, plaatsvindt (dat wil zeggen, de moord gebeurt aan het begin van het
boek, de zelfmoord aan het eind.) Dat huwelijk blijkt een fatale erotische band tussen
mensen die niet met elkaar kunnen praten omdat ze te onbewust zijn van wat er in
hen zelf omgaat, die elkaar en zich zelf verraden en in de steek laten uit pure
onmacht en zwakte. Die verhouding wordt afgezet tegen het leven van een zuster
van Everett, die zich al eerder van kant maakte, om heel andere, op de een of andere
manier meer geldige redenen. Het knappe van het boek is de creatie van de
karakters, gewone lethargische mensen, die voor je gaan leven omdat ze met zo'n
grote aandacht worden geobserveerd, en de onmodieuze fairheid waarmee ze
worden behandeld, zonder een spoor van de zo vaak en zo hinderlijk optredende
neiging om terwille van de eenvoud de mannen alle schuld te geven.
Didions tweede roman, Play it as it Lays (1970) is een grote stap vooruit. Het gaat
over een jonge vrouw, Maria Wyeth, die in een krankzinnigengesticht is opgenomen,
daar herstelt en haar verhaal, gebroken, in korte stukjes, neerschrijft voor de
psychiaters. Het ‘complete’ verhaal van haar leven tot aan de grote uitbarsting wordt
verteld door een onpersoonlijke, alwetende verteller, hoewel er aan het begin ook
onthullende portretten van Maria in staan, door haar echtgenoot en door haar
vriendin. Maria's geschiedenis is eenvoudig, haar carrière als filmactrice loopt mis
doordat ze een kind krijgt dat geestelijk abnormaal is, en haar huwelijk gaat kapot,
vooral als haar man, een filmregisseur, doorzet dat het kind in een inrichting wordt
opgenomen, en later van Maria eist dat ze zich laat aborteren omdat hij niet de
vader van het nieuwe kind is dat ze verwacht. Play is as it Lays is een aangrijpende
beschrijving van de wanhoop en doelloosheid van een echte depressie, van de
verslaving aan seks en pillen, en van het barre en bizarre leven van filmmensen.
Maar bovenal is het een boek over de kracht van het ‘biologisch’ moedergevoel,
van de emotionele ravages na een eigenlijk niet gewilde abortus, van de
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onmogelijkheid om afstand te doen van een kind, zelfs al is dat zogenaamd beter
en verstandiger. Aan het eind van haar verblijf in de inrichting is Maria nog steeds
op intieme voet met het Niets dat haar daar heeft gebracht, maar ze wil terug naar
Kate, ze wil het kind terughalen en ermee samenleven. Geen filmrollen meer, of
ander ‘werk’, - de eerste loyaliteiten gaan voor.
In sommige opzichten lijkt Play it as it Lays direct gericht te zijn tegen Doris
Lessing, tegen wie Didion trouwens openlijk tekeer gaat in een essay in The White
Album. Didion wordt woedend over de slordigheid van Lessings stijl, van haar
tankachtige verwaarlozing van de eisen van het vak, en onwel van haar Laingiaanse,
mystieke behandeling van krankzinnigheid. Bij Lessing zijn geestelijk gestoorden
vaak heiligen, mensen die een groter vermogen hebben om de verborgen realiteit
van de wereld te zien, visionairen die op de aarde zijn gedropt met een speciale
boodschap - allemaal schandelijke onzin in Didions ogen. A Book of Common Prayer
(1977) vind ik tot nu toe verreweg haar mooiste en knapste boek, waarin alle draden
van haar materiaal zijn verweven. Het boek gaat over Charlotte Douglas, een
Westamerikaanse vrouw, die als toeriste naar ‘Boca Grande’ komt, een corrupte
Middenamerikaanse republiek van niets, en daar bij de ongeveer traditionele jaarlijkse
revolutie wordt doodgeschoten. Charlottes verhaal wordt verteld door Grace
Strasser-Mendana, née Tabor, ook een Amerikaanse, uit Denver, Colorado, die in
de heersende familie van Boca Grande is getrouwd, antropologie en biochemie
heeft gestudeerd, en die Charlotte overleeft hoewel ze stervende is aan kanker aan
de pancreas. De vertelster wil alleen als getuige van Charlotte Douglas optreden,
maar aan het eind van het boek, en aan het eind van haar leven, voelt ze dat ze
meer met Charlotte gemeen heeft dan alleen hun Amerikaanse, egalitaire
achtergrond. Beide vrouwen zijn in Boca Grande buitenstaanders ‘of romantic
sensibility’, beide verliezen hun kinderen, beide sterven in een land dat ze bij toeval
zijn binnengekomen, maar waaraan ze, bij gebrek aan beter, irrationeel trouw zijn.
Charlotte Douglas wordt una turista als haar dochter Marin verdwijnt en betrokken
blijkt te zijn bij een vliegtuigkaping en een bomaanslag, als ze een tweede kind, na
Marins verdwijning geboren, heeft verloren door ‘complicaties’ - een ontbrekende
lever, een waterhoofd - en als ze zich realiseert dat haar eerste man, Warren, met
wie ze op een nachtmerrieachtige reis is door het hele land, inderdaad het meisje
dat ze opgepikt hebben, en waar hij ook mee vrijt - niet dat het Charlotte veel kan
schelen - heeft mishandeld.
Ze wordt een lid van de Strasser-Mendana-set in Boca Grande, een familie van
elkaar naar het leven staande politieke schurken en grondeigenaren door erotische
verbintenissen met de zwager en de enige zoon van de zestigjarige vertelster. Ze
probeert een nieuw leven op te bouwen door als er een cholera-epidemie uitbreekt
zesendertig uur lang ononderbroken injecties te geven, totdat het leger het vaccin
confisqueert; door te helpen in een geboortenregelingskliniek, waar ze de vrouwen
adviezen geeft die totaal niet zijn afgestemd op de reëel voorhanden zijnde middelen.
Ze heeft grote fysieke moed, maar leeft in een droom. ‘Charlotte zou haar verhaal
een verhaal van passie noemen. Ik geloof dat ik het een verhaal van wanen zou
noemen,’ schrijft Grace Strasser-Mendana. Marin, de dochter, blijkt in ieder geval
een waandenkbeeld in Charlottes leven, dat wil zeggen, de herinneringen aan Marin
als kind staan in geen enkele relatie tot de realiteit van Marin nu. (Marin wordt
teruggevonden, en bezocht na Charlottes dood, maar is nauwelijks te bereiken, zo
barstensvol marxistische slogans zit ze - hoewel ze ten slotte toegeeft dat ze zich
wel degelijk haar moeder en haar jeugd herinnert, en dat ze verdriet heeft.) Charlottes
relaties met mannen, de verslaafde, hulpeloze onderwerping aan seks als een
verdovend middel, die ook voorkomt in Play it as it Lays, ziet de zestigjarige vertelster
puur als een biochemisch verschijnsel, op te meten als elektriciteit en de beweging
van neutronen, en ze wordt erdoor gehinderd als de neutronen op haar eigen
grasveld zo in beweging komen, alleen doordat Charlotte erover loopt en gezien
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wordt door een man. Er zijn persoonlijker aspecten van Charlotte Douglas waar ze
van houdt, waarin ze gelooft. Dat zijn haar daadkracht in noodgevallen, haar gebrek
aan sentimentaliteit, haar shockeerbaarheid door corruptie en wreedheid, haar
desperate eerlijkheid, en haar band met haar kinderen, dezelfde primitieve loyaliteit
die ook in ander werk van Didion verschijnt als het enig duidelijk kenbare morele
principe.

Gebedenboek
Grace Strasser-Mendana houdt van Boca Grande om het witte, heldere licht. Dat
is bijna een metafoor voor de helderheid van bij voorbeeld wetenschappelijke
disciplines als biochemie, die een nieuw, onromantisch mensbeeld mogelijk maken.
De titel van het boek is ook een metafoor en een commentaar op het verhaal van
de twee vrouwen. Grace schrijft het als een laatste testament, een getuigenis, en
het wordt een gemeenschappelijk gebedenboek, gebeden voor vrouwen, moeders,
in deze tijd, gebeden gericht niet tot een metafysische god, maar tot de kinderen
die in de huidige verwarring de meest elementaire loyaliteit lang niet altijd
vanzelfsprekend leren. Als Charlotte Douglas doodgeschoten wordt roept ze niet
om God, maar om Marin die haar verlaten heeft.
Charlottes verhaal wordt verteld met de brokkelige, uitgeputte stem van Grace,
die het een voordeel vindt dat ze niet zoals Charlotte Douglas tot haar
negenendertigste heeft moeten wachten op een ‘apprehension of death’, maar er
van jongsaf aan mee vertrouwd is geweest, omdat ze op haar tiende wees was. En
hoewel ze probeert alleen Charlottes verhaal te vertellen, komt haar eigen
persoonlijkheid in die stem hoe langer hoe sterker te voorschijn, zodat we ten slotte
een tot in details uitgewerkt dubbelportret in handen hebben. Zo iets is geen geringe
prestatie, net zo min als de grafische, ironische schildering van het onmogelijke
Boca Grande.
In The White Album haalt Didion fel en wat oneerlijk uit tegen de vrouwenbeweging,
die in haar oog niets anders dan een marxistische politieke mantelorganisatie is,
met het doel nu eindelijk eens een proletarivervolg op pagina 55
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Tegen de monotonie van de beschaving
H.C. ten Berges essays over geestverwanten
Levenstekens & doodssinjalen door H.C. ten Berge Uitgever: De Bezige
Bij, 320 p. f 32,50
Cyrille Offermans
Enige tijd geleden werd H.C. ten Berge in deze bijlage Henk ten Berge genoemd.
Dat is de naam van een journalist van de Tele graaf. Het gebeurde ongetwijfeld niet
opzettelijk, al maakt dat de wrangheid van die persoonsverwisseling nauwelijks
minder. Want als er iemand is wiens wezen tot in de laatste vezel tegengesteld is
aan de brutaliteit, de sensatiezucht en de taalvervuiling van het soort journalistiek
waarvan het ochtendblad nog altijd de ongekroonde koning is, dan is het H.C. ten
Berge wel. Dat hij zijn voornaam nooit voluit schrijft en dat er op het omslag van de
nu verschenen essaybundel bij mijn weten voor het eerst een bescheiden foto van
hem zelf prijkt (en dan ook nog uitsluitend omdat de lay-out van de serie ‘Leven &
Letteren’ hem daar wel toe dwong), zijn van die gedistantieerdheid alleen maar de
uiterlijke symptomen. Veel belangrijker is het dat ook zijn werk die steeds zeldzamer
wordende mentaliteit te kennen geeft. Zijn gedichten en verhalen bieden voortdurend
uitzicht op vreemde culturen, maar nergens worden die brutaal ingelijfd en tot
leesvoer vermalen; ze blijven er iets van hun vreemdheid behouden.
Dat heeft allereerst met Ten Berges verhouding tot de taal te maken. Alles wat zich
aan woorden - schijnbaar spontaan - bij hem aandient, wordt eerst ‘afgekoeld’, nooit
onmiddellijk als allerindividueelste expressie eruitgeflapt. In dat wantrouwen tegen
spontaniteit schuilt het intuïtieve schrijversinzicht in de maatschappelijke bepaaldheid
ervan: de taaluitingen die men het allerpersoonlijkste waant omdat ze het snelst
over de lippen komen, zijn doorgaans niets dan het onverwerkte afval van wat men
aan leesvoer verorberd heeft. In de essays van Ten Berge moet men daarom niet
te veel persoonlijke meningen verwachten. Maar evenmin is er sprake van enig
begripsimperialisme. Weliswaar heeft hij als redacteur van Raster óók ruimte gegeven
aan iemand als T.A. van Dijk, maar met wetenschap of theorievorming als door Van
Dijk bedreven, heeft Ten Berge geen enkele affiniteit. Zijn essays missen de ijdelheid
van de persoonlijke benadering en zijn vrij van de zelfvoldane steriliteit van de
wetenschap; ze behoren tot het in ons land zeldzame genre dat daadwerkelijke
belangstelling voor en inzicht in het werk van anderen koppelt aan de wil dat niet
als eigen vondst of act aan de man te brengen, maar het intact te laten. Tegenover
T.S. Eliot en Bernlef houdt Ten Berge dan ook staande dat poëziekritiek niet in de
eerste plaats een vorm van zelfonderzoek zou moeten zijn en dat kritieken dus ook
niet in de eerste plaats iets over de criticus zouden moeten zeggen, maar over het
onderwerp waar hij zich tijdelijk ondergeschikt aan maakt. Dat ‘hoeft een uiterst
kritiese bespreking geenszins in de weg te staan. Uit de keuze van zijn onderwerp,
uit de manier waarop hij dit tracht te benaderen en de aandacht waarmee hij het
doet, zal vanzelf naar voren komen of, en in hoeverre, hij zelf partij in dit geheel is.
(Chroniqueurs die zichzelf tot onderwerp kiezen zijn er al voldoende in dit land.)’
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H.C. ten Berge

Levenstekens & doodssinjalen bevat essays en artikelen die Ten Berge schreef
tussen 1964 en 1975, en die eerder in tijdschriften als De Gids en Raster verschenen.
Vooral de oudere stukken waren echter niet of moeilijk toegankelijk; dat alleen al
rechtvaardigt deze bundeling. Maar belangrijker is nog dat Ten Berges ‘ontwikkeling
van een belangstelling’ nu makkelijk en controleerbaar gevolgd kan worden.
Belangstelling is voor Ten Berge namelijk niet zomaar een obligate vriendelijkheid
maar een werkelijk levensbelang. Zijn werk leeft ervan, en hij zelf - mag men
aannemen - niet minder: om aan de miezerige monotonie van de beschaving te
ontsnappen trekt hij er steeds opnieuw op uit (en niet alleen in de verbeelding,
meestal verifieert hij zijn boekenkennis ter plaatse) om onbekende, vaak ook met
de ondergang bedreigde of al definitief weggevaagde of genivelleerde culturen te
ontdekken. Het gaat daarbij om orale, non-politieke culturen, om culturen waarvan
de regeneratie, de vernieuwing, het steeds opnieuw beginnen een even integraal
bestanddeel vormt als de herhaling bij ons. Het gaat om het verschil tussen festival
en feest, sport en spel, een geciviliseerde tango en een trommeldans op leven en
dood, een mokkapunt en rauwkost. Men kan ook in het algemeen zeggen: het
verschil tussen levensvormen waarin de handelingen en bewegingen, de lichamelijke
functies van de mensen zijn geïnstrumentaliseerd én levensvormen waarin er van
het lichaam een voortdurende en directe ongeprogrammeerde betrokkenheid wordt
geëist.
Die belangstelling van Ten Berge lijkt in strijd met wat ik zojuist over zijn weerzin
tegen de cultus van de spontaniteit en het persoonlijke schreef, maar dat is schijn.
Ten Berge is een Nederlander en hij gaat niet als Eskimo of Indiaan vermomd door
het leven. Vernieuwing en regeneratie streeft hij als schrijver dan ook na op het
niveau van de techniek. In zijn poëzie speelt die regeneratie zich bij voorbeeld af
op het vlak van versleten, abstract geworden woorden en uitdrukkingen: vaak flitsen,
als gevolg van zeer bedachte woordrangschikkingen, in die woorden of uitdrukkingen
of in de typografische constructielijnen de ‘vergeten’ letterlijke betekenissen op;
vaak ook worden op die manier oude tijden geciteerd.
Dat de figuren over wie Ten Berge het in Levenstekens & doodssinjalen heeft,
net als hij zelf ‘rustige zenuwlijders’ zijn die hij op een van zijn ‘dienstreizen langs
vergeten wegen’ is tegengekomen, ligt voor de hand: White, Tarn, Pound,
Rothenberg, Terborgh, Breytenbach, John Cage. Vooral de ontmoeting met die
laatste was voor mij verrassend.
Cage duikt al meteen in het eerste artikel op - een collage van fragmenten uit
artikelen over nieuwe kunst die Ten Berge in 1964 in Vrij Nederland publiceerde.
Het heet ‘Belijdenis van de leegte’. Zelf zegt Ten Berge er nú van dat hij de essentie
van zijn toenmalige opvattingen trouw is gebleven. En dat kan de lezer inderdaad
snel bevestigen. Bij voorbeeld met behulp van de eerste zinnen: ‘Zolang men de
leegte afwijst, ontkent of alleen maar als huiveringwekkend ervaart, zolang zal men
ongevoelig blijven voor of zich afwenden van enkele elementaire gegevens van de
hedendaagse kunst en de (laatste) waarheid in het eigen bestaan. Leegte is een
aanwezigheid die positief noch negatief gewaardeerd moet worden: men ervaart
haar. Elk ethies oordeel verbastert die ervaring. De leegte waarmee men via het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

kunstwerk geconfronteerd wordt, is gebonden aan ruimte en/of tijd. Zij is meetbaar
in ruimte en meetbaar in tijd. Het werk dat gepresenteerd wordt heeft als het ware
die leegte geïsoleerd en herkenbaar gemaakt. Men kijkt in zijn eigen leegte. Toch
is de leegte niet werkelijk waarneembaar; ze is een aanwezige afwezigheid.’

Valkuil
Dat zijn zinnen die op vele regenererende witte plaatsen in zijn eigen werk anticiperen
- plaatsen waar een ‘eeuwig heden’ heerst, ‘een reeks van autonome nu-ervaringen
die niet met elkaar verbonden zijn.’ Ten Berges bewondering voor Cage is nu niet
meer verwonderlijk. Diens losheid van alle muzikale normen, zijn praktische en
humoristische kritiek op de tooncentrumconceptie, die hebben Ten Berge ongetwijfeld
mede geïnspireerd tot zijn baanbrekende discontinue poëtische reeksen, waarvan
elke regel een valkuil of een schuimbad kan bevatten waarin óók de lezer hals over
kop kan verdwijnen. Dat Ten Berge niet bang is het spoor in leegte en stilte bijster
te raken, bewees hij al eind '63-begin '64 met een paar breed uitwaaierende, behalve
eertijds in Podium nooit eerder gepubliceerde ‘proeven in breedtepoëzie’: ‘Page on
Cage’, ‘Page on Stage’ en ‘Walsend naar de poëzie’. Behalve nog veel meer zijn
dat evenzovele voorbeelden van poëzie over poëzie, een ‘genre’ waartegen de
laatste tijd nogal eens bezwaar wordt aangetekend. Vreemd vind ik dat niet, maar
een uitdrukking van liteVervolg op pagina 51
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Een journalist zonder speurneus
Jürg Federspiel op reis door de wereld
Die beste Stadt für Blinde door Jürg Federspiel Uitgever: Suhrkamp,
225 p. f 27,80 Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
‘Het leven zelf schrijft toch de mooiste verhalen,’ besluit Jürg Federspiel één van
zijn stukken in de bundel Die beste Stadt für Blinde. Hij moet zelf de laatste zijn die
dat gelooft, want als er één is die aantoont dat het leven zelf geen verhalen oplevert,
is Jürg Federspiel dat wel. Deze Zwitserse schrijver/journalist is in Nederland tot
dusver een volslagen onbekende en ik weet niet of dat terecht is, want ik heb zijn
romans en verhalenbundels niet gelezen. Maar Die beste Stadt für Blinde mag niet
onopgemerkt voorbijgaan, het is een prachtig voorbeeld van wat er op het
grensgebied van journalistiek en literatuur mogelijk is.
Want zuivere journalistiek is het niet wat Federspiel bedrijft, al verlaat hij geen
moment de reële basis van het waargenomene en al handhaaft hij in al zijn stukken
de basisvorm van de reportage. Daarvoor is Federspiel zélf te veel aanwezig in zijn
stukken, te veel herkenbaar als de waarnemer op wie het waargenomene op de
een of andere manier inwerkt, maar óók als degene die vaak helemaal vergeet
waarvoor hij gekomen is en die zich laat afleiden door een passerende hond of een
stralend glimlachende neger. Dát is het literaire element in zijn teksten: de wereld
is de waargenomen wereld, zonder subject bestaat zij niet en zonder ordening is
zij een chaos.

Jürg Federspiel

De locaties van Federspiels ‘reportages’ zijn bij voorkeur de plekken waar de
ordening van die chaos plaatsvindt: kerkhoven, hondenasiels, de morgue van
Manhattan, Basel, blindeninstituten, Vietnam. Alleen: het ordenen wil er niet erg
lukken. In de morgue van Manhattan, onder leiding van een wereldberoemde
patholoog-anatoom, struikelt hij letterlijk over de opgebaarde of ingevroren waterlijken
en zelfmoordenaars en de losse lichaamsdelen van anonieme slachtoffers van een
crime. In de hondenasiels en dogs hotels van New York zitten de honden wel keurig
opgeborgen, maar de gekkigheid is in de mensen geslagen: ‘De honden kunnen
de menselijke problemen definitief niet meer aan,’ is zijn laconieke slotconclusie.
Hij is niet van zins zich ergens over op te winden. Morele verontwaardiging kent
Federspiel niet, maar ook koele distantie is hem vreemd. In plaats daarvan
verwondert hij zich, haalt hij bijna onmerkbaar zijn wenkbrauwen op. Alleen als zijn
eigen land, Zwitserland, ter sprake komt wordt er wel even uitgehaald, waarmee hij
in een goede Zwitserse literaire traditie staat.
Maar meestal is hij in New York, maakt daar de openbare verkoping van de
inboedel van een gigantisch in verval geraakt luxe-hotel mee. Ontmoet mensen die
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hun halve leven in het hotel gewoond hebben, ziet hun ontluistering, hoort hun
absurde levensverhaal. Hij bezoekt Potter's Field, de begraafplaats van de stad
New York waar dagelijks een zestigtal anonieme doden worden begraven, of
opgegraven als de anoniemiteit weer opgeheven wordt. In het Light House, het
blindeninstituut, ontmoet hij iemand die hem meeneemt op huisbezoek bij blinden
in Harlem. Met een blinde leraar gaat hij een dag naar school. Hij wordt door een
blinde bedelaar met zijn hond bedreigd om een dollar.
Maar dat alles gebeurt als bij toeval, het is niet afgerond, het is een vorm van
antireportage. Federspiel, de journalist zonder speurneus. Vooral zijn beschrijving
van een reis door Vietnam in 1972 is daar een uitdrukking van. Hij gaat erheen om
de oorlog te zien, maar wat hij tegenkomt is wat geknetter in de verte en de raadsels
van de Vietnamese ziel. Dit Spaziergänge in Vietnam (de titel is al een prijs waard)
zal dan ook nooit zijn actualiteit verliezen, zoals Graham Greenes boeken altijd
actueel blijven. Niet omdat hier het leven zélf aan het woord zou zijn, maar omdat
er een persoon aanwezig is die dat leven met krachtige slagen van het kaf bevrijdt
om er wat graankorrels aan over te houden.

Essays van H.C. ten Berge
Vervolg van pagina 50
rair conservatisme is het wél. Want even belangrijk als het literaire resultaat is de
manier waarop dat tot stand is gekomen. Als de sporen van dat proces volledig
worden uitgewist, ontstaat al gauw de indruk van een directe en vanzelfsprekende
verhouding tot de realiteit. En die is fictief. Daarom kan het heel goed zijn als
schrijvers (bij voorbeeld), de problemen waar ze tijdens het schrijven op stuiten,
expliciet verwerken. Bovendien: niemand schrijft direct over de werkelijkheid; de
taal zit er altijd tussen. Schrijven is daarom, als het bewust gebeurt, eerder een
interventie in de manier waarop en de taalvormen waarin in een bepaalde tijd over
de werkelijkheid geschreven wordt. Ten Berge behoort tot de schrijvers die van dat
interveniëren in zoverre een programma hebben gemaakt, dat ze feitelijke vormen
van desintegratie, verval en vervuiling schrijvend het hoofd trachten te bieden. Van
de vele vertaalde gedichten in Levenstekens & doodssinjalen is het volgende van
Tarn zeker niet het beste; maar wel drukt het die intentie het zuiverst uit:
gelovend
dat het biologische
oogmerk van kunst
is: om ons heen te ontwerpen
de beelden
blijken
en bewijzen
van en synthetiese kracht
die één is met het leven
en het leven instandhoudt
tegen eenzaamheid
en versplintering inde koude agressiviteit
van de tijdruimtelijke wereld

Die liefde voor het aardse leven, die Ten Berge ook verbindt met de voor het overige
veel spontanere Breytenbach, is waarschijnlijk dé motivatie van Ten Berges
schrijverschap

A. Paul Weber
vervolg van pagina 36
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Engelse grootkapitaal. Weber heeft altijd gehoopt, zo wordt er nog aan toegevoegd,
dat zijn prenten ook gezien konden worden als een aanklacht tegen het Duitse
fascisme en imperialisme. Hij zou zich verschillende keren hebben beklaagd over
het misbruik dat van zijn werk gemaakt werd. Dat kan best zo zijn, maar heel wat
tekeningen waren die propaganda zelf.
Over A. Paul Weber zal het laatste woord zeker nog niet gesproken zijn, maar
voorlopig moeten we het erop houden, dat het te ver gaat in hem de grote man te
zien die in zijn kunst het verzet tegen Hitler gestalte gaf.

Over A. Paul Weber:
Werner Schartel (Herausgeber), Kunst im Widerstand. A. Paul Weber. Politische
Zeichnungen seit 1929. Elefanten Press, Berlin (West) und Hamburg, 1977
Georg Reinhardt (Herausgeber), A. Paul Weber, Das graphische Werk 1930-1978,
Schirmer/Mosel, München 1980, f 63,35
Arie Goral, War A. Paul Weber Antifascist? In: Spuren-Zeitschrift für Kunst und
Gesellschaft, 1978, nummer 1 (Dit artikel is een samenvatting van Gorals
documentatie).
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Regeren met hamer, haat en rancune
De eerste twee complete biografieën over voorzitter Mao
Mao A Biography door Ross Terrill Uitgever: Harper & Row, New York,
481 p., f 49,90
Mao The People's Emperor door Dick Wilson Uitgever: Hutchinson, 480
p., f 56,50 Importeur: Keesing Boeken
Bart Tromp
Volgens een algemeen geaccepteerde dooddoener is Mao Zedong de Lenin én
Stalin van de Chinese revolutie geweest. In zijn biografie gaat Ross Terrill nog een
stapje verder: hij meent dat Mao ook nog eens de Marx van China was. Ook dat is
- een beetje - waar. Toch maakt zowel de biografie van Terrill als die van Dick Wilson
vóór alles duidelijk dat dergelijke vergelijkingen maar een heel beperkte geldigheid
bezitten, en dus eerder misleiden dan verhelderen.

Als er dan zo nodig vergeleken moet worden, dan is de meest voor de hand liggende
vergelijking toch om Mao met grote keizers uit de Chinese geschiedenis te
vergelijken, bij voorkeur met stichters van dynastieën als de eerste Han-keizer of
met Qin Shi huang, die de Grote Muur bouwde, China voor het eerste verenigde,
en een waar schrikbewind voerde met de beperkte middelen die hem daarvoor,
twee eeuwen voor het begin van de christelijke jaartelling, ter beschikking stonden.
Zo'n vergelijking is alleen al op zijn plaats door het feit dat ze zowel door Mao zelf
als door de Chinese bevolking nadrukkelijk is gemaakt. Mao vergeleek zich, vooral
tegen het eind van zijn leven graag met de Qinkeizer, die traditioneel als een ware
despoot wordt afgeschilderd, met name vanwege zijn boekverbrandingen en het
levend laten begraven van intellectuelen. De parallel met bij voorbeeld de Culturele
Revolutie ligt voor de hand. Mao: ‘het mocht wat. Qin heeft maar zo'n driehonderd
intellectuelen levend begraven. Wij hebben er heel wat meer voor onze rekening
genomen.’ De vergelijking met Chinese keizers krijgt echter niet in de laatste plaats
zijn pointe door Mao's laatste jaren, waarin de Chinese politiek helemaal het karakter
had gekregen van hofpolitiek, compleet met de meest byzantijnse intriges.

Mao's eerste vrouw Kaihui voor het vuurpeleton in 1930. Een affiche dat momenteel zeer
geliefd is in China.
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Dit zijn de eerste twee levensbeschrijvingen van Mao Zedong die compleet zijn.
De beste tot nu toe, die van Stuart Schramm, dateert nog van voor de Culturele
Revolutie. Hoeveel beter zou het voor China en voor de statuur van Mao zijn geweest
als hij op dat punt ook had kunnen ophouden. Met andere woorden: de boeken van
Terrill en Wilson zijn de eerste pogingen om leven en werk van Mao als een
afgesloten eenheid te beschrijven en te beoordelen.

Verhalen
Beide boeken zijn ongeveer even dik (Wilson is wat omvangrijker, meer woorden
per pagina). Beide zijn geen ‘geleerde’ biografieën - daarvoor ontbreekt het materiaal.
Er zijn geen archieven die geraadpleegd hadden kunnen worden, geen collecties
brieven of staatsstukken. Veel informatie over Mao's leven is gebaseerd op
horen-zeggen, zonder over de mogelijkheid te beschikken zulke verhalen werkelijk
grondig te controleren. Wat moeten we bij voorbeeld aan met - op zulke verhalen
gebaseerde - mededelingen dat in het begin van de jaren zeventig Mao van zijn
huis naar een hotel in Peking verhuisde, niet alleen omdat zijn (toen nog) opvolger
Lin Biao dat huis had volgestopt met afluisterapparatuur, maar vooral omdat hij en
zijn vrouw door Lins trawanten langzaam vergiftigd werden? Evenzeer raakt de
lezer nieuwsgierig naar het lot van een van de kinderen van Mao en Jiang Qing,
dat - blijkens een mededeling van Jiang Qing - verdwenen was toen ze in de jaren
vijftig na een langdurige medische behandeling in Moskou in Peking terugkeerde.
Verdwenen! Maar hoewel Terrill zich beroept op een aantal informanten in China
zelf die anoniem moeten blijven, worden zulke raadselachtige gebeurtenissen enkel
vermeld, niet opgehelderd.
De karigheid van het materiaal waarmee Wilson en Terrill hebben moeten werken,
komt ook op andere wijze naar voren. Beide auteurs zijn geheel onafhankelijk van
elkaar te werk gegaan, maar toch lijken hun biografieën veel op elkaar, omdat ze
zich voor heel veel episodes uit het leven van Mao hebben moeten baseren op
dezelfde schaarse bronnen. Als je, zoals ik, de boeken om en om per hoofdstuk
leest, is dat soms heel vermakelijk: de twee auteurs geven aan dezelfde anekdote
een net iets ander accent, of gebruiken net iets andere bewoordingen.
Beide biografieën zijn, als men de feitelijke onmogelijkheid om een op meer
complete gegevens gebouwde studie van Mao's leven te maken in aanmerking
neemt, solide werkstukken. Het is moeilijk ertussen te kiezen. Ross Terrill baseert
zich in sterkere mate op primaire bronnen; daar staat tegenover dat dat niet erg
veel extra informatie blijkt op te leveren en dat Terrill bij tijd en wijlen een irritante
schrijfstijl gebruikt, met veel uiterst korte paragrafen, met veel af en toe nogal
dichterlijk uitgevallen commentaar, dat overigens daarom nog geen onzin hoeft te
zijn. Hoewel beide schrijvers zich verre houden van gepsychologiseer, gaat Terrill
daarin wat minder ver dan Wilson, die trouwens over de hele linie wat meer feitelijk
is ingesteld. Wilson - door Terrill, blijkbaar verrast door deze concurrentie,
omschreven als ‘een Brits journalist’, hoewel Wilson al jaren hoofdredacteur is van
het wetenschappelijke vakblad over het moderne China, The China Quarterly, en
onder meer het standaardwerk over de Lange Mars schreef - baseert zich in sterkere
mate op overzichtswerken en secundaire literatuur dan Terrill, maar dat blijkt
nagenoeg geen verschil in informatiegehalte op te leveren. Als ik zou moeten kiezen
dan zou ik de biografie van Wilson preferen boven die van Terrill, maar nu ik dat
niet hoef te doen, ben ik blij ze allebei gelezen te hebben.

Geluk
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‘Heeft hij geluk?’ placht Napoleon over zijn maarschalken te vragen, en daarmee
legde deze uiterst praktisch ingestelde bestuurder de vinger op een onaangenaam
feit: mensen kunnen nog zo bekwaam of briljant zijn, toch zijn het vaak ongrijpbare
factoren die het verschil tussen succes en falen uitmaken. Voor weinig groten van
de twintigste eeuw gaat dat zozeer op als voor Mao. Tussen 1920, wanneer de dan
zevenentwintigjarige mislukte onderwijzer zich aansluit bij de pas opgerichte
Communistische Partij van China, en 1949, wanneer hij in Peking de Volksrepubliek
proclameert, kan men moeiteloos
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tientallen voorvallen en ontwikkelingen aanwijzen, waarin het aan de macht komen
of blijven van Mao, of zelfs enkel zijn fysieke bestaan, slechts een kwestie van
uitzonderlijk geluk was: van de kogels die hem tijdens de Lange Mars op een haar
na misten, tot de omweg over Tibet, waardoor zijn toenmalige rivaal voor het
leiderschap, Zhang Guotao, met een groter en beter uitgerust leger niettemin te laat
in Yenan aankwam.
De keerzijde van het uitzonderlijke geluk dat Mao Zedong bij zijn worsteling naar
de top ten deel viel, was de tragiek van de overlevende. Zijn broers, zijn eerste
vrouw, de meeste van zijn kinderen, en zijn jeugdvrienden misten dat geluk en
werden door zijn tegenstanders terechtgesteld of - zoals de twee kinderen bij zijn
tweede vrouw - verdwenen. Kaihui, zijn eerste vrouw, werd in 1930 door nationalisten
gepakt, gemarteld en vermoord. Ze leefde met haar twee (volgens sommigen drie)
kinderen toen al meer dan drie jaar gescheiden van Mao, die na de bloedige
mislukking van het bondgenootschap tussen de Guomindang en de CPC in de
bergen van Kiangsi een guerrilla was begonnen. Eén van de kleine biografische
raadsels is, waarom Kaihui zich daar niet bij hem aansloot. Na de dood van Mao
en de val van de ‘bende van vier’ werd Kaihui zeer ostentatief in de publieke opinie
voorgesteld als martelares van de revolutie. De poster die haar afbeeldt op het
moment dat ze voor het vuurpeleton staat was in 1978, toen ik China bezocht, zeer
geliefd.

Persoonlijke verhoudingen
De politieke betekenis van die populariteit was voor iedereen duidelijk: de herinnering
aan Kaihui maakte het Chinese publiek erop attent dat er een aantrekkelijk alternatief
voor Jiang Qing had bestaan. Overigens was Mao al twee jaar voor de executie van
Kaihui gaan samenleven met een achttienjarig schoolmeisje, He Zizhen, dat hij
huwde na de dood van Kaihui. Inmiddels was het, in 1928, tot een samenvoeging
van de eenheden van Mao met de troepen van Zhu De gekomen. Daarmee was in
feite het Rode Leger geboren.
Vele jaren zouden tientallen miljoenen Chinezen geloven dat ‘Zhu-Mao’ (pas veel
later zou deze uitdrukking herschreven worden tot ‘Mao-Zhu’) één persoon was.
Zonder de militaire en organisatorische bekwaamheden van Zhu De waren de
overlevingskansen van Mao's guerrilla nihil geweest. Maar ten tijde van zijn
kennismaking met He Zizhen, zongen de soldaten van Zhu en Mao: ‘Commandant
Zhu is hard aan het werk - hij sjouwt rijst door de loopgraven. Commandant Mao is
hard aan het werk - met vrijen.’
He Zizhen maakte later de Lange Mars mee, tijdens welke ze gewond werd.
Geestelijk en lichamelijk uitgeleefd kwam ze in Yenan aan, waar haar
gemoedstoestand er niet op vooruit ging toen Mao aan het flikflooien sloeg met
frisser, althans jonger vrouwvolk. Met de starlet Lan Ping ging hij ten slotte
samenwonen. Een van de pikante feiten uit deze biografieën is dat er eigenlijk geen
enkele aanwijzing bestaat dat Mao ooit met Lan Ping - of, zoals ze nu heet: Jiang
Qing - is getrouwd. He Zizhen raakte geestelijk zo in de war dat ze krankzinnig werd
geacht, eerst behandeld werd in de Sovjetunie, en later in een inrichting in China
terechtkwam.
Het heeft zin om de persoonlijke verhoudingen van Mao te vermelden. Ze zijn
niet alleen, net als die aan de keizerlijke hoven, van uitermate groot politiek belang
gebleken, ze laten tegelijkertijd zien hoe Mao ook in zijn meest intieme betrekkingen
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rücksichtlos mensen gebruikte en liet vallen. Vorig jaar werd He Zizhen uit de
inrichting waar ze het hele bestaan van de Volksrepubliek had doorgebracht,
vrijgelaten. Vanzelfsprekend had ook deze daad van de nieuwe autoriteiten weer
een eigen politieke betekenis: weer een klein schilfertje af van het gipsen Mao-beeld.

List
Het beeld van een Chinese Robin Hood in de bergen van Kiangsi wordt pas
compleet, wanneer men ook de methoden waarmee de nog jonge guerrillaleider
zich staande hield, in aanmerking neemt. Eind 1930 beslechtte Mao een intern
conflict door een provocateur zijn tegenstanders tot muiterij te laten brengen, die
hij vervolgens op buitengewoon wrede wijze onderdrukte.
Uit beide biografieën komt Mao naar voren als een man met niet zozeer een
gecompliceerde karakterstructuur, als wel met enkele zeer sterk geprononceerde
eigenschappen: dwars, opstandig, rancuneus, oorspronkelijk, moedig, vol
zelfvertrouwen. Allemaal eigenschappen die het hem mogelijk maakten om in een
samenleving waar heel andere deugden werden gewaardeerd, toch overeind te
blijven, en dat ook vijftien jaar vol te houden in een politieke partij waar hij eigenlijk
nooit voor vol werd aangezien, en ook nooit tot de echte leiding behoorde, voor hij
in de eerste fase van de Lange Mars door list en geluk de toppositie in de partij
bemachtigde, om hem daarna nooit meer af te staan. List en geluk - maar toch
vooral list. De partij kende toen nog niet de functie ‘voorzitter’. Die titel ontleende
Mao aan het voorzitterschap van de militaire commissie dat hij van Zhou Enlai
overnam. Vanaf dat ogenblik zag Zhou af van het leiderschap en zou hij zich tot zijn
dood niet anders gedragen dan als eerste minister van de keizer, een klassieke
mandarijnenrol. Vertrouwen deed Mao hem nooit. Maar hij vertrouwde dan ook
niemand.
Beide biografen vermelden een anekdote die de persoonlijkheid van Mao treffend
naar voren brengt. Bij een receptie in het begin van de jaren vijftig ter gelegenheid
van het Tibetaanse nieuwjaar aanvaardde Mao de uitnodiging van de Dalai Lama
om, naar Tibetaanse gewoonte, een stuk taart tegen het plafond te gooien, bij wijze
van offer aan Boeddha. Maar onmiddellijk daarop wierp hij een ander stuk taart met
een boosaardige uitdrukking tegen de grond.
Wat een prachtig verhaal! Mao, de eeuwige rebel, het zinnebeeld van de mens
die het gewone niet accepteert, en daardoor het nieuwe gewoon kan maken! Maar
deze anekdote is pas compleet als men bedenkt dat Mao zulke dingen alleen leuk
vond, als hij ze zelf deed, of als ze ten koste van anderen gingen. Toen hij zelf
autoriteit was geworden liet hij dichters die satires over hem schreven vervolgen,
sloot hij tegensprekers op, en was zijn idee van debat: iedereen mag praten tot er
geen andere mening dan de mijne over is. De metamorfose van de rebel tot de
kleinzielige despoot was compleet. ‘Ik sta boven god en gebod,’ zei hij in 1971 tegen
Edgar Snow, die hem verkeerd verstond en opschreef: ‘Ik ben een eenzame oude
monnik onder een lekkende paraplu.’

Paraaf
Zowel bij Wilson als bij Terrill vindt men slechts schaarse informatie over de manier
waarop Mao nu feitelijk te werk ging toen hij de machtigste man van China was
geworden. Dat hij zich steeds imperialer ging gedragen, en zich zelf ook bewust op
één lijn stelde met de grote stichters van dynastieën, wordt uitvoerig uit de doeken
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gedaan, maar is ook wijsheid achteraf. Zijn oppasser, zo meldt Terrill, viel het op
dat Mao nadat hij in 1935 het leiderschap had verworven, maatuniformen ging
dragen. Het eerste wat Mao deed toen hij in 1949 Peking introk, was zijn woning
uitzoeken: in het voormalige keizerlijke paleis.
Hij had de naam een lui regeerder te zijn. Vaak was hij weken, maanden afwezig,
‘om te studeren’. Van de officiële kanalen van besluitvorming trok hij zich weinig
aan. Als het hem uitkwam lanceerde hij een nieuwe politiek via de krant. (Anders
dan regeringsdocumenten hield hij de communistische pers zorgvuldig bij, en
benoemde en ontsloeg redacteuren blijkbaar naar welgevallen).
Maar hoe dat nu allemaal precies in zijn werk ging, blijft ook in deze boeken
enigszins een raadsel. Eén van Mao's machtsbronnen schijnt te zijn geweest dat
geen document namens het politbureau of het centraal comité de deur uit kon gaan
zonder zijn paraaf - het wordt in geen van beide boeken genoemd. Wel verhelderen
deze een ander raadsel van de regeerstijl van de roerganger. Hoe slaagde de
antibureaucraat par excellence erin om die gegevens en informatie op te doen
waarvoor modernere regeerders een beroep moeten doen op ambtelijke kanalen?
Het antwoord is eigenlijk niet verrassend: Mao richtte een alternatief
informatiesysteem op, dat gedeeltelijk verzorgd werd door de geheime politie,
gedeeltelijk door de praetoriaanse garde van het maoïsme, ‘eenheid 8341’, onder
leiding van zijn lijfwacht Wang Dongxing. Deze eenheid, een soort SS naar de
oorspronkelijke opzet, kreeg ten slotte de omvang van een compleet legercorps:
twee divisies en dan nog gespecialiseerde eenheden en corpstroepen. Soldaten uit
deze eenheid werden opzettelijk uit de meest uiteenlopende gebieden gerecruteerd,
onder andere om ze als informatiebron te kunnen gebruiken als ze van verlof
terugkwamen.
Een politieke biografie is uiteindelijk ook een moralistisch vertoog. Wat leert het
leven van Mao ons, wat is de conclusie die wij aan zijn leven en werk kunnen
verbinden? De Chinezen zelf maken van zulk moralisme in het algemeen veel werk
en hebben er zelfs een soort mathematische formule voor: zo is Stalin volgens de
standaardformule ‘dertig procent fout, zeventig procent goed’. Datzelfde gold tot
voor kort ook als eindoordeel over de Culturele Revolutie, al schijnt deze volgens
nieuwe berekeningen nu honderd procent fout te zijn. Wat betreft de nagedachtenis
van Mao: deze heeft nog niet een rekenkundige vorm aangenomen.

Haat
De beide biografen kunnen ook niet om zo'n oordeel heen, al neemt dit bij hun
uiteraard minder ongenuanceerde vormen aan. Terrill is zelfs heel poëtisch: ‘Keizer?
Hij leerde drie generaties, de taboes en autoriteiten die tweeduizend jaar door het
vervolg op pagina 55
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Zo plat als een dubbeltje
John Barth recyclet zijn oeuvre
Letters, A Novel door John Barth Uitgever: Secker & Warburg, f 43, 25
Importeur: Keesing Boeken
Frans Kellendonk
Ik ga nu, zonder een greintje schuldgevoel, een bespreking schrijven van een boek
dat ik slechts voor de helft gelezen heb, Letters, de laatste roman van John Barth.
Die nalatigheid heeft een voorgeschiedenis. Zijn eerste twee boeken, The Floating
Opera en The End of the Road, heb ik nog van kaft tot kaft gelezen; The Sot-Weed
Factor voor twee derde; Giles Goat-Boy tot de helft; Lost in the Funhouse weer in
zijn geheel, maar dat is een bundel korte verhalen; bij Chimera haakte ik na vijftig
bladzijden af. Het zal de lezer duidelijk zijn dat er een bepaalde ontwikkeling in zijn
werk zit en ik wil alvast verklappen dat die ontwikkeling zich in Letters heeft
doorgezet. Waaruit meteen kan worden opgemaakt dat ik meende méér dan mijn
plicht gedaan te hebben toen ik dat boek op pagina 394 voor gezien hield. Niet
echter dat ik Barth een oninteressant auteur zou vinden. Integendeel: ik volg zijn
werk met grote belangstelling.
Barth heeft ooit een essay gepleegd waarin hij antwoord geeft op een vraag die elk
fatsoenlijk schrijver zich stellen moet: Heb ik nog iets toe te voegen aan alles wat
er al geschreven is? De titel van dat essay luidt ‘The Literature of Exhaustion’ en
het antwoord is: nee. Wat Barth betreft is alles al eens te boek gesteld. Inmiddels
heeft hij blijmoedig - het woord kenmerkt ook zijn proza: dat is zonnig, energiek,
weet van geen ophouden - tegen de vierduizend pagina's volgeschreven.
Barth oefent zijn ambacht uit met groot plezier, dat staat voorop, en hij wil zich dat
plezier niet laten vergallen door de last van de geschiedenis. Toch laat die last zich
niet wegdenken, op de een of andere manier moet hij getorst worden, want Barth
is niet het type auteur dat in volle argeloosheid het werk van, zeg maar, Vestdijk
dunnetjes kan overdoen - hij wil intussen ook nog literatuur bedrijven. Zijn probleem
is kortom dat van de authenciteit: hoe moet ik in vredesnaam over verliefheid
schrijven zonder terug te gaan naar Ina Damman?

John Barth

Nou, zegt Barth in zijn essay, schrijf dan niet over verliefdheid, maar over dat
probleem. Met andere woorden: als je meent dat de mogelijkheden van de traditionele
roman zijn uitgeput - en of dat echt zo is doet er niet toe, zolang je dat gevoel hebt
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- dan moet je dat dilemma tot onderwerp van je werk maken. Op die paradoxale
manier kan de roman, na de dood van de roman, voortleven.

Dilemma
Er is een verhaal van Borges dat gaat over dat dilemma, ‘Pierre Menard, Schrijver
van de Quixote’. Rond de eeuwwisseling schrijft ene Pierre Menard een roman die
woord voor woord dezelfde is als de Don Quixote van Cervantes. Het is, aldus
Borges, een heel ander boek geworden. Denkbeelden die in de zeventiende eeuw
conventioneel waren, blijken plotseling erg gewaagd en terwijl Cervantes een
ongedwongen en eigentijds Spaans schreef, is de stijl van Menard archaïsch en
enigszins geaffecteerd. Dit verhaal wordt door Barth, nog steeds in ‘The Literature
of Exhaustion’, geprezen als een voorbeeld van de zelftranscendentie die hij ook
met zijn eigen werk beoogt.
Maar is het wel waar dat de roman à la Cervantes op paradoxale wijze voortleeft
in ‘Pierre Menard’ van Borges? Dat verhaal is geen roman en het is zelfs maar de
vraag of het een verhaal is. Het heeft een spiegelbeeld in het werk van Borges,
‘Kafka en zijn voorlopers’, een stuk dat hij een essay noemt. Menard heeft niet
bestaan en Kafka wel, maar formeel is er tussen beide stukken geen verschil. Ze
behoren tot een metagenre, en of Borges dat nu ‘verhaal’, ‘ficcion’ of ‘essay’ noemt
maakt weinig uit. Wat Borges interesseert is het idee van een auteur als Menard.
Zijn Quichote is een hypothese die het begin is van een prikkelende gedachtengang
en dat boek hoeft helemaal niet te bestaan; middels een minieme ingreep van de
verbeelding kan iedereen het zelf schijven.
Barth schrijft zulke hypothetische boeken wél. Niet Borges is zijn voorbeeld, maar
Pierre Menard. ‘Stel je eens een pikareske roman voor,’ bedenkt hij, ‘in de trant van
Smollett of Henry Fielding, maar dan nu geschreven, in een laat-zeventiende-eeuws
Engels,’ en vervolgens schrijft hij niet óver dat idee, maar geeft het, archaïsch,
geaffecteerd, van a tot z gestalte in The Sot-Weed Factor. Doorfilosoferend over
het vraagstuk van de authenticiteit vraagt hij zich af: ‘Hoe zou het zijn om een roman
te lezen bestaande uit allerlei documenten die elkaar in twijfel trekken?’ en schrijft
dan niet over het lezen van zo'n roman, nee, hij schrijft bijna achthonderd pagina's
Giles Goat-Boy, die roman zelf. ‘Vertellen en vrijen hebben meer gemeen dan hun
beginletter,’ peinst hij, niet ten onrechte. ‘Voor allebei geldt dat je steeds iets nieuws
moet verzinnen wil het boeiend blijven,’ en hij schrijft een vervolg op de sprookjes
van duizend-en-één nacht, Chimera. Het zijn stimulerende ideeën, maar dan
uitsluitend als hypotheses; ze behoeven geen verwezenlijking. Wanneer je een
Drosteblik opent, op zoek naar een chocolaatje, en je vindt daarin weer een
Droste-blik en daarin nóg een en dan nóg een, dan weet je het op een gegeven
moment wel. Wanneer je uitkomt op een repeterende breuk, houd je op met delen
zodra je de regelmatigheid ontdekt hebt. Stel, je hebt je de Don Quixote van Menard
aangeschaft; zodra je merkt dat je het boek al eens gelezen zou kunnen hebben
klap je het dicht. Zo is het mij ook vergaan met de boeken van Barth. Na een zeker
punt had ik het wel gesnopen. Barth is het antwoord op de vraag waarom Borges
geen romans geschreven heeft.
In Letters heeft John Barth zich breder gemaakt dan ooit - en is hij zo plat geworden
als een dubbeltje. Het boek bestaat uit zo'n twee miljoen letters. Dat is de cynische
betekenis van de titel. Het bestaat tevens uit achtentachtig brieven. Het is een roman
in brieven, of liever: een imitatie van een roman in brieven, want de romans van
Barth imiteren de vorm van de Roman, ze zijn geschreven door een auteur die de
rol van Auteur imiteert. Hier imiteert Barth zijn eigen imitaties. De correspondenten
zijn figuren die we al kennen uit zijn vroegere werk: Todd Andrews, Jacob Horner,
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Jerome Bray, Ambrose Mensch, er is een nazaat van Ebenezer Cooke, de Poet
Laureate van Maryland, en ook een zekere John Barth, auteur, een imitatie van de
John Barth die de rol van Auteur imiteert. Geheel nieuw is de weergaloos geile
Germaine Pitt, Lady Amherst, Acting Provost van Marshyhope State University,
waar de handeling zich voltrekt (Letters is, onder veel meer, een imitatie van een
campus-novel).
Het verhaal kan ik niet in het kort weergeven, want het bestaat zelf weer uit
beknopte samenvattingen van duizelingwekkende verwikkelingen. Dat is een bekend
ingrediënt uit de vroegere romans. Wat ook geldt voor de weigering om onderscheid
te maken tussen fictie en werkelijkheid - er loopt een politieke intrigant rond in het
boek die zich zelf een ‘action historiographer’ noemt. De romans van John Barth
zijn de geschiedenis van de correspondenten, die de waarachtigheid van de auteur
vervolg op pagina 55
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Voorzitter Mao
vervolg van pagina 53
Chinese volk geëerbiedigd werden, te verwerpen. Toch eindigde hij, misschien tot
zijn eigen wanhoop, als een spiegelbeeld van de Zoon des Hemels, van wie iedere
lettergreep wet en waarheid was - verschrikkelijk bewijs dat de Oude Wereld
voortbestaat en in de Nieuwe rondwaart.’ Zo wordt Mao dus het slachtoffer van de
Geschiedenis, wat een hele troost moet zijn voor de tientallen miljoenen slachtoffers
van zijn bewind. Terrills beoordelingen zijn trouwens vrijwel steeds meer absurd
dan ter zake: ‘Mao maakte het geweer de uitdrukking van een humanistische
wereldbeschouwing.’ Heel bijzonder is ook: ‘Kunnen we Mao als een democraat
beschouwen? Hij gaf de Volksrepubliek van China een politiek systeem dat ver
verwijderd is van democratie. Maar terwijl hij zich een weg naar de macht baande,
was hij een democraat in zijn geloof in de uiteindelijke macht van het volk.’ Dick
Wilson begint zijn conclusie met een anekdote die een afdoend commentaar is op
de warrige sentimentaliteit die Terrill in deze punten tentoonspreidt: ‘Een geleerde
zei hem eens dat communisme liefde was. “Nee, kameraad,” repliceerde Mao,
“communisme is geen liefde. Het is een hamer om onze vijanden te vernietigen.”’
De motor van zijn tomeloze energie was haat; grootmoedigheid kende hij niet, het
was haat die voortkwam uit de afwijzingen die hij steeds maar weer had ondervonden
in zijn jongejaren. Dezelfde kwaliteiten die hem zo te stade kwamen bij zijn klim
naar de macht, keerden zich tegen China toen hij die macht had verworven. Hij was
een slecht verliezer: egocentrisme en rancune dreven hem voort. ‘Mao's tyrannie
was niet gelegen in buitengewone persoonlijke wreedheid die leidde tot de dood of
gevangenname van zijn collega's, maar in zijn onvermogen om met mensen van
werkelijk talent samen te werken.’ ‘In plaats van een team van communistische
talenten aan te voeren om voor 1949 de revolutie te bevechten en daarna het land
te regeren, bracht Mao zijn 56 jaren in de communistische partij door met tien
verzwakkende oorlogen in de “tweede lijn” tegen zijn eigen kameraden.’
Misschien zal dat uiteindelijk het voornaamste oordeel van de geschiedenis over
Mao worden: dat nooit in de wereldgeschiedenis iemand zo'n grootse gelegenheid
heeft gehad om zo'n groot deel van de wereldbevolking naar een beter bestaan te
voeren, en dat zelden iemand daar zo slecht gebruik van heeft gemaakt.

John Barth
vervolg van pagina 54
in twijfel trekken, maar zelf ook allerminst betrouwbaar zijn. Zo schept Barth zich
de mogelijkheden om tot in het oneindige door te gaan. Valt er dan helemaal niets
te genieten aan Letters? Nou ja, niets... naar verhouding veel te weinig. Om de
twintig bladzijden kom je een passage tegen waaruit blijkt dat Barth de Faulkner
van Maryland had kunnen zijn. Op elke twintig woordspelingen is er wel één
geslaagde. En het is best opvrolijkend om te zien hoe een schrijver die overtuigd
zegt te zijn van de volmaakte zinloosheid van alles toch maar steeds weer het ene
woord op het andere stapelt. En ja, heel dun door het boek gemengd zit een mooi
Borgesiaans essay van een pagina of twintig over een schrijver die in de fictionele
wereld van zijn eigen werk verzeild is geraakt.

[Het werk van Joan Didion]
vervolg van pagina 47
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sche klasse te scheppen in Amerika die niet verburgerlijkt, maar bereid zal zijn tot
revolutie over te gaan - een diagnose die toch niet de hele waarheid dekt. Maar in
haar romans doet ze wel degelijk het werk dat gedaan moet worden, het weergeven
en opnieuw definiëren van de aard en identiteit van vrouwenlevens en
vrouwenliefdes, zonder dat dat op enigerlei wijze tot myopische blikvernauwing leidt,
want haar mannenfiguren zijn zeker even werkelijk en all round als haar vrouwen.
In dat opzicht alleen al is Didion een voorbeeldig schrijfster. Als stiliste is ze van
een wonderbaarlijk raffinement, met een geluid dat hoe langer hoe zekerder,
kunstiger en persoonlijker wordt, ook al zijn er invloeden aan te wijzen, zoals van
Faulkner, Carson McCullers, Naipaul en vooral Sylvia Plath. Maar bij iemand die
zo compromisloos haar eigen weg gaat, zijn die invloeden alleen maar winst,
verrijkende echo's en boventonen.

Boeken van Joan Didion:
A Book of Common Prayer
Play as it Lays
Slouching towards Bethlehem, Essays Run River
The White Album, Essays
Uitgever: Pocket Books, New York, ca. f 2,50
Importeur: Van Ditmar
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Hugh Jans
Pannekoeken
Af en toe bekruipt me de jeugdige lust om eens pannekoeken te eten.
Alleen maar pannekoeken. Maar de capaciteit om er een flink aantal
te verorberen is wel geslonken en dat is eigenlijk gunstig, want het
lichamelijk gewicht moet in de gaten gehouden worden. Er zijn talloze
soorten pannekoeken te bakken, zowel zoete als hartige en ik wil
het nu eens hebben over een meer luchtige variatie, door stijfgeklopt
eiwit door het beslag te scheppen.

Luchtige appelpannekoeken
4 goudrenetten
175 g boter

voor beslag:
1,8 dl melk
1,8 dl room
125 g bloem
½ theel. zout
6 grote eieren, dooiers en witten gescheiden
wijnsteenzuur (bij de drogist)
2 eetl. suiker
poedersuiker

Schil en boor de appels, halveer ze en snij ze in dikke plakken. Maak 8 eetlepels
van de boter heet in een koekepan met een bodem van 20 cm Ø, op middelgroot
vuur. Bak hierin de appelplakken in 6 minuten, zonder ze te breken, tot ze mals zijn
geworden. Doe ze over op een bord.
Meng in een kom de melk met de room en roer er dan de bloem en het zout in
glad. Klop hierdoor, een voor een, de dooiers en dan 4 eetlepels van de boter,
gesmolten en afgekoeld.
Klop in een andere kom de eiwitten met een snuifje wijnsteenzuur en een snuifje
zout, tot er zachte pieken op blijven staan. Klop dan de 2 eetlepels suiker erdoor,
tot er stijve pieken op blijven staan. Roer ¼ hiervan door het beslag en schep er
dan de rest van het stijve eiwit door.
Beboter de koekepan goed, na hem uitgeveegd te hebben met keukenpapier en
maak hem heet op middelgroot vuur. Schep er ¼ van het beslag in, verspreid het
goed met een spatel en bak 3 minuten.
Verdeel ¼ van de appelplakken in een patroon netjes over de pannekoek en
schuif de pan 1½ minuut, op 10 cm onder een hete ovengrill, tot de pannekoek mooi
gerezen en goudbruin is. Laat hem op een warm bord glijden en hou hem warm.
Bak zo nog drie pannekoeken. Bestrooi ze met poedersuiker en dien ze op.

Luchtige peerpannekoeken
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4 stevige peren
3,6 dl droge witte wijn
2,4 dl water
220 g suiker
2 eetl. citroensap

voor beslag:
1,8 dl melk
1,8 dl room
125 g bloem
½ theel. zout
6 grote eieren, dooiers en witten gescheiden
4 eetl. boter
wijnsteenzuur
2 eetl. suiker

Schil de peren, halveer ze, verwijder de klokhuizen en snij de peerhelften in dikke
plakken.
Meng witte wijn, water, suiker en citroensap in een sauspan en breng het al
roerend aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost. Pocheer hierin de peerplakken
10 minuten, met de stroop nauwelijks aan de kook, of tot de peren net zacht zijn.
Doe de peerplakken dan met een schuimspaan over in een kom. Kook de stroop
in tot er 4,8 dl oftewel 2 koppen van over is.
Maak het beslag net als bij de appelpannekoeken en bak de pannekoeken ook net
zo, maar met de peerplakken en dien ze heet op, begoten met perenstroop (voor
liefhebbers geparfumeerd met wat eau de vie de poire).

Luchtige boerenpannekoeken
1 prei
16 middelgrote champignons
2 niet te dunne plakken gekookte ham
boter
zout & peper

voor beslag:
1,8 dl melk
1,8 dl room
125 g bloem
½ theel. zout
6 grote eieren, dooiers en witten gescheiden
4 eetl. boter
wijnsteenzuur
4 eetl. geraspte halfbelegen boerenkaas
paprikapoeder
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Snij de prei met wat van het groen schuinsweg in plakken. Drieëndeel de
champignons. Halveer de plakken ham en snij ze in brede repen.
Smelt een klont boter in een koekepan en fruit de prei aan. Doe het met een
schuimspaan over op een bordje. Bak dan de champignons kort aan en doe ze over
op een bordje. Bak tenslotte de ham aan en doe die ook over op een bordje. Maak
het beslag net als in de vorige recepten, maar klop de eiwitten stijf zonder suiker.
Bak de pannekoeken, beleg ze in een patroon met prei, champignons en ham.
Bestrooi ze met kaas en paprika en bak ze af onder de ovengrill.

Luchtige visserspannekoeken
1 grote ui
24 gekookte mosselen
boter
4 middelgrote zoetzure
augurken
4 eetl. gepelde Hollandse garnalen
4 theel. gehakte peterselie
zout & peper

voor beslag: zie vorig recept, zonder kaas en paprika
Snij de ui in ringen en bak ze met de mosselen aan in de boter, tot de uiringen
goudgeel zijn. Schep ze over op een bord. Snij de augurken in plakken en fruit ze
even aan. Voeg de garnalen toe met de peterselie en wat zout en peper. Fruit heel
even en schep alles op een bord.
Maak de pannekoeken net als in de vorige recepten, bekleed ze met het garnituur
en bak ze af in de oven onder de grill.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 5
Lioni na de aardbeving
Marjo van Soest
Zo gaat het vaak met grote rampen: een paar dagen staan de kranten er vol van,
en dan hoor je een hele tijd niks meer.
Hoe zou het nu bij voorbeeld zijn in Italië, in de buurt van Napels? Ruim twee
maanden geleden was daar een grote aardbeving waarbij duizenden mensen het
leven verloren. Tienduizenden raakten gewond en vele tienduizenden kwamen
zonder huis te zitten.
De Amsterdamse leraar Christoph Hahn ging er in de kerstvakantie heen. Hij gaf
er twee weken les aan leerlingen van een soort Mavo, een scuola media heet dat
daar. Het plaatsje waar hij was heet Lioni, een bergdorp ten oosten van Napels.
Lioni werd door de aardbeving bijna helemaal verwoest. Twee weken na de ramp
werd er een noodschool uit de grond gestampt, drie houten barakken voor zo'n
honderdtwintig kinderen. Er kwamen ook vier houten keten voor de zieken en
gewonden, en voor alle mensen die zich een beetje willen warmen.
Christoph Hahn werkte in Lioni samen met mensen van de Unione Regionale
Toscana. Dat is een beetje linkse hulporganisatie waarin alleen vrijwilligers werken.
Mensen dus die uit
De meeste huizen in Lioni waren tegen alle voorschriften in met zand
gebouwd, in plaats van cement. Daarom stond er na de ramp bijna
geen huis meer overeind. In het ‘humoristisch hoekje’ in hun
schoolkrant schreven de schoolkinderen van Lioni daarover het
volgende stukje:
Een ingestort huis moet voor de rechter komen. Het huis bestaat uit
Zand, IJzer en Cement.
‘Zand,’ vraagt de rechter, ‘Waarom ligt het huis in puin?’
‘Vraag het aan het IJzer,’ zegt het Zand.
Het IJzer geeft het antwoord graag door aan het Cement.
‘Waarom moet ik overal de schuld van hebben?’ zegt het Cement
verontwaardigd. ‘Ik wás er toch helemaal niet!’
zich zelf komen en niet voor geld werken: studenten, artsen, leraren, verpleegsters.
Ze kwamen na de ramp allemaal spontaan aanzetten. Zij waren er het allereerst.
Daarna kwam pas de Italiaanse brandweer, toen het Duitse leger, en tenslotte het
Italiaanse leger.
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Mensen in Lioni moeten nog steeds in een tent wonen

Christoph Hahn ging al eerder helpen bij rampen in Italië. Hij houdt van het land
en spreekt vloeiend Italiaans. Dertien jaar geleden was hij na de aardbeving in
Sicilië. ‘Je wordt heel triest als je ziet dat de hulpverlening nu nog steeds even slecht
is als toen. Er kwamen allemaal spullen die niemand nodig had. Balen kleding,
speelgoed. Terwijl de mensen zaten te springen om kachels, douches en barakken.
Want toen was het daar al koud, maar nu helemaal. Er ligt sneeuw, en de mensen
zitten nog steeds in tenten en kampeerwagens. Er is een tekort aan gasflessen. Ik
hoorde dat veel oude mensen en kinderen ziek zijn van de kou.’
Bij Napels ligt een grote basis van de Navo. Je weet wel: die machtige organisatie
van vijftien landen, waarin Amerika en Duitsland het meest te zeggen hebben.
Christoph vindt het maar gek dat de Navo helemaal geen hulp geboden heeft. ‘De
vrijwilligers en de jongens van het Duitse leger hebben nog het hardst gewerkt.
Waarom gaan er geen Nederlandse soldaten naartoe?’
Toen hij na de vakantie terugging naar Nederland waren de eigen leraren van de
kinderen van Lioni nog niet allemaal teruggekeerd. Hij denkt dat dat ook komt omdat
er een aantal kinderen bij de ramp is gestorven. ‘Voor hun is het moeilijk om die
kinderen niet meer te zien. Er wordt weinig over gepraat. Maar je merkte aan de
kinderen die het overleefden dat ze hun kameraadjes misten. Het waren prima
leerlingen, vrolijke kinderen die op z'n tijd ook behoorlijk vervelend konden zijn.
Serieus lesgeven stond bij mij niet voorop. Ik dacht: ik maak me zo nuttig mogelijk,
en het moet leuk zijn.’

Christoph Hahn vertelde ook nog dat Lioni in een gebied ligt dat vaker door
aardbevingen wordt getroffen. ‘Je zou dan verwachten dat men daar rekening mee
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houdt bij het bouwen van huizen. Maar dat is niet zo. Veel huizen waren tegen alle
voorschriften in met zand gebouwd, in plaats van cement. Daarom is het dorp ook
zo erg getroffen. In het gebied stond na de ramp nog één gebouw recht overeind.
Dat was de leegstaande gevangenis voor terroristen. Een prachtig, solide gebouw
dat miljoenen guldens heeft gekost. Dat was wel volgens de voorschriften gebouwd.’
Op deze pagina drukken we stukjes en een tekening af uit een krantje van de
schoolkinderen van Lioni. Ze zullen het leuk vinden om post van Nederlandse
kinderen te krijgen. Dan hebben ze het gevoel, dat ze niet in de steek gelaten
worden. Je kunt ze schrijven in eenvoudig Engels, de kinderen die het krantje
maakten zijn dertien, veertien jaar.
Schrijven naar: Agli Allievi Della, Scuola Media, 83047 Lioni (Av) Italië.
Wie meer wil weten: Chr. Hahn, Kerkstraat 151 hs, 1017 GG Amsterdam.

Lioni, wanhoop niet!
De aardbeving, een stortvloed van lawaai,
brengt tallozen de dood.
Iemand rent weg,
iemand valt.
Een huis stort in,
je hoort gejammer,
die leeft; die is dood.
De een is zwaar gewond, de ander amper.
Een groot gebouw zakt in,
't Lijkt wel een pudding.
Mensen stikken en sterven
een enkeling zonder een woord.
Help! roept iemand. Niemand die 't hoort.
Gejammer. Het hart doet je pijn.
Een man heeft familie onder het puin liggen;
hij rukt de haren uit z'n hoofd, uit wanhoop
Je hebt er, die, bijna gek geworden,
ook dood willen.
Een grote stofwolk stijgt op in stad en land;
geween, gejammer,
dat haast nooit ophoudt.
Het leven wordt triest,
vele kinderen worden wees,
de kleintjes roepen om hun moeder.
Niemand geeft antwoord.
Ze huilen verschrikkelijk.
Misschien is er iemand met medelijden
Die de kleintjes oppakt en meeneemt.

groepsgedicht van de leerlingen van de scuola media in Lioni, 18-12-'80
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Kindergedichten voor grote mensen
Tekeningen Jansje Bouman
Willem Berend heeft in Amsterdam in de Torensteeg een winkeltje waar je
alleen maar gedichten kan kopen: ‘De Duizenddichter’. In het afgelopen jaar
heeft hij een prijsvraag uitgeschreven voor schoolkinderen. Hij kreeg
honderden gedichten binnen. Op deze bladzij zie je er een paar. Ook zal er
een boek worden gemaakt met de ‘beste’ gedichten erin, ‘Lichtpuntjes’ heet
het.
Voor uitgeverij Querido heeft Paula Gomes bovendien een boek gemaakt met
gedichten van Rotterdamse schoolkinderen, ‘In de kooi ben ik niet bang’.
Hieronder een gedichtje uit dat boek:
Ik ga naar Turkije
in Turkije zijn kanarievogels
iedereen woont in Turkije
niet alleen Turken
want niemand is in zijn land gebleven
en iedereen vindt Turkije een mooi land.

Het leven
Tim
mijn naam is tim ik hou van het leven
ik vind het prachtig al ben ik pas zeven

Frisse lucht
Necati Bildiria

Deze frisse lucht heeft mij geruïneerd
In deze frisse lucht heb ik ontslag genomen van mijn werk
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Deze lucht heeft mij met roken laten beginnen
In deze lucht ben ik verliefd geweest
Ik heb in deze lucht vergeten om zout en brood mee naar huis te nemen
Deze frisse lucht heeft mij geruïneerd

Zon
Winny
Zonland is een mooi land
Want daar eet de zon uit je hand
Weet je wat de zon graag lust?
Muggen uit de lucht

Treurig stil en stom
Bob La Grouw
Treurig stil en stom stond daar de hoge berg
Treurig stil en stom en dat vond hij heel erg
Treurig stil en stom zei tegen de wolken hij:
Heb toch medelij met mij
Treurig stil en stom zei de wolk dat hij wel kon huilen
Treurig stil en stom gingen ze toen maar ruilen

Geld
Necati Bildiria
Geld, geld, geld
Wat heb je nou aan geld?
Aan geld heb je een heleboel
Bij voorbeeld je kan geld uitgeven voor een goed doel
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Het zwarte vuur
Machiel Morel
Het beekje kabbelde in de zon
Er stond een vergeetmenietje aan de kant
Zijn hartje straalde uit alle macht
En er dansten kinderen omheen
Maar toen kwam het zwarte vuur
Helemaal uit het niets
Het is koud en het doet pijn
En breekt elke spiegel
Het hartje van het vergeetmenietje bevroor
Maar het beekje stroomde door
Nu heel droevig
En het kabbelde niet meer
De zon ging weg
Maar het beekje stroomde door
Nu heel droevig
En het kabbelde niet meer
De kinderen dansten niet meer
Maar het beekje stroomde door
Nu heel droevig
En het kabbelde niet meer
Elke spiegel brak
Maar het beekje stroomde door
Nu heel droevig
En het kabbelde niet meer
Eens, als het zwarte vuur weg is
Dan zal het vergeetmenietje weer bloeien
Dan gaat de zon weer schijnen
Dan dansen de kinderen weer
Het beekje zal weer kabbelen
En de spiegel werd weer gemaakt
Maar er blijven barsten in
En die krijgt niemand meer weg
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Helaas
Necati Bildiria
Helaas, helaas, helaas
Als de regen valt
Dan zie je wat er gebeurt
Alles loopt met water vol
Helaas, helaas, helaas
Als de zon opgaat
Dan wordt iedereen gek
En ligt bloot in de zon

Lieve kleine babytjes
Marisca Helffer
Twee lieve kleine babytjes
Pruttelen in het gras
Proberen kruipend voort te komen
Naar de grote waterplas
Vier kleine lieve baby-oogjes
Zien een torretje op de grond
Ze proberen het te pakken
Maar het vliegt steeds in het rond
Vier kleine lieve baby-voetjes
Voelen de steentjes van het grint
Het kriebelt bij hun teentjes
Dit alles bemint ieder kind
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Het dichtertje
Diana Bendt
Een dichtertje zat aan zijn tafel
Hij dacht en hij dacht en hij dacht
Toen fladderde daar een vlinder vol pracht
Het keek naar het dichtertje dat daar zat en daar dacht
En toen zei het: ‘Toe dichtertje, pieker toch niet
Kijk om je heen en schrijf op wat je ziet.’
Het dichtertje keek om zich heen
En warempel hij wist het meteen
Toen schreef hij over planten in huis
En over de planten buiten
Over een muisje klein, een jongetje stout
Ja, zelfs een gedicht over ruiten
Hij werd een groot dichter
Een gedichten-opzichter
En hij dichtte tot aan zijn eind

Wat een heden tijd
XXX
Een arbeider verdient nooit genoeg
Een oog ziet nooit genoeg
Een voet loopt nooit genoeg
Een hand wijst nooit genoeg
Een mond spreekt nooit genoeg
Een kind krijgt nooit genoeg
Een mens bereikt nooit genoeg
Een muis wordt nooit groot genoeg

Sonja, dat meisje van de huishoudschool
Martijn Reeser
⑭ De fotograaf is tot laat in de namiddag met Sonja bezig geweest. Nu maar hopen
dat de foto's gelukt zijn.

Er zijn nogal wat mensen die zich na het werk in een café ontspannen. Ook de heren
van D.D. zijn vaak na vijven in het café te vinden. Sonja is mee naar hun stamkroeg.
Het is er stampvol. De sfeer is er onderbouwd door De Betere Popmuziek (?) en de
zoute pinda's zijn gratis...
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Eiwit harden: schuimpjes, koninginnebouillon en pantosti
Rob Sijmons, tekeningen Frederique Thomassen
Bij het bakken of koken van een ei zie je een onomkeerbare verandering van de
eiwitten: ze worden door de hitte harder. Dat zie je nog sterker als je schuimpjes
maakt. Eerst zorgen we ervoor dat we het wit van twee eieren hebben (hoe je dat
doet, stond in de vorige aflevering); de dooiers bewaren we. In een mengkom kloppen
we, met een mixer, de eiwitten goed stijf. Daarna roeren we 100 gram poedersuiker
en een zakje vanillesuiker erdoor. Met boter of margarine een ovenplaat invetten.
Daarop plaatsen we hoopjes van het stijve spul; als er een slagroomspuit in huis is
kun je daarmee mooie vormen spuiten. Zet daarna de plaat in de oven (stand 1)
gedurende een uur (vraag aan je ouders hoe de oven aangezet kan worden). En
klaar is het: je hebt een aantal echt harde schuimpjes. Door het geharde eiwit, maar
ook door de vrij grote hoeveelheid suiker die gebruikt is.

Eiwit (van een ei) bevat elf procent eiwitten ofte wel proteïnes (zoals we vorige keer
uitlegden). Eidooier (van het ei) bevat zeventien procent eiwitten. Ook die kunnen
harder worden. Kijk maar. Neem driekwart liter bouillon (echte of gekookte van een
blokje) plus wat gedroogde kruiden als peterselie, selderij en ‘fruitjes’.

We hadden nog de twee eidooiers. Met een garde of vork roeren we die goed door
elkaar heen. De helft ervan roeren we door de nog kokende bouillon: je ziet al heel
snel het eiwit (proteïne) harden, er ontstaan vlokjes, draden en zo. Dan halen we
het pannetje van het vuur. Het overgebleven dooier mengen we, in een kopje, met
een tiende liter (100 cc) slagroom of twee tiende liter koffieroom (let op: niet
koffiemelk). Eerst een klein beetje van de bouillon toevoegen en roeren. Daarna de
hele inhoud van het kopje door het vocht in de pan heen roeren. Nu kun je gelijk de
koninginnebouillon opeten (of drinken).
Van de eerste helft van het eidooier is het eiwit gehard zoals bij een gekookt ei.
De tweede helft is gebruikt - samen met de room - als verdikkingsmiddel.
Kaas bevat ook eiwit dat bij verwarming licht kan verharden. Neem een koekepan,
liefst met een antikleeflaag (teflon). Zet hem op een laag vuur. Leg er een in tweeën
gesneden plakje kaas op. Eerst zie je langzaam de kaas smelten. Neem een lepel,
leg de bolle kant op een kaasplak. Eerst hecht de zachter geworden kaas niet aan
de lepel. Later wel, dan kun je er draden mee trekken. Op dat moment zet je het
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vuur af. Na een klein beetje afkoelen pak je de ene helft: die is dradig, stroperig;
dat komt mede door de geharde eiwitten. De andere helft laat je helemaal koud
worden: dan is de kaas heel duidelijk gehard.

Bij het maken van een pantosti wordt de combinatie van smelten en licht harden
van kaas-eiwit gebruikt. Neem: twee boterhammen, een plak kaas, een plak ham.
Doe een beetje boter in een koekepan. Smelt dat op laag vuur. Leg een boterham
daarin, stapel daarbovenop: de plak kaas, de plak ham, de tweede boterham. Dek
de koekepan af met een deksel, laat de zaak tien minuten op laag vuur staan. Keer
dan de tosti, voeg eventueel een klein beetje boter of margarine toe, dek weer af,
en weer tien minuten op het kleine vuur. Dan is de pantosti klaar: met name door
de veranderingen in de kaas smaakt hij zo bijzonder.
Peulvruchten bevatten ook eiwitten (proteïnes) die kunnen harden. Als je bij
voorbeeld kapucijners kookt kun je dat zien: op de bodem van de pan zitten dan
witte vlekken; die bestaan uit achtergebleven ‘gehard’ eiwit.
Volgende keer: de eiwitten, maar vooral de vetten in boter, margarine, halvarine.

De bende van hiernaast
Aukje Holtrop
Per ongeluk zet je de kraan boven het aquarium open. Een paar uur later zwemmen
de goudvissen door de huiskamer. Dat is toch leuk. Of je gaat met je kleine zusje
op straat bedelen. Zwartgemaakte gezichten en vieze kleren aan. Dan komt ineens
je vader voorbij. Wegduiken achter je petje, want als je vader je zo zou zien. Als je
dit soort situaties leuk vindt, moet je naar De bende van hiernaast. Dat is een film
voor kinderen, door een Nederlander, Karst van der Meulen, gemaakt zodat je geen
last hebt van ondertitels of opzettelijk Nederlands ingesproken teksten. En bovendien
zie je J.J. de Bom als politieagent, en die man die laatst op de televisie in een film
voor oude verliefde man speelde is nu een truttige vader van twee kinderen. Dat is
óók leuk.
De film gaat over een groep kinderen die geld bijelkaar proberen te krijgen om
een inbeslaggenomen brommer terug te verdienen. Eerst gaan ze bedelen, flessen
jatten en tuintjes harken om aan geld te komen, maar later bedenken ze, dat ze
beter een popmusical kunnen instuderen om daarmee een prijs te winnen op een
festival. Daarvoor pikken ze allerlei spullen bij hun ouders vandaan, vooral
gloeilampen, spiegels en lakens die ze verven en verwerken tot een prachtig decor
bij hun musical. Die ouders denken dat de mensen uit het woonwagenkampje vlak
bij hun flat de lampen en lappen gestolen hebben, want wat dat betreft zijn grote
mensen heel simpel: woonwagenbewoners deugen niet en als er iets mis gaat,
zullen zij daar de schuld wel van zijn.
De groep gaat met elkaar met vakantie, met alle caravans op een grote trekker,
maar ze zijn gedwongen om een nacht over te blijven in een dorp in Limburg. Dan
zijn de keurige flatbewoners ineens woonwagenbewoners met hun caravans, en
de dorpsbewoners komen met hooivorken gewapend die lui van hun erf afjagen.
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Intussen hebben ook de stadskinderen en de dorpskinderen een soort oorlogje
onderling, maar alles komt uiteindelijk in orde: de kinderen uit het dorp zijn ook bezig
met een musical en die is eigenlijk net zo leuk als de ‘stads’musical. En de ouders
ontdekken eindelijk waar hun lampen en andere spulletjes gebleven zijn. De
woonwagenbewoners hadden er niks mee te maken. Zo'n verhaal is gauw verteld,
maar in de film is veel meer te zien: de ondergelopen huiskamer, de
schoenpoetsmachine waar schoenen in kaalgeborsteld worden, het kleine meisje
dat altijd om koekjes zeurt, en met een pistool speelt. De grote mensen, die bijna
allemaal hoogst eigenaardig zijn: zeurpieterige vaders, een ontzettend rare
flatbewoner die niks van kinderen moet hebben en nog minder van
woonwagenbewoners, een buurthuiswerker die als het erop aankomt helemaal niet
zo vriendelijk is als zijn zalvende praatjes doen vermoeden.
Ik weet niet of kinderen die filmvolwassenen net zo vervelend vinden als ik.
Misschien vinden ze ze wel doodnormaal en maken alle grote mensen in het gewone
leven wel zo'n indruk op kinderen. Dat zou dan wel treurig zijn. Ik zou het wel aardig
vinden als ook in een kinderfilm niet alle volwassenen zulke cliché-figuren waren:
de onvermijdelijke aardige woonwagenbewoner, de kwaaie alleenstaande oudere
man, de schijnheilige buurthuiswerker. Zoals het ook een cliché is om alle kinderen
als aardige wezens voor te stellen. Voor zo'n film is dat wel best, want dan wordt
het verschil tussen oudere en jonge mensen lekker duidelijk, maar de werkelijkheid
is toch anders. Maar ja: vissen zwemmen ook nooit in de huiskamer, dus probeer
het maar niet door de kraan een dagje open te laten staan. Dat is allemaal leuk om
over te fantaseren en om naar te kijken. En daar worden films toch voor gemaakt.
Ga maar gauw kijken, als De bende van hiernaast in jouw buurt ergens draait, het
is een enige film.
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[Nummer 2 - 28 februari 1981]
Nieuws
In de Boekenbijlage van januari gaven we een kort overzicht van de
nieuwe boeken die dit voorjaar zullen verschijnen. Hironder een greep
uit het nieuws van, afgezien van De Bezige Bij, vooral kleine uitgeverijen.

De Bezige Bij
Bij De Bezige Bij komen dit voorjaar een flink aantal nieuwe romans uit. Louis Ferrons
achtste boek heeft de titel Plicht! en men vraagt zich af of dat uitroepteken ironisch
bedoeld is. Bij Ferron is men daar niet direct zeker van. Hugo Raes noemt zijn
‘grotendeels autobiografische’ roman Het jarenspel. Er moet zeker van een spel
sprake zijn want Raes een nieuw techniek: de flash-forward, het toekomstbroertje
van de flash-back. Ook Jan Gerhard Toonder schreef een nieuwe roman: De
hartjacht. Men zal tot de maand mei moeten wachten op de nieuwe roman van
Willem Frederik Hermans: Uit talloos veel miljoenen heet hij en speelt zich wederom
af in hooggeleerd milieu, zoals Onder professoren, en ook in een provincie in het
Noorden des lands. Twee jaar geleden drukte Avenue een eerste hoofdstuk af en
dat was zeer satirisch bedoeld proza. Nieuwe poëzie bij De Bezige Bij komt van
Hugo Claus (Almanak), Lucebert (Oogsten in de dwaaltuin), Hans Faverey (De
lichtval) en het debuut van de vlaming Bert Popelier, De hofnar spreekt. Opmerkelijke
vertalingen zijn de roman Jouw land van Cesare Pavese en De cultus van het boek
en andere essays van Jorge Luis Borges. De Bezige Bij kan ook al melden dat
Raster 18 gewijd zal zijn aan Flaubert, Raster 19 aan de verworvenheden van de
avant-garde in de jaren vijftig en Raster 20 over ‘Taal en waanzin’.

Erven Thomas Rap
In de Serie Nederlandse biografieën van Ervan Thomas Rap staan twee
levensbeschrijvingen op stapel: Literatuur als leven een biografie van Jan Greshoff
door Sjoerd van Faassen en Arthur van Schendel door Charles Vergeer. In een
andere reeks, ‘Thema-poëzie’, komen twee nieuwe deeltjes: De stad, gebloemleesd
door C. Buddingh' en De tuin door iemand met een mevrouwennaam, zoals bij dit
thema onvermijdelijk schijnt te zijn: Jeanne van Leeuwen-Egberts. Deze reeks bevat
ook al bloemlezingen over de dood, de stilte, de moeder, de fiets, het kind. Een
ander knus boek is Langbroek-Een Nederlands dorp door Nico Baart. Paul de Vree
schreef een boekje over de Vlaamse avant-garde in de Twintiger Jaren. Thomas
herdrukt een legendarisch boek over sport: Te midden der kampioenen van Joris
van den Bergh.

Bzztôh
Van de vorig jaar overleden Haarlemse criticus Carel C. Dinaux komt een boek uit
met zijn herinneringen: Levens verleden. Het was nog niet af toen hij overleed, maar
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er was al genoeg voor een klein boek: Van Eeden, J.K. Rensburg, Van Wessem en
Jan Greshoff behoorden onder meer tot zijn vrienden. De man die in de jaren dertig
een belangrijke rol speelde in het tijdschrift Links Richten, Freek van Leeuwen,
schreef ook herinneringen aan mensen rond het arbeidersschrijverscollectief. Nog
met de komende boekenweek verschijnt het boek Over Maarten 't Hart, een boek
waaraan men kan zien wat critici over hem en zijn werk hebben gevonden want de
artikelen van Aad Nuis, Wam de Moor, Carel Peeters, Jeroen Brouwers, Hella
Haasse, Tom van Deel en vele anderen zijn hierin verzameld, afgewisseld met de
belangrijkste interviews. Verder bij Bzztôh essays van Jacques Kruithof
(Vingeroefeningen), Reisimpressies van Ian Buruma (Buigzame emoties, Japanse
ervaringen) en een bundel met de Fantastische Vertellingen van Bordewijk.

In de Knipscheer
De Surinaams-Nederlandse schrijver Edgar Cairo schreef een boek van maar liefst
vijfhonderzestig pagina's: Jeje disi/Karakter's krachten, over ‘het konflikt dat het
kolonialisme tussen de blanke en de zwarte mens heeft geschapen’. In de Knipscheer
verheugt er zich op dat Cairo ‘zelf is doorgedrongen tot de rangen der bekende
Nederlanders’. Er komt een nieuwe bundel gedichten van vertaler Hans van Pinxteren
(Vluchtig schuinschrift) en proza van Marian Pankowski (De getaande vrijheid). In
de Knipscheer distribueert voor Nederland ook een aantal buitenlandse boeken,
zoals Klassischer Journalismus van Egon Erwin Kisch, een bloemlezing van het
journalistieke metier sinds de uitvinding van de drukpers, met stukken van Dickens,
Heine, Mazzini en Zola.

Kwadraat
Deze kleine uitgeverij publiceert voornamelijk poëzie in Nederlandse vertaling. Nieuw
dit voorjaar komt er een bundel met korte schetsen van Kurt Tucholsky, Plaatjesboek
voor verliefden, vertaald door Jeroen Brouwers. Tucholsky schreef deze stukjes
onder het pseudoniem Peter Panter. Evenmin om poëzie gaat het in door K.
Schippers ingeleide en vertaalde Nagelaten papieren van de fransman Jacques
Rigaut: een Dada-sympathisant die op dertigjarige leeftijd een einde aan zijn leven
maakte, dertig jaar vond hij wel genoeg.

Allert de Lange
Deze sinds kort weer actieve uitgeverij biedt in haar aanbieding van het voorjaar
boeken aan die allemaal in het najaar zullen verschijnen: Vlerk in vogelvlucht van
de Vlaming Johan Anthierens, de man die zijn gehele leven zal moeten meedragen
dat hij door Mies Bouwman is ontdekt. Zijn boek zal een twintigtal kronieken van
prikkelende aard bevatten; jammer dat men er dan zo lang op moet wachten. In de
door Prof. M.H. Würzner geredigeerde Exil-Bibliotheek verschijnt een vertaling van
hèt boek over de Duitse migratie: Transit van Anna Seghers. Allert de Lange bracht
al ander werk van Joseph Roth, nu komt er ook een vertaling van de Radetsky Mars.

Nijgh & Van Ditmar
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C.J. Kelk, die onder meer jarenlang criticus was voor De Groene Amsterdammer,
heeft ook een boek met herinneringen geschreven. Hij heeft veel schrijvers gekend
(hij werd geboren in 1901) en schrijft onder meer over Aafjes, Nijhoff, Bloem, Coolen,
Willink, Theun de Vries, Harry Mulisch. Wie ik tegen kwam zal het boek heten. Een
curiosum bij deze uitgeverij is het tachtig pagina's tellende feuilleton Dreverhaven
en Katadreuffe. Deze verscheen in het blad ‘De vrijheid’ en blijk de eerste opzet te
zijn van wat later Bordewijks roman Karakter zou worden.

Uitverkoren
Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture door Carl E. Schorske (Vintage Books,
Importeur Van Ditmar) Een grondige en heldere studie over een belangrijke stad
en periode in de cultuurgeschiedenis.
The Thirties door Edmund Wilson (Macmillan) Het tweede deel dagboeken waarin
Wilson met een ongecensureerde pen schrijft wat hij doet, ziet en hoort.
Leven als ambacht door Cesare Pavese (De Bezige Bij) Eveneens een dagboek,
ditmaal van een schrijver die zich zelf geestelijk uitwringt.

Elliott Banfield

Karl Marx door Isaiah Berlin (De Arbeiderspers, Synopsis) De tweede herziene
en uitgebreide druk van een van de leesbaarste biografieën over Marx.
Dodelijk vergissing door Stephen Greenleaf (De Arbeiderspers) Een goed
geschreven thriller voor liefhebbers van de Amerikaanse ‘private eye’. Nadruk op
de Californische misdaad, weinig Chandler, weinig wise-cracks.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Hoe men een wond heelt
De onthullende allure van Edmund Wilsons dagboeken
The Thirties From Notebooks and Diaries of the Period door Edmund
Wilson Inleiding en redactie Leon Edel Uitgever: Macmillan, 753 p., f
66,75 Importeur: Keesing boeken
Carel Peeters
‘Het leven van een man, indien grondig onderzocht, is op zich zelf een complete
werkelijkheid,’ schreef Edmund Wilson in 1936 in een brief aan John Peale Bishop.
Met betrekking tot Wilson zelf begint deze uitspraak langzaam zijn volle gewicht te
krijgen: na de Letters on Literature and Politics, de briefwisseling met Vladimir
Nabokov en nu het tweede deel van zijn dagboeken begint Wilsons werkelijkheid
steeds completer, en ook verbazingwekkender te worden. Door deze brieven en
dagboeken krijgen we kanten van Wilsons leven en werk te zien die men niet bij
hem zou hebben verwacht. Wilson hechtte veel waarde aan de eenheid tussen
leven en literatuur, maar dat die eenheid bij hem zelf zo innig was dat er wel tien
opwindende romans uit zouden kunnen worden gedistilleerd, moet zelfs de meest
verstokte aanhanger van de autonomie van het literaire werk een kleur geven als
deze dagboeken zich voor hem openen.
Edmund Wilson is de Dr. Johnson van de twintigste eeuw. Hij was ook een ‘solid
man, who saw the world in concrete terms’, zoals hij zelf over zijn achttiende eeuwse
evenknie schreef. Hij zag de literatuur ook in ‘a long perspective’ en had evenzeer
‘an enormous grasp’ op alles waarover hij schreef. In 1931 verscheen Axel's Castle,
de eerste grondige reeks essays over de moderne literatuur van zijn tijd: James
Joyce, T.S. Eliot, W.B. Yeats, Marcel Proust. Het waren bewerkingen van stukken
die hij in de loop van de jaren twintig had geschreven. Hij had toen onmiddellijk
begrepen warover deze schrijvers het hadden en waarom ze die bepaalde vorm
hadden gekozen. Een jaar later is hij als journalist in het Zuiden van Amerika om
daar met eigen ogen te zien hoe de mijnwerkers van Kentucky standhouden. Hij
schrijft er artikelen en een boek over: America Jitters. Het wordt nog steeds
beschouwd als het meest objectieve verslag van de gebeurtenissen in die tijd.

Edmund Wilson, ± 1930

Deze twee boeken behandelen een materie van zeer uiteenlopende aard, maar
Wilson kon ze schrijven omdat hij zich getraind had in een stijl die hem het mogelijk
maakte. Nadat hij de Princeton University had bezocht - hij studeerde in 1916 af werkte hij enige tijd bij de New York Evening Sun, voor vijftien dollar per week. Het
is een legendarisch feit, omdat Wilson volkomen faalde in het verwerven van een
echt journalistieke stijl. Op een dag werd hem gevraagd een commentaar te schrijven.
Toen hij het resultaat voorlegde kreeg hij te horen dat hij niet hoefde te schrijven
als Dr. Johnson. Wilson antwoordde dat hem er veel aan gelegen zou zijn als hij
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zou kunnen schrijven als Samuel Johnson. In zijn eerste autobiografische boek, A
Prelude, waarin hij dit voorval vertelt, voegt hij er aan toe dat het niet Johnson, maar
Flaubert was die de grootste invloed op zijn stijl uitoefende. Het verschil is gering,
want beiden bedienden zich van een objectiverende toon. Wilson kon over geen
enkel onderwerp schrijven zonder dat hij zich toelegde op ‘the well-modelled sentence
and the impassive Flaubertian irony’. Dit betekende wel dat hij ‘never made anything
sound exciting’.

Werken

Margaret Canby

Wilson heeft The Twenties en het grootste deel van The Thirties zelf voor publicatie
gereed gemaakt. Dat wil zeggen: hij heeft zijn aantekeningen letterlijk overgetypt,
zonder er ook maar enige wijziging in aan te brengen. Hij schreef er alleen
toelichtingen bij als er anders niets van te begrijpen zou zijn. Deze rigoreuze trouw
aan iets wat eenmaal is geschreven, is hoogmoed van een aardige soort. Er zijn
veel notities die zonder veel schade weggelaten hadden kunnen. Wilson bracht
zelfs geen wijziging aan in het karakter van een aantekening. Soms is de ‘jotting’
heel cryptisch, wemelt het van gedachtenstreepjes, haakjes en puntjes. Wilson ging
op deze manier te werk omdat deze aantekeningen ‘had acquired total objectivity’,
alsof ze helemaal niet van hem waren. Deze wijze van werken klopt met de manier
waarop deze notities werden neergeschreven: ook toen was hij vooral een camera.
Door deze trouw aan het verleden is er echter ook niets weggelaten dat Wilson toont
in een minder fraaie gedaante. Niet alleen beschreef hij zijn eigen doen en laten
met een amoreel en niet altijd flatterend oog, hij poetste zijn gedaante veertig c.q.
vijftig jaar later niet op. De moeder van zijn tweede vrouw, Margaret Canby, zei eens
tegen hem: ‘You're a cold fishy leprous person, Bunny Wilson’ en degene tegen wie
deze vriendelijkheid was gericht noteerde het alsof het, zeg, tegen een Amerikaanse
president was.
Wilson cultiveerde deze koele, ongevoelige, Flauberiaanse ironie en zijn
dagboeken krijgen er een heel speciaal accent door. Wilson kijkt, luistert en beschrijft
wat hij ziet en hoort. Hij beschrijft was hij zelf onderneemt met de ogen van een
onpersoonlijke waarnemer, alsof hij er zelf niet bij betrokken is. Leon Edel, die de
redactie van Wilsons dagboeken op zich heeft genomen, noemt het ‘mental account
books’, kasboeken van gebeurtenissen, niet van gevoelens of emoties. Wilson is
bovenal concreet, nooit vaag, dromerig of aangedaan. Tegen het einde van The
Twenties besteedt Wilson verschillende pagina's aan zijn eerste en enige
zenuwinstorting. ‘I had always thought that I was a strong personality and I couldn't
understand my going to pieces,’ schrijft hij in zijn toelichting als hij terugkijkt op de
laatste helft van 1929. Wat er precies met hem aan de hand was, is hem altijd
onduidelijk gebleven, hoewel de symptomen er niet om logen: hij kon geen minuut
achter zijn bureau blijven zitten, begon soms hevig te beven en werd besprongen
door paniek en afgrondelijke somberheid. Hij bleef er een paar weken in een kliniek,
maar hield deze toestand van afhankelijkheid niet uit en verdween. ‘Beschouwingen’
over zich zelf treft men in deze dagboeken niet aan, maar op dat moment ontstaat
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er toch iets dat erop lijkt. De inzinking ging gepaard met een gevoel van alle
menselijke wezens en de wereld te zijn afgesneden, het gevoel niet werkelijk te
bestaan en geen onderdeel van de maatschappij te zijn; hij werd bezocht door een
neurotische twijfel over de zin van relaties en eenzaamheid. De remedie waardoor
hij er over heenkwam was van Flauberiaanse aard: werken.

Ongevoeligheid
Wilsons emotionele atrofie blijkt in deze dagboeken op vele plaatsen, maar daarmee
is zijn emotionele karakter niet volledig getekend. Het onthullende van deze
dagboeken is juist dat ze een Wilson laten zien die veel ruwer en ongevoeliger is
dan we hem kennen uit zijn andere werk. Hiermee is niet gezegd dat hij zich zelf in
het tijdens zijn leven gepubliceerde werk gepolijst zou hebben aangeboden, maar
het kreeg daarin net iets meer objectivering. De roman Memoires of Hecate County
is een ‘erotic masterpiece’, zoals men zegt. Literatuur dus, grotendeels aan de
verbeelding ontsprongen zou men denken. Uit The Thirties blijkt nu dat Wilson
passages uit zijn dagboek bijna letterlijk heeft verwerkt en dat de avonturen in
werkelijkheid op deze manier, en op nog verdergaande manier hebben
plaatsgevonden. Wil-
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son wordt er in mijn ogen in het geheel niet minder om, maar men wordt hier wel
geconfronteerd met een bijzonder geval van objectivering en dramatisering.

Edna St. Vincent Millay

Een zekere mate van ongevoeligheid wordt bij Wilson gecompenseerd door iets
anders, iets dat zijn werk juist zo aantrekkelijk maakt: zijn ‘intellectual sympathy’.
Dit geobjectiveerde gevoel vindt men in alles terug, maar het meest uitgesproken
in zulke sublieme essayerende herinneringen als Mr. Rolfe, over zijn leraar Grieks
van de middelbare school, of zijn stuk over een andere leraar, Christian Gauss, zijn
mentor aan Princeton University. Of de herinnering annex beschouwing over de
dichteres Edna St. Vincent Millay. Het stuk ‘The Author at Sixty’, (in A Piece of my
Mind) dat schijnbaar over hem zelf gaat, maar in werkelijkheid over zijn vader is
moeilijk te lezen zonder dat men een al dan niet intellectuele sympathie voor de
schrijver krijgt.
In The Twenties staat zomaar ergens de losse opmerking: ‘The Treasury of Human
Abnormalities’. Deze aantekening staat er bij nader inzien helemaal niet zo los bij.
Wilson bezat ‘an enormous curiosity’. Niets menselijks was hem vreemd, of vond
hij vreemd. In deze dagboeken komt alles voor waarvan men kan zeggen dat het
in de werkelijkheid voorkomt. Wilson noteerde ruzies op straat, vertelt wat iemand
hem vertelde over een zelfmoord, geeft een grimmige dialoog weer tussen
echtgenoten, schrijft op wat die en die deed en vond. Hij schept er behagen in
mensen letterlijk te citeren. Hij heeft een klinisch oog voor menselijk gedrag. Vrouwen
worden als het enigszins kan volledig beschreven: de uitdrukking van hun gezicht,
kleren, armen, benen, voeten niet te vergeten. Een scherp oog observeert daarbij
de mate van levendigheid en let op iemands stemming. Wilson had ongetwijfeld
oog voor het harde feit. Zijn puriteinse opvoeding was in het begin van de jaren
twintig omgeslagen in het tegendeel: tot zijn twintigste rookte hij niet, dronk niet,
vloekte niet en ging niet met vrouwen naar bed. Toen hij in dienst was geweest
dronk hij, vloekte hij en ging hij met vrouwen naar bed; alleen roken deed hij zijn
hele leven niet. In The Twenties noteert hij een bezoek aan een dokter; hij was er
vanwege een geslachtsziekte. De dokter specialiseerde zich in deze ziekte en sprak
erover met doorgewinterde kennis, vloekend en scheldend op degenen die zich
weer eens zoiets hadden aangehaald. Wilson notuleert het getrouw.

Mary Blair
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Puriteins
Dat Wilson vier keer trouwde is een indicatie dat zijn verhouding tot vrouwen niet
simpel was. In 1923 trouwde hij met de actrice Mary Blair; ze kregen een dochter
(Rosalind), maar het huwelijk eindigde in 1928. In 1930 trouwde hij met Margaret
Canby. Zij overleed na een ongeluk in 1932 en de vijfenveertig pagina's
aantekeningen die hij volgend op deze gebeurtenis maakt zijn de indrukwekkendste
in dit deel. In 1938 trouwt hij met Mary McCarthy, met wie hij een ‘stormachtig’
huwelijk had dat in 1948 eindigde. Tenslotte trouwde hij met Elena Thornton, met
wie hij getrouwd bleef tot zijn dood. In de dagboeken is sprake van een groot aantal
andere vrouwen die soms bij hun voornaam, maar meestal met een initiaal worden
aangeduid. De bron voor zijn verhouding tot vrouwen ligt in zijn jeugd. Wilson was
enig kind en werd puriteins opgevoed. Zijn moeder was een stugge vrouw waar
weinig affectie vanuit ging; ze was bovendien doof. Het gegoede milieu was tamelijk
afgeschermd van andersoortige families en klassen. Op zijn twintigste heeft hij nog
geen enkele erotische ervaring, behalve dat hij in het laatste van zijn studie eens
zit te lezen en van de opwinding ejaculeert. De dokter stelt hem gerust als hij vraagt
wat er wel aan de hand kan zijn. In dezelfde tijd hoort hij voor het eerst dat er ook
hoeren in Princeton zijn. Hij is dan in gezelschap van drie vrienden, waaronder John
Peale Bishop en Scott Fitzgerald. Bishop en de andere vriend voegen zich bij twee
vrouwen. Wilson en Fitzgerald haken af en de laatste zegt: ‘That's one thing that
Fitzgerald's never done!’ Het moet voor Wilson een van de laatste keren zijn geweest
dat hij zich zo onverschillig betoonde in een dergelijke situatie. Uit de novelle Galahad
weten we hoe moeilijk hij over zijn puritanisme heenkwam.

Wilson en Mary Mc. Carthy, 1941

In Wilsons proza treden altijd twee soorten vrouwen op: het eenvoudige
Amerikaanse meisje en de ongenaakbare dame: in I Thought of Daisy zijn dat Rita
en Daisy en in Memoires of Hecate County Anna en Imogen. Door beide soorten
werd Wilson onweerstaanbaar aangetrokken en uit de dagboeken blijkt dat hij zijn
leven verdeelde tussen deze twee soorten vrouwen. Als Wilson over hen schrijft
krijgen deze aantekeningen binnen alle andere bestaande dagboeken iets bijzonders:
ik geloof niet dat er andere journaals zijn waarin zo vanzelfsprekend, zo concreet
en klinisch over eroktiek wordt geschreven. Wilsons objectiviteit bereikt in sommige
pagina's onverwachte hoogten. ‘Even his record of his own copulations has this kind
of objectivity - as if he were a naturalist at the zoo of himself,’ schrijft Leon Edel.
Wilsons aandacht voor details verflauwt in zulke passages geen moment. Hij
beschrijft de vrouwen met koele gefascineerdheid. In de meeste gevallen verlaat
zijn consideratie hem niet, maar soms is hij uitgesproken masculinistisch van toon:
‘I told her to take of her dress.’ Hij noteert ook dat een vrouw zegt: ‘You won't frighten
me, will you?’ Wilson had soms sadistische impulsen, die hij echter meestal
uitsluitend op basis van vrijwilligheid de gelegenheid gaf. Over de relatie met ‘K’,
die het niet onprettig vond om geslagen te worden, noteert hij: ‘I used to look forward
to it and wonder how and where to buy a whip.’ Met koele nauwkeurigheid schrijft
hij over de manier waarop de vrouwen de erotiek beleven; hoe objectief hij dan ook
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is, menigmaal vertelt hij ook hoe prettig hij het vond en klinkt er iets door dat op een
verzaligde dankbaarheid lijkt. Aandoenlijk is dit als hij ‘Concord’ vertelt dat het vrijen
hem de onweerstaanbare neiging oproept ‘to talk, read poetry, sing foreign-language
songs.’ Hij ging er ook op een bepaalde manier door denken, een soort denken ‘that
seemed to me dramatic and beautiful’.

Spijt
Van Wilsons objectivering en zijn gebrek aan sentimentaliteit of romantiek, gaat de
suggestie uit dat de werkelijkheid is zoals hij hem beschrijft, en niet anders. In het
gedeelte met de aantekeningen over zijn tweede vrouw Margaret Canby, na haar
plotselinge dood, zien we een sterke persoonlijkheid in verwarring. Margaret Canby
was zowel een dame als een eenvoudig Amerikaans meisje. Ze was tegelijk
conventioneel en onconventioneel. De schok van haar dood roept grote
schuldgevoelens bij hem op en hij vraagt zich af of hij echt van haar hield; hij verwijt
zich zelf zijn verbale geweld en ‘perhaps I had gotten more like the father:
extravagance, drinking, arrogance and tyranny’. Hij roept haar verschijning op,
dingen die ze gezegd heeft, dingen die ze samen gedaan hebben, de erotiek op de
bank, aan het strand, in bed, gekleed. Deze vijfenveertig pagina's aantekeningen
hebben dezelfde werking als de monoloog van Molly Bloom in Ulysses; het is
dezelfde ongecensureerde gedachtenstroom. De verwarring is zo groot dat Wilson,
in haast op weg naar de plaats waar Margaret het ongeluk kreeg, in het vliegtuig
erotische fantasieën krijgt bij het zien van de stewardess. Margaret Canby is hiermee
niet uit Wilsons leven verdwenen. Hij droomt nog gedurende jaren van haar en
steeds klinkt er iets van spijt door.
Wat Wilson aan affectie tegenover vrouwen miste, wordt misschien vergoed door
de werkelijke belangstelvervolg op pagina 7
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Handke's exploratie van de onschuld
‘Kindergeschichte’, of het kind als bewijs
Kindergeschichte door Peter Handke Uitgever: Suhrkamp, 137 p., f 24,75
Importeur: Nilsson & Lamm Verschijnt 1 maart
Leon de Winter
Kort na elkaar, in het hoge ritme dat de eerste jaren van zijn schrijverschap
kenmerkte, verschijnen drie nieuwe boeken van Peter Handke: Die Lehre der
Sainte-Victoire, Das Ende des Flanierens en Kindergeschichte. Het zijn alle drie
weinig omvangrijke boeken, die bij elkaar nauwelijks meer dan zeventigduizend
woorden bevatten. Ze vormen geen reeks.

Das Ende des Flanierens is de obligate bundeling van een aantal
gelegenheidsstukjes die Handke de afgelopen jaren her en der gepubliceerd heeft,
en het is hoogstens interessant in vergelijking met eerdere bundelingen van kritieken,
korte beschouwingen en murmelpoëzie (‘Am Nachmittag fielen ein paar Blätter/von
den Akazien/Und am Abend schwankte die Lampe/im leeren Esszimmer’) zoals Ich
bin ein Bewohner des Elfenbeinturms en Als das Wünschen noch geholfen hat. Die
Lehre der Sainte-Victoire en Kindergeschichte daarentegen zijn intrigerend: ze
liggen in elkaars verlengde en vormen tegelijkertijd elkaars tegengestelde - ze geven
het brede spectrum aan van de vele positieve en negatieve kwaliteiten van Handkes
werk.
Die Lehre der Sainte-Victoire verscheen het afgelopen jaar vlak voor de Frankfurter
Buchmesse. Handke beschrijft er zijn relatie in met het werk van de schilder Paul
Cézanne, in het bijzonder die met de reeks schetsen en doeken die Cézanne van
de bergkam Sainte-Victoire heeft gemaakt. Op basis van een aantal indrukken
tijdens een wandeling over de Sainte-Victoire formuleert Handke een ‘leer’: de
verschijningsvorm van de dingen stemt niet meer overeen met hun zin, en deze
verscheurende breuk kan hersteld worden door precieze observaties en
waarnemingen, waarbij de ongerepte natuur een wezenlijke rol kan spelen, want
bij haar zijn de verschijningsvorm en de zin nog steeds één en ongescheiden. Getild
uit de context van de Sainte-Victoire wordt deze leer, als een ideeënstelsel dat
buiten de literatuur van kracht zou kunnen zijn, ongeloofwaardig en bespottelijk; zij
lijkt niet bij machte een nieuwe houding ten opzichte van de wereld, die zij tot
verblindende eenvoud terugbrengt, te formuleren. Zoals de titel van het boek
aangeeft, is het een leerboek en geen roman waarin een personage erin slaagt een
nieuwe houding te vinden. Dat maakt het mislukken van het boek onthutsend, omdat
een hartgrondig cynicus als Handke dank zij de geruststellende zekerheid van een
‘leer’ dergelijke prietpraat durft uit te slaan.

Troostend bezit
Na verschijning van Die Lehre der Sainte-Victoire kan met nog meer stelligheid
Handkes oeuvre geduid worden als de speurtocht naar een niet-gecorrumpeerde,
niet-historisch beladen, niet-comprimitterende levenshouding. In zowel Die Stunde
der wahren Empfindung als Langsame Heimkehr ontstaan er uit die speurtocht
schitterende literaire vormen, die echter niet zonder meer als een soort richtlijnen
gehanteerd kunnen worden in de dagelijkse realiteit, wat Handke wél in Die Lehre
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der Sainte-Victoire suggereert. Duidelijk is dat Handke naar die richtlijnen verlangt.
De wankelende zoekers Keuschnig en Sorger (uit Die Stunde der wahren Empfindung
en Langsame Heimkehr) markeren het wanhopige zoeken naar een schuldloze
moraal, naar een wijze van leven die gebroken heeft met de last van de ideologieën
en toch geschraagd blijft door een samenhangend wereldbeeld. In Die Lehre der
Sainte-Victoire getuigt Handke van het troostende bezit van richtlijnen voor het
leven; in Kindergeschichte zet hij de getuigende lijn voort. Maar de middelen
waarmee hij nu werkt zijn de middelen van een schrijver en niet die van een
evangelist. Kindergeschichte is dan ook een zachte, ontroerende novelle geworden.
Peter Handke beschrijft in acht korte hoofdstukken de eerste tien levensjaren van
zijn dochter, die hij ‘het kind’ noemt. Zich zelf noemt hij afwisselend ‘de volgroeide’
en ‘de ooggetuige’. Twee keer wisselt Handke in de laatste zin van een hoofdstuk
plotseling van perspectief en voegt hij een voornaamwoord in dat rechtstreeks naar
de schrijver verwijst; hij spreekt dan van ‘mijn leven’ en ‘mijn voeten’. Eén keer
gebruikt hij een ik, in het eerste hoofdstuk, maar in een zin die de implicaties van
een vaststelbare identiteit ondergraaft: ‘Daarbij hoort ook, dat niemand weet, wie ik
precies ben.’ Toch kan men zeggen - alle details wijzen daarop - dat Handke in
Kindergeschichten zijn eigen ervaringen geobjectiveerd heeft en ze verbonden heeft
aan een personage dat hij in de derde persoon beschrijft; hiermee brengt hij de
distantie tot stand die in Die Lehre der Sainte-Victoire (dat in de eerste persoon is
geschreven) ontbreekt.

Peter Handke

Kindergeschichte is een schetsmatige autobiografie. Aan de hand van het
samenleven met het kind onderscheidt Handke een aantal fasen in zijn leven, waarin
zijn boeken, ook al blijven ze ongenoemd, geplaatst kunnen worden. De laatste
fase, ingeleid door Die Lehre der Sainte-Victoire, is de fase van een onbevangen,
niet met schuld beladen (schuld van de algemene en persoonlijke geschiedenis)
manier van kijken én leven: ‘Het kind scheen hem hetzelfde te zijn als zijn werk:
een vlucht uit de actuele wereldgeschiedenis.’ ‘De ooggetuige’, een blijkbaar neutrale,
boven de partijen zwevende instantie, observeert de tocht door het leven van een
onschuldig kind. Dat zijn dochter onschuldig is, weet Handke overtuigend te
beschrijven. Enige tijd heeft hij in zijn huis een crèche gehad, waar hij zijn dochtertje
in gezelschap van andere peuters kon observeren. Ook hij komt weer tot de
ontdekking dat ‘kind’ en ‘onschul[d’] geen synoniemen zijn. De onbevangenheid van
zijn dochter is iets kostbaars, dat hij probeert te verzorgen en te koesteren. De
vrijheid om op nieuw sommige als archaïsch afgedane ideeën te denken en verloren
gewaande emoties te voelen heeft hij niet alleen aan Cézanne te danken maar ook
aan het kind: ‘War es ih[n] denn nicht im ersten Moment sch[on] erschienen als sein
persönlich[e] Lehrherr?’ Zoals hij in Die Leh[re] der Sainte-Victoire de zuiverheid
van een negentiende-eeuwse schilder overneemt, zo neemt hij in Kindergeschichte
de onbevangenheid van zijn dochter over - maar met h[et] grote verschil dat in
Kindergeschichte de onbevangenheid als vanzelfsprekend uit de vertelling voor
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vloeit, uit de anekdoten, terwijl Die Lehre der Sainte-Victoire ten onder gaat aan de
loodzware constructie van een leerboek.

Traditie
Expliciet stelt Handke in Kindergeschichte hoe sterk hij de behoef[te] had aan een
verankerd wereldbeeld en hij beschrijft met welk een voldoening hij het kind geplaatst
kreeg op een joodse school, de school van het ‘Volk’. Belangrijk hierbij is het idee
van traditie, dat aan de school verbonden is, dat de begeerde richtlijnen bevat en
door de generati[es] heen levend houdt. Met de tradit[ie] hoopt hij de druk van het
gebanaliseerde heden te weerstaan en de w[eg] terug te vinden naar zuiverder
bestaansvormen dan die, welke modern, actueel of geëngageerd heten zijn. Tegen
die geëngageerden gaat Handke een paar keer als Thomas Bernhard tekeer: ‘Warum
hatten [all] die in den öffentlichen Diskussionen, in den Tagblättern und im Fernsehen,
aber auch in den neuen Büchern, und auch in den persönlichsten Verhältnissen
umlaufenden zeitgebräuchlichen Ausdrücke d[as] Niederschmetternde,
Banalitätssti[n]kende, Seelenmörderische, Gottlos[e,] Nervtötende, Hirnrissige von
Hundenamen? Warum tönte von über[all]her nur noch die Drohnensprache eines
Blechernen Zeitalters?’ H[ij] richt zich hier tot de mensen zonder traditie, tot de
mensen met de instant-taboes, die hij vanaf het begin van zijn schrijverschap
bestrijdt. De verscheurende leegte en de grote
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conflicten van de periode vóór de ontmoeting met Cézanne ontstonden bij het
wanhopige zoeken naar een ‘leer’, een gewenst alternatief dat ook buiten de grenzen
van de literatuur een steun biedende vorm zou aanbieden. In Die Lehre der
Sainte-Victoire beweert hij dat alternatief gevonden te hebben; in Kindergeschichte
schrijft hij met de benijdenswaardige rust, die dat alternatief hem blijkbaar
geschonken heeft.
De gebeurtenissen in Kindergeschichte zijn weinig spectaculair. Het boek begint
met de geboorte van het kind. De verteller maakt juist een wandeling en als hij in
het ziekenhuis terugkeert, is alles al achter de rug. (‘Er hatte wohl ach eine Scheu
empfunden, bei dem Geburtsvorgang Augenzeuge zu sein.’) Hij vertelt hoe vanaf
het eerste moment het kind een houvast was, een eerste richtlijn waarop het leven
afgestemd kon worden. Het huwelijk is slecht, en na de eerste reddingsboei, het
kind, wordt een tweede uitgegooid: ze verhuizen naar een ander land. Het tweede
hoofdstuk biedt één van de hoogtepunten van het boek: een eenvoudige, grandioos
geschreven blikwisseling tussen de verteller en het kind: ‘fur immer den
Freundschaftsblick’. In de volgende hoofdstukken is er vaak sprake van verhuizingen,
van een onrustig heen en weer trekken (betekenisvol eindigt dit boek, evenals Die
Lehre der Sainte-Victoire, met de plaats- en tijdaanduiding van zijn ontstaan) en
van stilzwijgende scènes tussen het kind en de volgroeide (de vrouw is dan al uit
hun leven vertrokken). De verschillende scholen die het kind bezoekt komen aan
de orde, de stadia van zijn ontwikkeling - het zijn allemaal minieme, alledaagse
gebeurtenissen.

Leer
De eenvoud van Kindergeschichte doet sterk denken aan die van Wunschloses
Unglück. Vanzelfsprekend zijn de voorvallen in Wunschloses Unglück, dat de
zelfmoord van Handkes moeder beschrijft, anders van toon en geaardheid, maar
hij weet dezelfde intensiteit en ‘tragische schoonheid’ (Kindergeschichte, blz. 107)
aan de dingen te verlenen, die ze volgens hem van nature bezaten maar in de loop
van de afgelopen twee eeuwen zijn kwijtgeraakt. Dit laatste is op zijn zachtst gezegd
twijfelachtig, hetgeen geen afbreuk doet aan de literaire waarde van een dergelijk
idee. Buiten de literatuur echter, waar die ideeën op hun werking getoetst moeten
worden, verschijnen ze als bleek en jammerlijk eenvoudig. In de ‘Rede zur Verleihung
des Franz-Kafka-Preises’ uit de bundel Das Ende des Flanierens schrijft Handke:
‘Und die Meinung, es gebe doch keine Natur mehr? Sie erscheint mir wie die
Behauptung: “Es gibt keine Jahreszeiten mehr.” Die das sagen, scheuen, freiwillig
gefangen in ihren Wohn- und Fahrmaschinen, selber Maschinen geworden, vielleicht
nur das Freie. Denn hinter all diesen Gaunersprachen breiten sich doch draussen
immer noch machtvoll die Äste der Bäume aus. Es gibt die Jahreszeiten. Die Natur
ist.’
Wat zouden deze zinnen moeten bieden? Wat betekenen die boomtakken? En
die seizoenen? Dit vage vitalisme vloeit voort uit Handkes relatie met Cézanne, en
het biedt hoogstens Handke (en hem alleen) een authentieke, nieuwe existentievorm.
Met boomtakken en seizoenen valt misschien in enkele macrobiotische kringen
enthousiasme op te wekken, daarbuiten vallen ze slechts op door hun naïviteit.
Dit boek is, ondanks mijn opmerkingen over de leer achter Kindergeschichte,
opnieuw geschreven in Handkes meesterlijke, volkomen verzorgde stijl, het bevat
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prachtige, ontroerende passages. Ik heb de grootste moeite met de Handke die
blijkbaar de twijfel voorbij is, maar ik moet toegeven: Kindergeschichte heb ik
ademloos gelezen.

Hoe men een wond heelt
vervolg van pagina 5
ling die hij had, althans voor een aantal van hen. Talloze passages betreffen Anna,
een vrouw met wie Wilson al omgaat in de jaren twintig. Veel van haar is terug te
vinden in Rita in I Thought of Daisy en de Anna van Memoires of Hecate County.
Zij werkt aanvankelijk in een dansclub, dan in een verpakkingsfabriek en weer later
als serveerster. Over de vrouwen in Hecate County schreef Wilson in een brief dat
het allemaal ‘bitches’ waren, behalve Anna. Deze Anna heeft een leven vol ellende,
maar Wilson is grondig op haar gesteld en helpt haar met geld en belangstelling.
Zij komt geregeld bij hem en hij luistert naar haar wederwaardigheden. Ze bedrijven
de liefde. Wilson schrijft zoveel over haar dat hij zeker op die momenten al de
bedoeling moet hebben gehad haar te gebruiken voor een roman. Hele passages
uit Hecate County zijn letterlijk overgeheveld naar de roman.

Wond
De achtergrond, beter gezegd, de voorgrond van dit persoonlijke leven van Wilson
waren de jaren dertig, de tijd waarin het woord Depression met een hoofdletter werd
geschreven. In het begin van de jaren dertig was elke redelijk denkende Amerikaan
min of meer voorzien van communistische sympathieën. Wilson kende de
belangrijkste figuren uit die wereld en sympathiseerde met de grote lijnen van het
communisme. Op zijn journalistieke tocht door het Amerikaanse zuiden werd hij
hierin alleen maar gesterkt. Hij had ook wel ‘feelings of gloomy distaste’ als hij
aanwezig was bij meetings, maar de feiten omtrent de verpaupering waren voor
hem niet te negeren. Deze sympathie leidde tot een ridicuul manifest dat hij samen
met Theodor Dreiser, Lewis Mumford, Waldo Frank, John dos Passos en Sherwood
Anderson ondertekende en waarin stond dat het proletariaat de macht tijdelijk moest
overnemen. In een brief aan Christian Gauss schrijft hij dat Marx' profetie
werkelijkheid is geworden en dat hij nu weer rustig in zijn graf terug kan gaan. Dat
was maar een manier van zeggen, want Wilson ging zich juist door de ellendige
staat waarin Amerika zich bevond grondig in Marx verdiepen. Toen hij in 1935 naar
Rusland ging om daar de toestand met eigen ogen te zien en in archieven te werken
voor wat later zijn boek To the Finland Station zou worden, was zijn vertrouwen in
het communisme nog niet erg geschokt. Dat gebeurde pas na zijn terugkomst
doordat hij, zoals zovele intellectuelen in die tijd, doorkreeg dat de processen in
Moskou gruwelijke toneelstukjes waren. In The Thirties staan de aantekeningen die
hij in Rusland maakte. Hoe fragmentarisch die zijn, kan men zien aan het boek
waarin hij ze uitwerkte: Travels in Two Democracies. In de jaren die The Thirties
beslaan schreef Wilson ook de essays van The Triple Thinkers waarin onder meer
het nog steeds actuele essay over marxisme en literatuur staat. In die tijd schreef
hij ook The Wound and the Bow en werkte hij aan The Shock of Recognition dat in
1943 zou verschijnen. In The Thirties staat natuurlijk ook van alles over Scott
Fitzgerald, Hemingway, E.E. Cummings, John dos Passos, en vele andere schrijvers
en intellectuelen wier namen ons minder zeggen. Over het huwelijk met Mary
McCarthy lezen we weinig, volgens Edel omdat het te stormachtig en te zeer vol
spanningen was. Het is in dit dagboek dat Wilson vertelt over een even feestelijk
als verwarrend treffen tussen Fitzgerald en Hemingway, waarbij Fitzgerald
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Hemingway zijn zorgen bekend maakt omtrent de lengte van zijn geslacht.
Hemingway stelde Fitzgerald helemaal gerust door te zeggen dat dat alleen maar
zo leek als je er van boven af op keek. Een betrouwbare expertise, zo adviseerde
Hemingway, kon alleen een spiegel bieden. Wilson vertelt zulke zaken met een
stalen notulisten gezicht.
Wilsons dagboeken zijn niet altijd even boeiend. Voor een deel komt dat omdat
de mensen waarover hij het heeft ons niet bekend zijn. Ook is zijn objectiverende
stijl soms kaal. Maar wie selectief leest, wordt geconfronteerd met het zonder
sentimentaliteit opgeschreven persoonlijke leven van de schrijver van boeken als
Axel's Castle en To the Finland Station en al die andere boeken waarin Wilson zich
een criticus, romanschrijver, essayist, toneelschrijver, historicus en briefschrijver
van formaat toonde. Deze meer dan dertig boeken, en de kwaliteit ervan, waren in
staat een wond te helen.
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Een lange winter aan zee
Roland Holst en Mosheuvels gewetensvolle willekeur
Een roosvenster Aantekeningen bij ‘Een winter aan zee’ van A. Roland
Holst door L.M. Mosheuvel Uitgever: Wolters-Noordhoff/Bouma's
Boekhuis, 288 p., f 50,Rein Bloem
Het woord vooraf bij het proefschrift van L.M. Mosheuvel over Een winter aan zee
aan A. Roland Holst is een van de eigenaardigste teksten op wetenschappelijk vlak
die er bestaan. De onderzoeker omschrijft zijn doelstelling als: ‘lezers behulpzaam
zijn bij het verstaan van een waardevolle en moeilijke tekst’ en beschouwt zijn
uitkomst zelf als een moeilijk leesbaar boek dat gekenmerkt wordt door
‘vormloosheid’. Op de vraag: welke vorm kan een publikatie hebben die grotendeels
bestaat uit aantekeningen bij drieënzestig gedichten, moet hij antwoorden: ‘dit
geheim is mij niet geopenbaard’.
Ik ben wel ontvankelijk voor de teleurstelling en de zelfspot die uit dit antwoord
spreekt en zeker voor de gewetensvolle aandacht waarmee Mosheuvel jarenlang
gestudeerd heeft op zijn tekst, maar ik vraag me af welke lezer daarmee gediend
is. Het boek blijkt niet geschreven te zijn voor gewone poëzielezers, want ‘de tekst
bevat geen afkortingen waarvan moet worden verwacht dat ze onbekend zijn onder
vakgenoten’. De lezer als vakgenoot... die inkrimping van de doelgroep maakt van
het boek een geleerd onderonsje, dat hier onbesproken zou moeten blijven, als niet
elke poging tot ontsluiting van een ontoegankelijke tekst de moeite waard zou zijn.
Wat is er eigenlijk zo moeilijk in Een winter aan zee?
Mosheuvel noemt in zijn inleiding vier oorzaken: De samenhang (bevat de bundel
één gedicht van drieënzestig strofen of drieënzestig gedichten?), de zinsbouw, de
gecomprimeerde formulering (‘verbale betonblokjes’) en het wereldbeeld van Roland
Holst. Hoe zijn nu die moeilijkheden, die trouwens niet allemaal op hetzelfde vlak
liggen, op te lossen? Je zou de lezer behulpzaam kunnen zijn door de ingewikkelde
zinnen uit te leggen, de sleutelwoorden te inventariseren en ze in het kader van het
werk van A. Roland Holst tot Een winter aan zee te plaatsen en daaruit ook het
wereldbeeld, zijn ideeën af te leiden. In die samenhang bevond zich de Roland
Holst-lezer van toen (1937) en binnen dat raam keek hij vreemd op van de eerst in
tijdschriften verschijnende achtregelige, bondige gedichten van de wijdlopige dichter
tot dusver. En dat bleken niet incidentele kortsluitingen te zijn, er kwamen liefst
drieënzestig van die achtjes in één bundel terecht en niet één andere vorm daarin.
Dat moet ongewoon en dus moeilijk gevonden zijn, maar voor een lezer van nu zegt Mosheuvel terecht - geldt die moeilijkheid niet, omdat hij meer afstand en
overzicht heeft. Overzicht waarvan? De lezer van nu kan op zijn minst een notie
hebben van het geheel van Roland Holsts werk en van Een winter aan zee daar
binnen. De thema's en motieven zijn hem niet onbekend en dat is het eigenaardige
taalgebruik van de dichter (diens idiolect, zoals dat heet) ook niet.
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A. Roland Holst, tekening van Siegfried Woldhek

Uitgaande van dat, eventueel vaag voor de geest staande, geheel zou je kunnen
ingaan op de titel, de suggestie van verhaal daarin (een tijds- en een plaatsbepaling
die samen niet veel goeds voorspellen), op de belichaming van dat verhaal in
personen en hun rolverdeling, op de atmosferische, symbolische omstandigheden
(storm, kou), op het verhaalproces van introductie tot en met afloop.
Het kost helemaal niet zoveel moeite om lezers op die manier overzichtelijk in
Een winter aan zee in te leiden. met bij voorbeeld de tekst op het Nationale
Monument op de Dam of met die op de Doelen om mee te beginnen, kom je heel
ver, is de ervaring van elke avontuurlijke leraar op de middelbare school.
Het wordt pas moeilijk als je precies wilt weten wat er staat, als je zin na zin en
woord na woord de betekenismogelijkheden nagaat om ze vast te leggen. Goed
lezen, beter lezen, doorlezen, herlezen... dat loont allemaal de moeite, maar of
lezers er echt mee gediend zijn?

Zweverig
Bovendien is in dit geval de uitkomst voorspelbaar: Roland Holst is op het vlak van
betekenis een zweverig dichter, zijn wereldbeschouwing is aan de simplistische en
vage kant zijn woordkeus maakt dat er niet helderder op. Niets staat vast of is
duidelijk omlijnd in zijn conceptie die het moet hebben van suggestie mythe en
beeldspraak. Kortom: qua betekenis is er niet veel te beleven aan de poëzie van
Roland Holst maar qua vormgeving, en met name die in Een winter aan zee, des
te meer. De concentratie, de hardheid de rijmtechniek, de ritmische variaties, het
in elkaar werken van concreet en abstract, toegespitst op natuur (orkaan) en symbool
(onraad)... dat bij elkaar brengt niet alleen waardevolle, maar zelfs weergaloze
poëzie tot stand.
Ik herinner me de teleurstelling, wreveligheid tot afkeuring in een werkgroep die
plaatsvond toen in een bepaald gedicht van Een winter aan zee de betekenis van
breed wegenkruis niet precies kon worden vastgesteld. Maar waarom dat beeld niet
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in het vage laten, als het tegelijkertijd zo zichtbaar voor ogen staat (de reikwijdte
van een landschap) en de suggestie van iets geheimzinnigs, betekenisvols heeft?
Hoe gaat nu Mosheuvel dienstverlenend te werk? Zijn boek ‘probeer[t] antwoord te
geven op twee vragen:
1. Wat staat er in de afzonderlijke gedichten van EWAZ?
2. Wat valt er te zeggen over de samenhang tussen die gedichten, hun ordening
in afdelingen, de compositie van de bundel?’
O jee, denk je dan, de delen voora[f] aan het geheel, dat kan niet goed gaan,
maar tot je verbazing volgt dan eerst een hoofdstuk over de samenhang. Mosheuvel
komt daarin tot de conclusie dat er op syntactivervolg op pagina 12
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Roelofsz' Letterkundig Alfabet - D
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Ego Narcissus
Leopold Andrian: Der Garten der Erkenntnis
Vergeten boeken
Gerrit Komrij
De schrijver: hij is negentien als zijn boek wordt gepubliceerd. Het baart opzien en
in literaire kringen zijn alle ogen op hem gericht. Hij wordt zesenzeventig jaar oud.
Er is na dat ene boek nooit meer een letterkundig werk van hem verschenen.
Het boek: het telt maar eenenzestig pagina's. Het wordt, meteen al bij het verschijnen,
beschouwd als de quintessens van ‘het moderne levensgevoel’. Het zal een
hardnekkig ondergronds bestaan blijven leiden, ook al zijn de schaarse edities bij
voortduring alleen maar antiquarisch of in beperkte kring verkrijgbaar. Weinigen
hebben het gelezen: toch duikt het op in bijna alle studies over de tijd waarin het is
verschenen. De verzamelde commentaren overtreffen de tekst vele malen in lengte.
Wie dit boek nooit onder ogen heeft gehad maakt een grote kans tóch kennis te
hebben gemaakt met de symbolische naweeën, de cultus ervan. Het is er in dat
geval mee als met een mythologie zonder oertekst, een godsdienst zonder bijbel.
De schrijver als negentienjarige: wat betekent die eeuwige aantrekkingskracht
van het vroegrijpe talent dat daarna voor altijd zwijgt, alsof de goden spijt hebben
gekregen van een al te gulle bui? Is het de combinatie van adolescentie en dood?
Is het de droom van de kunstenaar die zich niet met pijn en ellende hoeft te
ontwikkelen, die niet tegen de klippen op de schamele brokstukken van zijn talent
bijeen hoeft te schrapen, maar in één keer klaar is, gaaf en afgerond, alsof hij niet
meer nodig had dan om er als medium eenvoudig te zijn, als orakel over wiens
lippen de hogere inspiratie naar buiten rolde? Wat wil dat kleine bataljon van
Frühvollendeten, snotneuzen vaak nog, ons meedelen? Drijven ze soms de spot
met Goethe en Homerus? Horen we ze schamper lachen om het zweet waarmee
zo menig levenswerk werd gebaard? Trots en onaangedaan duiken ze op en even
trots en onaangedaan verdwijnen ze weer. Ze spreken en zijn uitgesproken. Het is
meer dan alleen maar een romantisch idee over het samengaan van jeugd en genie:
het wekt huivering. Natuurlijk, de dweperij met de jonge god die met zijn lokken
langs de melkweg schuurt en op sandalen over wolken wandelt, intussen een keur
van rode, groene en blauwe ballen uit zijn hemdsmouwen toverend, speelt er een
rol bij - maar er ligt een dieper raadsel aan ten grondslag, een raadsel dat te maken
heeft met de bittere afkeer van het verval en de droom van volkomenheid. Achter
elk wonderkind grijnslacht de pestbuilkop, achter alle gouden lokken het aangevreten
hoofd van de honderdjarige.

Poldi
Het boek als symbool van een generatie: hoe komt het dat één kleine vertelling,
vanuit zoveel verschillende invalshoeken bekeken, steeds weer de kern kan
blootleggen van de tijd waarin het is verschenen? Komt dat omdat er geen vervolg
op kwam en het dus nooit als het beginstadium van een ontwikkeling gezien kon
worden? Was het zélf al het eindstadium? Gaven de tijd, het milieu en de atmosfeer
die het ontstaan van het boek mogelijk maakten de doodsteek aan het talent van
de auteur toen ook tijd, milieu en atmosfeer zelf afstierven en tot het verleden gingen
behoren? Was het bóék de doodsteek van de tijd? Toch: dit boek is meer dan een
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produkt van zijn tijd alleen, dat soort modieuze eendagsvliegen en ‘typische’ werkjes
is er altijd genoeg - het vormt ook een spiegel van de puber van al de tijden die
daarna kwamen: zoekend en vol zelfbehagen, broeierig, ver van de realiteit en
ondanks dat alles: compact en met die door geen legerscharen van middelbare
leeftijd af te dwingen, door geen honderdduizend goudstukken van ouden van dagen
terug te winnen voorsprong van de jeugd. Het is het boek waarin de adolescent zijn
eigen verhaal schrijft. De schrijver wordt ouder en ouder, maar de hoofdfiguur van
zijn boek, die eenmaal zijn alter-ego was, blijft jong. De ik en zijn spiegelbeeld
groeien steeds verder uit elkaar. De schrijver zwijgt en blijft eeuwig negentien.
Daardoor wordt het boek, een komeet zonder staart, allengs een mythe, en door
nog zoveel raadsels meer waarvan het ons een voorgevoel geeft, raadsels van
verval en smerigheid en nogmaals verval en smerigheid.

De schrijver is ‘de merkwaardigste verschijning van het Jonge Wenen’ genoemd.
Het boek gaat door voor ‘de klassieke roman over de identiteitscrisis van het
fin-de-siècle’ en voor ‘een van de mooiste poëtische documenten van het
symbolisme’.
De schrijver heet Leopold Reichsfreiherr Ferdinand von Andrian zu Werburg. Hij
schreef onder de naam Leopold Andrian. Zijn vrienden noemden hem Poldi. Op 15
juli 1894, acht maanden voor het verschijnen van zijn boek, schrijft hij aan de ‘geachte
meester’ Stefan George, die enkele gedichten van hem in die Blätter für die Kunst
had gepubliceerd: ‘Ik ben nu met proza bezig en bouw aan mijn wereldbeschouwing;
het is een van de eigenaardigste, zo al niet onvruchtbare genoegens (het zou in het
Duits niet aangenaam klinken) de se gargariser avec les plus sublimes idées, met
de geheimen van de wereld en van het leven, dag in dag uit.’
Het boek heet Der Garten der Erkenntnis. Als titel had de jonge auteur in een
eerder stadium aan Fest der Jugend gedacht. In 1918 herinnert Andrians jeugdvriend
Hugo von Hofmannsthal, die mét George aan de wieg van dit werk heeft gestaan
en die zijn leven lang met hem bevriend zou blijven, zich: ‘Op zijn negentiende de
auteur van een korte vertelling “Der Garten der Erkenntnis” en door dit proza van
nauwelijks zestig of zeventig bladzijden voor een korte spanne in Duitsland beroemd
en wel op zo 'n wijze beroemd, dat het spoor daarvan zowel in het geheugen van
de literatoren als in de literatuurgeschiedenis tot op heden, na een kwart eeuw, nog
duidelijk en scherpomlijnd bewaard is gebleven, trad baron Andrian vervolgens in
dienst van de staat en heeft in de vijentwintig jaar na zijn eerste publikatie geen
tweede boek, geen gedicht, geen beschouwing, zelfs niet één regel van
bellettristische aard meer het licht laten zien... Het is een ongebruikelijk fenomeen.
Even ongebruikelijk is het boek zelf. Het is een korte, op een droom gelijkende
levensloop, op simpele wijze verteld, met het noemen van Oostenrijkse plaatsnamen
en het vermelden van heel alledaagse dingen. Maar door het te comprimeren en
tegelijk in het vage te laten krijgt het iets sprookjesachtigs en deze speciale
eigenschap is niet door berekening of opzet ontstaan, maar als het ware onbewust,
door zijn eigen betrokkenheid met het thema. Een dergelijk ontstaansproces heeft
iets buitengewoons, iets dat zonder meer uniek is... Wie een boek van deze allure
heeft gemaakt en daarna nooit meer een regel, moest ook met zichzelf wel op een
manier omspringen die niet alledaags is.’
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Lila luchten
Der Garten der Erkenntnis vertelt het levensverhaal van de jonge Erwin, die het
geheim van het leven probeert te ontraadselen, tot ‘inzicht’ wil komen. Een
Bildungsroman zou het boek kunnen heten, als niet ‘roman’, net als ‘vertellen’ en
‘verhaal’ trouwens, te grote woorden zouden zijn. Er zit nauwelijks enige handeling
in het boek, de karakters krijgen geen gestalte, alles blijft etherisch. Tastbaarheid,
driedimensionaliteit ontbreken. Het boek mist oorzaak en oordeel, noodzaak en
noodlot, structuur en motoriek. Wat overblijft is een serie sensaties, nu eens in het
zonlicht, dan weer door een regengordijn gezien, nevel en bliksemschichten,
schaduwen en symboliek. Een losse aaneenschakeling is het van nerveuze
fantasieën, sensitivistische studies, precieuze impressies, bijeengehouden door...
ja, door toch zo iets als een structuur en een motoriek. Het is de structuur van
Narcissus zelf, van zowel Erwin als de schrijver, die van de eerste tot de laatste
bladzijde in het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

11
spiegelende wateroppervlak kijkt, en het is de motoriek van klank, melodie en ritme.
Andrians proza kent alle effecten, verwijzingen, herhalingen, contrapunten,
verhevigingen, andantes en staccato's van de muziek, het gaat hem vaak eerder,
krijgen we de indruk, om de kleur dan om de betekenis van de woorden. Het kabbelt
en wiegt en huppelt en stroomt van apotheose naar apotheose, zonder dat de lezer
dikwijls het waarom en waartoe begrijpt. Ook kleuren zelf spelen een grote rol, en
kleurverschietingen: ‘het kwam hem voor of het de charme van een lichtbron had
waarvan je niet wist of die uit twee kleuren bestond die voortdurend in elkaar
overvloeiden, of uit één kleur die in al haar nuanceringen uiteenspatte en glinsterde.’
En verder wemelt het van lapislazulikleurige, lichtrose, lichtgrijze, zilveren en lila
luchten.
In een kritiek op het boek van Andrian verzuchtte een tijdgenoot dat ‘alles verloren’
zou zijn wanneer iemand het ongelukkigerwijze zou begrijpen, we zouden in dat
geval het boek terzijde leggen. ‘Alleen omdat we er niets van begrijpen is er sprake
van verbazing.’ Dichter bij de waarheid lijkt me wat Walter H. Perl in Leopold von
Andrian, ein vergessener Dichter des Symbolismus schrijft: ‘Bij een zo intens teer
en ragfijn werk vernielt elke analyse eigenlijk de charme ervan, op zijn best kan men
het alleen maar navertellen, met omvangrijke citaten. De hele wereld van de
opgroeiende jongen ligt in dat boek besloten...’
Navertellen dus, scène voor scène, want wie zou niet graag ‘op zijn best’ willen
zijn? Stefan George was zo onder de indruk van het boek dat hij het voor zijn
bibliotheek liet calligraferen. U zult genoegen moeten nemen met een produkt van
de stenografie. Bedenk dat het is alsof iemand met een vergrootglas over een
impressionistisch schilderij gaat en er segment na segment uit isoleert, alsof iemand
van een pointillistisch doek de punten één voor één op de weegschaal legt.

Het ‘andere’
Op zijn twaalfde jaar heeft Erwin, eenzaam opgegroeid onder de hoede van zijn
moeder, zo aan ‘zich zelf genoeg’ als hij dat later nooit meer zal hebben, de dingen
in de realiteit ‘bezaten de waarde die ze in de droom hebben, ze waren woorden
van een taal die toevallig de zijne was, maar eerst door zijn wil kregen ze een
betekenis, een plaats en een kleur.’ Hij wordt dan verder opgevoed in een klooster,
zijn medeleerlingen zorgen voor verwarring en vijandschap, hij leeft in een bestaan
‘waarvan de wetmatigheid niet langer uit hem zelf kwam’. Erwin ontdekt tussen deze
verwarring de rust, en op het moment dat hij inziet dat deze rust alleen in God te
vinden is besluit hij priester te worden. ‘Vanaf dat moment werd zijn leven lichter,
omdat hij het als onwerkelijk beschouwde.’ Maar de schoonheid van kerken en
paarden en kastelen blijft voor hem bestaan. ‘Zijn leven zou een strijd van de kerk
tegen de wereld worden.’ Hij ontmoet, op weg naar Bozen, waar hij gaat studeren,
een jonge officier die aan de tering lijdt en niet lang meer te leven heeft. ‘Het leven
trad hem uitdagend en hardnekkig, bijna lichamelijk tegemoet en keek hem verwijtend
en smachtend aan.’ Het zoeken, de tweestrijd tussen de droom en wat voor de
werkelijkheid wordt aangezien gaat verder. Ternauwernood aangestipte aanleidingen
van buitenaf zorgen voor nieuwe stemmingswisselingen.
Door een grote vriendschap in Bozen ontdekt Erwin ‘dat er een hele reeks
geheimen bestond, ook in datgene wat hem tot dusver zonder geheimen had geleken,
en dat er dingen bestonden, die slecht en verboden en toch aantrekkelijk waren.’
Hij gaat andere eisen aan de toekomst stellen. Hij vestigt zijn hoop op Wenen en
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‘de grote wereld’. Hij voelt ineens een zeldzame drang naar onrust. Is hij nu
zeventien, en al in Wenen? Het doet er niet toe, zozeer gaat het om de stadia van
zijn innerlijke ontwikkeling alleen. Wenen bevalt hem, de elegance, het uitgaansleven.
Onder al die genietingen móet wel het geheim zijn dat hij zoekt, het geheim waardoor
dit alles zo aantrekkelijk is. De drang naar dat ‘andere’ wordt sterker en sterker: ‘hij
had daarbij het gevoel dat zich naar zekere richting een wereld uitstrekte, waarin
alles verboden en geheim was, een wereld die even groot was als de wereld die hij
kende.’ Maar omdat hij deze wereld die de bestaande kan ‘ontkennen’ niet ontdekt,
verliest ook de bestaande weer haar charme.

Spiegel
Doek. Volgend tableau. Erwin raakt bevriend met Clemens, arm, nieuwsgierig,
‘verdorven als een straatjongen en bijna pathetisch onschuldig’. Op zijn gezicht ‘lag
de ontroerende schoonheid van late tijden’. Wat volgt is ‘liefde die liefde voor zich
zelf is of liefde voor elkaar of liefde voor alles wat zij hadden liefgehad’. Afscheid,
wederom aangrijpender door de toon dan door het drama. De herinnering wordt nu
Erwins leven en dat leven is een mengeling van hemel en hel: de openbaring zal
zin kunnen geven aan die herinneringen. ‘Erwin wachtte niet ongeduldig op deze
openbaring, hij had genoeg aan het besef dat ze komen zou.’ Doek. Volgend tableau.
Hij leeft samen met een vrouw. ‘Zij bezat de schoonheid van de antieke borstbeelden
die ons een ogenblik doen twijfelen of ze een jonge Aziatische koning voorstellen
of een ouder wordende Romeinse keizerin. (...) Alle wonderen die Erwin van zijn
openbaring had verwacht waren in haar, maar hij vond geen openbaring.’ Doek.
Nieuw tableau. Ontmoeting met de vreemdeling, wiens gezicht in volkomen
tegenstelling staat tot ‘de hoogmoedige schoonheid van de dood’ op het gezicht
van zijn geliefde. Doek. Erwin is twintig jaar. Hij heeft nog steeds het geheim van
het leven niet gevonden. Maar hoe zal hij het kunnen vinden in iets anders dan het
leven zelf? ‘Omdat het leven voor iedereen zijn eigen en enige wonder was, kon
niemand hem er het geheim van openbaren.’ Het geheim ligt buiten het leven. De
dood genaakt. Het feest van het leven heeft geen toeschouwers, het lijkt op die
feesten uit de zeventiende eeuw, in donkere winternachten tussen spiegels en
fakkels, ‘waarop men elkaar maar één keer ontmoette en met gemaniëreerd
verstrengelde vingertoppen langzaam om elkaar heen draaide en elkaar glimlachend
in de ogen keek en dan met een diepe, bewonderende buiging uit elkaar gleed.’
Tableau en doek. De dood genaakt, de hel genaakt. Zal de spiegel breken?
Lichamelijkheid en wellust. Narcissus vrijt, in een onheilspellende nacht, met zich
zelf. ‘De tijd daarna was Erwin de herinnering aan die nacht onaangenaam; hij was
gevallen en toch kon er voor iemand, die het leven met de maat van het leven mat,
geen val bestaan.’ Doek. Tweede ontmoeting met de vreemdeling. Het verlokkende
geheim is volop blijven bestaan, de vreemdeling is bedreigender geworden. Nieuwe
verwarring. Doek. Troost van jongesgezichten in een voorbijrijdende trein. De troost
vervliegt. Hoop bij zijn moeder in Italië een antwoord op het geheim te vinden. De
hoop blijkt ijdel. ‘Hij was haar leven en zij was zijn dood, en deze dood en dit leven
waren diep en op een geheimzinnige wijze met elkaar verbonden.’ Zij kunnen het
spiegelglas waarin zij elkaar zien niet breken. Doek. Venetië, ook al geen plaats
waarvan je met meer oplossingen dan vragen terugkeert. De dood krijgt een diepere
kleur, grandezza. Doek. Een jaar van wetenschappelijke studie in Wenen, in dienst
van het hogere inzicht. Derde ontmoeting met de vreemdeling: de bewegingen van
zijn lichaam zijn nog steeds dezelfde, maar zijn gezicht is nu onverbiddelijk geworden,
één en al angstaanjagende dreiging. ‘En bij zijn aanblik wist Erwin ineens wie hij
was: hij was zijn vijand die hem vanaf zijn geboorte had gezocht en hem in de
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dronkenschap van het voorjaar had gevonden en die hem sindsdien achtervolgde
en steeds dichterbij kwam en hem uiteindelijk zou inhalen en zijn hand op zijn
schouder zou leggen...’ Doek. het gevecht met de dood begint, een worsteling
zonder dat voorbijgangers hem helpen, zonder dat de toeschouwers hem horen
schreeuwen, zonder dat ze zijn vijand zien. Doek. Het verlangen naar inzicht wordt
dor en martelend. Doek. Koortsdroom. Spoorwegstation. Een trein komt voorbij.
Gezichten in de coupéramen, het kolengruis onder hun ogen. ‘Velen waren het,
zeer velen en allen waren erbij die hij had gekend, alleen de vrouwen niet, en veel
anderen die hij niet kende. (...) En opeens riepen ze hem allen bij zijn naam en hij
wist dat op die roep het inzicht volgen moest, en hij werd zeer vrolijk.’ Erwin ontwaakt.
Koude douche. Doek. De volgende dag sterft hij, ‘zonder tot inzicht te zijn gekomen.’
Doek, voorgoed.

Kindergarten
Ik kan hier met mijn hand, die inmiddels moe is geworden van het ophalen en laten
zakken van het doek, nog maar enkele losse opmerkingen aan toevoegen. De
definitieve verplettering van het broze lijf laat ik graag aan de machtige arm van de
analyse over.

Der Garten der Erkenntnis heet het boek: Erwin zoekt naar inzicht in een tuin, in
een kunstmatig landschap dat niets met de realiteit heeft te maken. Het leven daarin
is al verwelkt voordat het is geleefd. Negentienjarige jongens plukken er viooltjes
‘die nauwelijks nog ruiken’. Pedanterie, idealisme en naïviteit horen nu eenmaal bij
de ingrediënten onder de stolp van dit glazen huis. Der Kindergarten der Unkenntniss
noemde Karl Kraus het boek. ‘Das deutsche Narcissusbuch’, heet het bij Hugo von
Hofmannsthal. Men mag kiezen, ik ben lam van het hijsen. Wél maakt het nog steeds
een merkwaardige indruk van frisheid en simpelheid tussen al de Verschnörkelung
die we uit de Jugendstil gewend zijn. Een kasplant blijft langer nieuw, om te zwijgen
van de kunstbloem.
De aantrekkelijkheid ligt, na zoveel tijd, misschien meer in de mythe van het livre
de chevet en de leeftijd van de auteur dan in de inhoud, het kan zijn, al zal die inhoud
altijd leeftijdgenoten van Erwin blijven aanspreken door de manier waarop de wereld
uitsluitend wordt gezien als een projectie van het innerlijk. Die inhoud is, zelfs
afgezien van alle symboliek en alle stokpaardjes die in de collectieve broeikas van
het Wenen aan het eind
Vervolg op pagina 12
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Een lange winter aan zee
Vervolg van pagina 8
sche gronden geen dwingende verbanden tussen de gedichten liggen, maar dat de
lezer door de presentatie van de drieënzestig eendere vormen naar samenhang zal
zoeken en die zal vinden in het ‘overkoepelende thema....: het dualistisch ervaren,
van de wereld’.
Ook op verhaalniveau zal de lezer een samenhang ervaren, als hij maar beseft
dat het niet om een gewoon verhaal gaat, dat gekenmerkt wordt door een en toen
en toen-structuur, maar om een verhaal dat gekenmerkt wordt door herhaling en
opeenstapeling van isoleerbare gebeurtenissen, door een en en en-structuur. Allicht,
we hebben met poëzie, niet met proza te maken. Het vreemde is dat Mosheuvel
een overzicht geeft van echte verhaalelementen als tijd, ruimte en personen, maar
in zijn inleiding gesteld heeft dat een lezer, die op grond van de titel een verhalend
element verwacht, niet op die wenken bediend wordt en in verwarring kan komen.
Nog vreemder is dat die titel pas helemaal achterin het boek geïnterpreteerd wordt
en zelfs enigermate betwist omdat er een discrepantie tussen een epische en een
lyrische tendens in zit, zodat het wellicht nauwkeuriger zou zijn geweest winter aan
zee te kiezen. Ik moet er niet aan denken: het hele idee van een periode - in poëzie
vanzelfsprekend vaag te omlijnen - zou met die titel zonder het lidwoord ‘Een’
verdwenen zijn! De willekeur, de vergeefsheid, de verzachting zelfs op basis van
een ritmische cadans: ook naar de knoppen. Door die titel een algemene strekking
te geven, verdonkeremaant Mosheuvel het bijzondere ervan.
Ook op andere punten wordt een spanning tussen opzet en uitwerking
geconstateerd, zo zou bij voorbeeld de integratie van de drieënzestig aparte teksten
in één tekst niet helemaal geslaagd zijn. Ik kan die onder veel voorbehoud geuite
kritiek helemaal niet volgen, ik denk juist dat het geheel er wel bij vaart dat de delen
min of meer zelfstandig zijn. Het is Mosheuvels eigen werk dat lijdt aan een
wanverhouding tussen geheel en delen: 44 bladzijden samenhang vooraf, 1 bladzijde
titelverklaring achteraf en daar tussen in 212 bladzijden aantekeningen bij de
afzonderlijke gedichten.

Systematisch
In het bovenstaande heb ik geprobeerd aan te geven hoe Mosheuvels vraagstellingen
en de opbouw van zijn boek inderdaad tot vormloosheid en onleesbaarheid leiden,
zodat zijn doelstelling - behulpzaam zijn - in de verste verte niet gehaald wordt. Het
gekke is nu, dat ik veel gehad heb aan zijn studie, die ik ondanks mijn vertwijfeling
met respect en bewondering gelezen heb. Respect om de steeds weer herhaalde
bescheidenheid en besef van tekortkoming van de schrijver, die in allerlei denkbaars,
mogelijks, wellichts van grote zin voor relativiteit en gevoel voor (grimmige) humor
getuigt; bewondering om de hardnekkigheid en precisie waarmee een eindeloze en
heilloze weg begaan wordt, wat je voortdurend dwingt om even stil te blijven staan
en je te verstaan met de dierbare tekst. Veel meer dan in de voorafgaande
proefschriften uit de Utrechtse school (Hannemieke Postma over Marsman, Cees
van de Watering over Lucebert) besef je de mogelijkheden, de grenzen en
onmogelijkheden van dit soort woord-voorwoord interpretaties, omdat Mosheuvel
veel consequenter en systematischer te werk gaat.
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Mosheuvels werkwijze daagt uit tot weerwerk. Ik geef één voorbeeld, willekeurig
gekozen uit de derde afdeling van Een winter aan zee. Het laat zien hoe verschillend
de leeservaringen kunnen zijn van doorgewinterde poëzielezers.
Vergaan zijn de droomschepen
der wereld. Ver zonvuur
en leege zee verdwepen
aan kimwolken een grootsch
weleer nog, maar naar hier
daalt vaal en allerwegen
uit den omtrek des doods
van ander vuur de aschregen.

Mosheuvel concludeert tot een enigszins pejoratieve (ongunstige) betekenis van
dwepen, versterkt door het voorvoegsel ver, ‘dat veel betekenissen kan hebben,
waarvan mij er hier twee terzake lijken: dwepen met verkeerd doel of gevolg en met
het begrip “weg”, zoals in “verbruiken”.’

Tegenstelling
Ik zou het verband met vergaan en ver zonvuur voor hebben laten gaan, maar vooral
de ongunstige betekenis lijkt mij niet zo vast te staan. Het ‘ongunstige’ zit in de
tegenstelling tussen daar en hier, tussen zonvuur en ander vuur, die kimwolken
hebben nog iets moois, zo men wil om mee te dwepen, maar dichter bij huis gaat
het fout.
Mosheuvel leest in kimwolken een soort voorzetselvoorwerp, verbonden met het
lijdend voorwerp groots weleer, vergelijkt de constructie met ‘Klaas en Marie
vergooien aan drank een groot vermogen,’ ofwel wat waardevol is wordt omgezet
in iets inferieurs.
‘Er is een onbevredigend element,’ zegt Mosheuvel dan, ik wil het graag geloven:
‘Onduidelijk blijft voor mij de omzetting van “groots weleer” in “kimwolken”. Het is
mogelijk dat de tekst hier breekt onder het gewicht van een te zware betekenis- en
beeldenlast.’
Vergeet het maar: kimwolken is een sleutelwoord, het is uit Roland Holsts idiolect
gemakkelijk te voorschijn te halen, het komt in dezelfde afdeling nog een keer voor
en dan in geheel neutrale betekenis. Wolken zijn bij Roland Holst altijd een
projectie-scherm, en verschijnen beelden op, die zeker met zonsondergang
veelkleurig en veelbetekenend zijn. Nog iets is er zichtbaar van een stralend verleden,
dat in het heden overschaduwd wordt.

Ego Narcissus
Vervolg van pagina 11
van de vorige eeuw zowel aarzelend-onbewust als bewust-grandioos werden
bereden, toch ook wel heel typerend voor de individuele broeikas in het hoofd van
de adolescent. Jugend, Jugend. De ouderdom is gestorven jeugd, meer niet. Jeugd
in de décadence. ‘De ontroerende schoonheid van late tijden.’ Beide, het vroegrijpe
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talent dat daarna volledig doodbloedt (Andrian werd een rechtse, nationalistische
katholiek) én het zwaarmoedige Narcissus-verhaal vertolken, met hun mengeling
van schoonheid en schrik, lichamelijkheid en doodsverlangen, verdubbeling en
splitsing, verwachting en desillusie, onvermogen en overgevoeligheid, schittering
en smerigheid, morgenrijk en avondrijk, hemel en hel, bloei en verval, menig raadsel
van het varken met de gouden nimbus, dat mens heet.
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Respect voor Annie Romein-Verschoor
Essaybundel van de ‘grand old lady’ van het feminisme
Vrouwenwijsheid, Essays, door Annie Romein-Verschoor Verzameld
en van aantekeningen voorzien door Claire Rappange Uitgever: De
Arbeiderspers, Synopsis, 364 p., f 37,50
Diny Schouten
Het vrouwelijke wordt altijd gedefinieerd als het andere, het afwijkende, het mindere.
Het mannelijke is dus de norm. In de artikelen die Annie Romein-Verschoor
(1895-1978) schreef over vrouwenemancipatie haalt ze talloze malen deze gedachte
aan, de grondgedachte van Le deuxième sexe, het boek van die andere ‘grand old
lady’ van het feminisme, Simone de Beauvoir. De minst gelukkige titel voor een
bundeling van haar boekbesprekingen en essays over feminisme (en meer of minder
verwante zaken) lijkt mij daarom wel: Vrouwenwijsheid.
Annie Romein gebruikt het woord slechts éen keer, in een ongebruikelijke, positieve
zin. Om te bewijzen dat het woord een negatieve betekenis heeft, net zo iets als
‘vrouwenlogica’, keek ik in Van Dale. ‘Vrouwenwijsheid’ staat er niet in, wel
‘vrouwenwerk’ en ‘vrouwenhand’, met leuke, denigrerende citaten erbij, vermakelijk
tenminste voor wie nog zin heeft zich erover te verbazen dat er in Van Dale geen
vrouw is die deugt.
Maar ach, is dat nu inmiddels niet genoegzaam onderzocht? Ik verbaasde me
meer over de schier onuitputtelijke energie waarmee Annie Romein iets meer dan
vijftig (!) jaar de refreinen van het feminisme heeft herhaald. In Vrouwenwijsheid
zijn met die liedjes 364 bladzijden gevuld, en hoe intelligent de artikelen ook
geschreven zijn: ik verveelde me er een beetje bij.
De deuntjes die in Vrouwenwijsheid staan, zijn overbekend, en omdat het vooral
losse boekbesprekingen zijn, worden ze heel vaak geneuried: telkens wordt in
andere woorden hetzelfde gezegd. Zo was Annie Romein ervan overtuigd dat het
de commercie is die van vrouwen geurige en gerieflijke objecten maakt, en dat de
taal vrouwen discrimineert. De laatste bewering neemt ze gelukkig weer terug, en
voor het overige geeft ze meestal geen reden om haar géén gelijk te geven. Het
grappigste is wel dat ze vaak dezelfde standpunten inneemt als die door Renate
Rubinstein werden verkondigd over het hedendaagse feminisme, alleen kreeg
Rubinstein er beduidend minder krediet voor in de vrouwenbeweging.
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Annie Romein-Verschoor

Engelengeduld
Annie Romein legt eens-en-voor-al uit waarin de vergelijking tussen
vrouwenonderdrukking en discriminatie van negers en joden mank gaat; ze is
uitermate sceptisch tegenover de zo verheerlijkte, afzonderlijke vrouwencultuur; ze
weerlegt het gekwezel over het matriarchaat, en ze wordt, zéér gemeend, boos op
de onder feministen gebruikelijke comfortabele en zelfingenomen ontkenning van
verantwoordelijk voor het leed op deze wereld: vrouwen hebben daar, zo goed als
mannen, altijd verantwoordelijkheid voor gedragen, al was het maar dat er zo weinig
gevallen bekend zijn van moeders die haar zoons hebben verhinderd naar het front
te gaan.
Zulke passages vormen de weinige keren dat ze haar engelachtig geduld lijkt te
verliezen. Ze is verder altijd redelijk en rustig in de analyse van ‘Het Probleem’,
maar weinig persoonlijk, en weinig geestig, en daardoor soms ook wel een beetje
saai. Ik heb maar één keer hoeven lachen, als ze vraagt waaraan toch dat
tromgeroffel en trompetgeschal haar doet denken, dat in de lucht lijkt te hangen als
jonge feministen gevraagd wordt wat het feminisme voor hen betekent. Plotseling
weet ze het: ‘het bloed van Jezus reinig ons geheel, boem, boem! Ja, dat was het:
het Leger des Heils, of nog meer - want een beetje elitair is het nieuwe feminisme
nog altijd: het juichend gezang van de smiling boys die ons in de jaren vijftig de
Morele Herbewapening kwamen verkondigen: Ik heb het Heil gevonden.’
Maar vervolgens reageert ze weer veel te zwaarwichtig op de boutade van Maarten
't Hart, dat feministen zo op calvinisten lijken: beide groepen hebben een
psalmbundel. Voor de rest is het natuurlijk een groot voordeel dat haar stukken niet
geschreven zijn in ‘die eigenaardige boze toon waarin sommige moderne feministes
zich nog wel eens overschreeuwen’. Daarom wil ik over de artikelen die nu gebundeld
zijn ook eigenlijk geen kwaad zeggen, wel over hóé en dát ze gebundeld zijn, want
daar maak ik me kwaad over. Dát ze gebundeld zijn: ik miste na lezing het
Gids-artikel uit 1974, Over taal en seks, seksisme en emancipatie, dat ik vaag
onthouden had. Ik vond het in een eerder uitgegeven essaybundel, Drielandenpunt
(1975, De Arbeiderspers, nog verkrijgbaar). Alles wat in Vrouwenwijsheid nu
verbrokkeld en met veel overlappingen dooreen staat, blijkt in dat opstel, in
vierenzestig bladzijden, al bijeen te zijn gebracht, uitstekend geordend en helder
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geformuleerd. Wat Annie Romein zelf de moeite van herdruk waard heeft gevonden,
blijkt ook allang in boekvorm verkrijgbaar te zijn: essays en lezingen in
Drielandenpunt, en in Spelen met de tijd (waarvan in 1979 bij de Sun een reprint
verscheen). De samenstelster, Claire Rappange, had als bibliothecaris van het
Internationale Archief van de Vrouwenbeweging, zinvoller werk verricht als ze
volstaan had met een zorgvuldige, goed geordende bibliografie.
Uit het Gids-artikel valt te leren dat het gezwatel over ‘de’ vrouw aangeeft dat er
iets mis is met de positie van vrouwen. Virginia Woolf merkte al eens zachtzinnig
op, dat niemand de moeite neemt om studies te schrijven die titels dragen als: ‘De
man bij....’, ‘De man in...’, ‘De man en...’, en Annie Romein heeft zich op die manier
nooit bezondigd. Het is daarom erg ontmoedigend om te zien dat haar artikelen nu
na haar dood bijeengeveegd worden als: ‘een bundel kritieken en essays over DE
VROUW’.

En bloc
Het blijkt een excuus te zijn om een aantal willekeurige boekbesprekingen achter
elkaar af te drukken van zo uiteenlopend werk als van Bep Vuyk, Maria van der
Steen, Jeanne van Schaik-Willing, Henriëtte van Eyk, Clare Lennart, Maria Dermoût,
Elisabeth de Jong-Keesing, Henriëtte Roland Holst en Anna
vervolg op pagina 15
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Sprokkelen van oud hout
De verhalenbundel van L.H. Wiener
Bomen die te mooi zijn moeten worden omgezaagd door L.H. Wiener
Uitgever: De Bezige Bij, 142 p. f 22,50
Frans de Rover
Sommige boeken roepen door hun onmogelijke titel al een jeukerig gevoel op. De
quasiprogrammatische titel van de nieuwe verhalenbundel van L.H. Wiener, Bomen
die te mooi zijn moeten worden omgezaagd, deugt van geen kant. Wanneer zijn
bomen te mooi? Op wiens gezag en waarom dienen ze dan te worden omgezaagd?
Is dit soms een handleiding voor jaloerse, esthetisch gefrustreerde bosbeheerders?
Bij het opkomen van zo veel verwarrende en vooral volstrekt oninteressante vragen,
moest ik direct denken aan de schrijfadviezen die Gerard Reve onder de prima titel
Hoe Je Het Moet Doen aan zijn minder succesvolle kunstbroeder Ab Visser gaf (in:
Het Lieve Leven, 1974):

‘Een titel moet een boek als een symbool, of in ieder geval als een samenvatting
vertolken, maar die samenvattende vertolking, moet degene die de titel ziet of leest
of hoort lezen, bovendien een aangename, tot kopen stimulerende gewaarwording
geven (...) Ik wil het nog veel sterker stellen: een slechte titel maakt het boek
onleesbaar. Ik bedoel: je proeft wat op het menu staat, & niet wat er in werkelijkheid
allemaal inzit.’ Na consumptie van Wieners boek, dat qua samenstelling nog het
meest aan het sprokkelen van oud hout doet denken, proef ik in mijn mond
voornamelijk zaagsel.
De bundel bestaat uit een tiental verhalen: zes uit de jaren 1973-1975, vier uit
1978-1979, steeds afgewisseld door een gedicht. Over Wieners poëziedebuut kan
ik kort zijn. De achterflap mag dan beweren dan de verzen ‘bondig en beeldend’
zijn, ik kan er wienig meer in zien dan fantasieloze parlando-poëzie die op z'n best
soms heel in de verte even Reves poëzie oproept, maar die hier zonder enige
vormkracht is. Ik lees het gedicht dat de boektitel mocht leveren: ‘Boom’
Bomen die te mooi zijn
Moeten worden omgezaagd
Dat is even wennen
Maar een zeker kausaal verband
Zit hier wel in.
Zo had ik voor de deur een boom:
Nog tamelijk jong, zou ik zeggen,
Maar toch al statig bloeiend.
Daar kwam dus een auto
Twee mannen sprongen er uit
En trokken hun zaag.
‘Zijn verdiende loon’, mompelde ik gauw,
En tot mijn genoegen
Was hij - binnen een half uur - Geveld.

Bondig en beeldend, moet zo iets blijkbaar heten. Een uitgewalst kletspraatje vol
stoplappen, zou ik het liever noemen. Geen enkel verrassend beeld of woord, geen
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enkele originele zinswending of zienswijze, geen enkele ‘poëtische noodzaak’
kortom. Wel sluit dit vers (evenals de overige) voortreffelijk aan bij de betoogtrant
in de verhalen. Vooral de tweede strofe is in dit verband onthullend. Wiener poneert
daar ‘een zeker kausaal verband’ tussen de mededelingen van algemene strekking
(‘bomen die...’) in regel een en twee. Het is inderdaad ‘even wennen’: waaróm dat
oorzakelijk verband? Dat ene jonge boompje voor de deur van de dichter wordt ‘dus’
én tot diens genoegen geveld. Is daarmee nu dat ‘zeker kausaal verband’ in
algemene zin aangetoond? Hoe langer ik naar die ene gevelde boom kijk, hoe
minder zicht ik krijg op dat schone bos uit de eerste regel. Ik snap werkelijk niet wat
hier wordt meegedeeld. Ik vrees dat Wiener niet weet wat kausaal verband is.

Koortsuitslag
Ik stel dat omdat in het verhaal ‘Herpes’, het langste en op een na meest recente,
al op de eerste bladzij een uiterst curieuze redenering voorkomt: ‘Koortsuitslag is
het gevolg van een storing in ons zenuwstelsel en het zenuwstelsel is de centrale
regelkamer van al ons handelen, zodat bij het optreden van koortsuitslag tevens
een storing in ons handelen zou kunnen volgen. Dit lijkt mij een logiese theorie.’
Pardon Wiener, toen je je hoofdpersoon dit op liet schrijven was hij nog niet dronken
(dat werd hij pas aan het eind van het verhaal), ik neem hem dus serieus en zeg:
dit lijkt mij een absurde theorie, dit is helemaal geen theorie maar het schoolvoorbeeld
van een denkfout. Als koortsuitslag het gevolg is van een storing in het onze
handelingen regulerende zenuwstelsel, dan kan een storing in het zenuwstelsel
nooit weer het gevolg zijn van koortsuitslag. De kip zat in het ei of het ei zat in de
kip, maar de kip was niet tegelijkertijd kip én ei. Of andersom. Zo iets ongeveer. De
natuur steekt vreemd in elkaar, maar dat er enig logisch systeem in te ontdekken
valt, is niet te ontkennen.
Op de menselijke natuur, en dan met name het psychisch deel daarvan, werpt
dit verhaal trouwens ook een bijzonder licht. Het zal geen verrassing meer zijn dat
de hoofdpersoon, een kort geleden gescheiden schrijver/leraar, last heeft van
koortsuitslag. ‘Zou het door mijn verhalen komen? Schrijvers waren soms heel
nerveus. Dat was bekend. Al bleef de vraag natuurlijk wat er eerder was, de
koortsuitslag of de schrijver.’ (Het jeukerig gevoel dat ik bij lezing van de eerste
pagina al had wordt steeds heviger, al blijft natuurlijk de vraag wat er eerder was:
de jeuk of het boek van Wiener). Hij is zojuist teruggekeerd uit Parijs, waar hij het
scheergerei van zijn overleden vader in de Seine heeft geworpen en waar hij ook
zijn aandoening heeft ontdekt: ‘Aanvankelijk had ik in de veronderstelling verkeerd
dat ik aan een veneriese ziekte leed, want ik schrijf soms en schrijvers schijnen nu
eenmaal vaak de geslachtsdaad te plegen.’ Zo hoor je nog eens wat. In de lift naar
zijn nieuwe flat ontmoet hij een jonge buurman die even later bij hem aanbelt en
hem uitnodigt. De schrijver weert nogal agressief af, sniert over de gracieuze gebaren
en het verzorgde uiterlijk van de jongeman en ruikt ten slotte diens ‘penetrante
parfumlucht’: ‘Dieren verspreiden soms geuren om het territorium af te bakenen
waar zij heersen; waar ze jagen en de baas willen zijn. Hondachtigen bijvoorbeeld.
Waakzaamheid was dus geboden.’ Wat u zegt, meneer, het blijft oppassen met die
flikkers. Korte tijd later blijkt de jongeman samen te wonen met Dr. Anton Bruch,
een universitair docent Engels die de schrijver jaren geleden geholpen heeft bij zijn
scriptie over Oscar Wilde. Wat gezien schrijvers spontane reactie op het voorkomen
van de jeugdige vriend, van dat werkstuk terecht gekomen is, vermeldt de historie
niet; ik vrees het ergste. Dr. Bruch lijdt aan een ernstige huidziekte en wanneer hij
in het ziekenhuis is opgenomen, slaat de jachthond toe: middels een list nodigt hij
de schrijver in zijn luxueuze flat, liegt over de verblijfplaa[ts] van Bruch en tracht
hem met veel alcohol te verleiden. De schrijver doorziet het bedrog, speelt het sp[el]
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mee en neemt wraak. Op het moment dat buurjongen denkt zijn prooi veroverd te
hebben, rukt [de] schrijver, van pijn verwrongen, zijn door koortsuitslag geschonden
de[el] uit de broek. De perfide jongeman deinst verslagen terug. Kort daarop bezoekt
de schrijver dr. Bruch [op] zijn sterfbed.

Kausaal verband
Een verhaal van brandhout. Ni[et] door het gegeven op zich zelf of doo[r] de reactie
op de buurjongen ma[ar] door het volstrekt karikaturale e[n] onuitgewerkte van álle
personages en situaties in deze geschiedenis m[et] psychologische pretentie: de
verhouding van de verteller tot zijn vader tot Bruch, tot zijn verleden, de [...] van de
huidziekte die als leitmotiv [de] personages verbindt. Het ontbreekt enigszins aan
‘een zeker kausaal verband’, zou ik zeggen. Zoals Wiener denkt dat poëzie het
onder elkaar zetten van zinnetje is, zo denkt hij blijkbaar dat een langer verhaal
vanzelf ontstaat door het achter elkaar plaatsen van een reeks uiterlijke handelingen,
het suggereren van die[pe] relaties daartussen en het invoeren van een verteller
die volkswijsheden of dwaze theorieën debiteert.
De overige verhalen lijden wat minder onder dit manco. Ze zijn piepklein opgezet
en bevatten niet meer dan de uitwerking van een simpele herinnering aan
jeugdvoorvallen [in] de Zandvoortse natuur (op hun be[st] doen ze dan heel in de
verte soms aan de oudste verhalen van Wolkers denken) of aan wat actuelere
gebeurtenissen. Opvallend is dat er nauwelijks verschil bestaat tussen een verhaal
uit 1973 en een uit 1979. Met de titels blijft het tobben: ‘Ik sloop he[m] op zeker’
(over toepen); ‘Haken o[nt]braken’ (over vissen); ‘De bank in [de] Damstraat hoek
Oude Hoogstraat (onzin: Damstraat en Oude Hoogstraat liggen in eikaars verlengde
en vormen dus geen hoek); ‘Valken hebben geen naam’ (neen, wie dacht dan ooit
van wél?). Met de ‘heldere stijl, waarvan cynisme en ironie de meest kenmerkende
elementen zijn’ (achterflap), blijf [ik] ook op gespannen voet staan. Over hengelen
heet het: ‘Vroeger was vissen vrij, zoals fietsen nu. Tegenwoordig moet je om te
vissen niet [al-]
[Vervolg op pagina 15]
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Annie Romein-Verschoor
vervolg van pagina 13
Blaman. Ja inderdaad, allemaal échte vrouwen die écht schrijven kunnen. Wat is
het idee: dat we klappen? Andreas Burnier heeft ooit eens uitgelegd waarom dat
haar zo furieus maakte: een boek schrijven en vervolgens met vier andere auteurs
in één recensie besproken worden onder de gemeenschappelijke kop: ‘Vijf schrijfsters
aan het woord’, ‘zonder dat er van enige literaire of zelfs maar psychologische
verwantschap sprake was. Wij werden en bloc literair gerecenseerd louter op grond
van het feit dat onze seksuele reproduktie-organen soortgelijk zijn.’
Nu is het waar dat men Annie Romein ook zou kunnen betichten van het gebruiken
van een biologische in plaats van een literaire maatstaf: haar proefschrift over de
Nederlandse romanschrijfster na 1880, later herdrukt als Vrouwenspiegel. Maar
haar vraagstelling daar is heel zinvol: ze onderzoekt in de romans die door vrouwen
geschreven zijn of er de neerslag in te vinden is van, dan al, vijftig jaar
vrouwenbeweging.
In één van de nu herdrukte artikelen (uit Opzij), ‘Op zoek naar bronnen voor de
geschiedenis van de vrouw’ (samen met ‘De grote winst gaat toch naar de man’ wel
het beste stuk uit deze bundel, de rest heeft vooral curiositeitswaarde) doet
Romein-Verschoor een aantal voorstellen voor dergelijk literair-sociologisch
onderzoek, die me erg stimulerend lijken. Zo stelt ze voor een ruim, representatief
deel van de literatuur te toetsen aan een aantal vragen omtrent de rol en het
verwachtingsbeeld van vrouwen en haar bewuste onderwerping aan of verzet tegen
dat dwingende beeld. Annie Romein blijkt voor zo'n studie een collectie aardige
citaten te bezitten, onder andere van Aphra Behn (zeventiende eeuw) en Annette
von Droste (negentiende eeuw), en ze noemt een aantal schrijvers over wie zo'n
studie zou kunnen gaan, van Aristofanes tot Thackeray en Couperus, van Mme de
Staël en George Sand tot Virginia Woolf - waar blijft de vrouwelijke Maarten 't Hart?
Het is jammer dat Annie Romein zich zelf nooit aan zulk werk heeft gewaagd. Haar
proefschrift gaat alleen over Nederlandse voorbeelden, die weinig interessant zijn.
Uit overwegingen van economie drijft het op de recensies van vrouwenboeken die
Annie Romein destijds voor het Handelsblad schreef. Ik denk dat het ook het
wansucces van de herdruk verklaart: niemand leest nog Alie Smeding, Marie Metz
of Jo de Wit. Het lijkt mij in ieder geval een overtuigende verklaring dan die van
Emma Brunt in haar inleiding: dat Annie Romein te weinig ontzag toonde voor het
vrouwelijke, zodat het slecht viel bij hedendaagse feministen.

Rangschikking
De keuze en rangschikking van Claire Rappange is nogal wonderlijk. Wat was de
reden om het verhaaltje over Abelard en Heloïse op te nemen? Het heeft niets te
maken met ‘Vrouwengeschiedenis’, zoals de afdeling heet, waarin het staat. Andere
afdelingen heten ‘Vrouwenarbeid’, ‘Taal en seksisme’, ‘Seksuele normen’, ‘Uit het
buitenland’ en ‘Nederlandse schrijfsters’. Arianna Stassinopoulos en Anja Meulenbelt
horen daardoor in hetzelfde laatje als Virginia Woolf en Hella Haasse, maar Betje
Wolff is nu juist weer te vinden onder ‘Vrouwengechiedenis’. Een artikel dat
Vrouwenemancipatie heet, en gaat over het verband tussen vrouwenemancipatie
en seksuele moraal, is ingedeeld bij ‘seksuele normen’... omdat het een brief aan
dr. Trimbos is. Er is meer willekeurigs te noemen. Zo zijn er artikelen over seksuele
voorlichting in de zestiende eeuw, en een ingezonden brief over seks buiten het
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huwelijk (waar Annie Romein zich in 1964 tegen verklaart). Interessant, of liever:
curieus allemaal, maar ze passen niet binnen het kader van dit boek, net zo min als
het foto-album middenin (Annie-met-wasknijpers, Annie-met-vulpen,
Annie-met-kleinkind). Beledigend voor de auteur, vind ik, in een boek dat als serieuze
essaybundel wordt aangekondigd.
De ‘toelichtende noten’ verhelderen weinig. Ze bevatten voornamelijk gemakkelijk
bereikbare, encyclopedische kennis van het niveau: wanneer leefde Catharina de
Grote, en: wanneer werd het het Edict van Nantes herroepen. Toelichting waar die
echt nodig is, ontbreekt. Zo wordt niet verteld wat De tribune, De vrije katheder en
De nieuwe stem voor bladen waren. Wel nodig, lijkt me, zeker als je de pretentie
hebt het werk van Annie Romein te ontsluiten voor een jong lezerspubliek, zoals
Emma Brunt in haar inleiding suggereert.
Het is niet moeilijk te zien wat er mis is gegaan met deze bundel: de samenstelster
heeft niet ‘gewoon’ een essaybundel willen samenstellen van één van de weinig
Nederlandse vrouwelijke intellectuelen, ze heeft ook een portret willen geven
(vandaar de vertederende foto-biografie?) van een heilig verklaarde feministe Annie Romein verdient meer respect dan uit die kritiekloze bewondering spreekt.

Sprokkelen van oud hout
vervolg van pagina 14
leen een visvergunning hebben, maar ook nog een rijbewijs. Niet voor vouwfietsen
en driewielers, want die zijn ondermaats en moeten worden teruggezet. Ook niet
voor gewone rijwielen en brommers, want die zijn vrij. Maar wel voor scooters en
motorfietsen, waarop men het hele seizoen mag vissen. En ook voor auto's en
bussen, waarvoor het seizoen op vijftien juli opent, tegelijk met dat voor snoek.’ Het
zal wel een soort visserslatijn zijn; ik haak af.
Een van zijn vertelsels leidt Wiener in met: ‘Eigenlijk zou ik er de lezer niet eens
mee lastig willen vallen; echter je hebt het als schrijver niet altijd voor het zeggen.’
Misschien vindt Wiener dit ook wel weer zo'n ‘logische theorie’, ik zou wensen
voorlopig niet meer met zulk soort ontboezemingen lastig gevallen te worden.
Ik hoop dat de oplage van boeken als deze niet zodanig is dat er te veel bomen,
mooi of lelijk, geveld zullen worden door de mannen met zagen.
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De emancipatie van Sancho Panza
Huckleberry Finn en het heer en knecht-motief
De avonturen van Huckleberry Finn door Mark Twain Vertaling: S.
Westerdijk Uitgever: Het Spectrum, Prisma Klassiek, Geb. 35,50, pocket
f 14,75
Maarten 't Hart
‘De meester-knecht verhouding is ons niet gegeven door de natuur of het lot, maar
komt tot stand door een bewust wilsbesluit, schrijft W.H. Auden in zijn essay Balaam
and his ass. En verderop: ‘De behoeften waaraan door de meester-knecht relatie
wordt voldaan zijn puur van sociale en historische aard.’ Op het eerste gezicht lijkt
het alsof Auden gelijk heeft: een moeder-kind relatie is een natuurverschijnsel, een
meester-knecht relatie uiteraard een cultuurverschijnsel. Maar als dat zo is, hoe
komt het dan dat de heerdienaar verhouding van oudsher zovelen heeft geïnspireerd
tot het schrijven van grote drama's en romans? Hoe komt het dan dat de Zwitserse
schrijver Robert Walser een heel oeuvre kon laten ontstaan uit het verlangen de rol
van knecht te spelen? Hoe komt het dat Vestdijk in zo goed als elke roman het
meester-knecht motief heeft geëxploreerd? Hoe komt het dan dat Wodehouse ons
een heel oeuvre naliet over een heer-dienaar verhouding?
Het is volgens mij ondenkbaar dat iemand, zoals Vestdijk, het meester-knecht motief
met zo'n hartstocht en inzet uitwerkt, als het alleen maar een cultuurverschijnsel
zou zijn. Bij alle hogere zoogdieren zijn ook meesters en knechten, leiders en
ondergeschikten, alpha- en omega-mannetjes. Daarom geloof ik er niets van dat
we bij mensen met een cultuurverschijnsel te maken hebben. Integendeel: weinig
in ons is zo driftmatig en instinctief verankerd als juist het verlangen, het vermogen
en wellicht zelfs de noodzaak om tegen iemand op te kijken. Wie dat niet gelooft,
kan nooit goed begrijpen waarom Hitler zovelen tot blinde gehoorzaamheid aan de
meest verschrikkelijke bevelen kon verplichten. Zo iemand kan ook alleen maar
lachen om het gedicht Die beide Grenadiere van Heine, waarin twee grenadiers
zelfs zeggen dat zij uit het graf zullen komen als Napoleon weer verschijnt.

Mark Twain

Hoe het ook zij - natuur of cultuur - het verschijnsel is er, en het is boeiend om te
zien hoe het steeds in romans en toneelstukken gestalte krijgt. Eén van de vormen
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waarin het telkens wordt uitgewerkt is het verhaal van een reizend tweetal, een heer
en een knecht, die op reis zijn om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is meestal
nobel en verheven, en tegelijkertijd belachelijk. Sint Nicolaas en Zwarte Piet gaan
op reis om arme kinderen aan suikergoed te helpen. Don Quichot en Sancho Panza
gaan op reis om Dulcinea te bevrijden. Phineas Fogg en Pantaloupe uit Jules Verne's
Reis om de wereld in tachtig dagen gaan op reis om een weddenschap te winnen.
En Don Giovanni en Leporello reizen om nieuwe veroveringen in hun register te
kunnen optekenen. Frodo Balings en Sam Gewissies uit In de ban van de ring reizen
met het doel een gevaarlijke ring te vernietigen. Natuurlijk zijn er ook tal van romans
over de meester-knecht verhouding waarin niet gereisd wordt - denk aan Der Stechlin
van Fontane, aan Lijmen van Elsschot, aan Robinson Crusoë (daarin kunnen
Robinson en Vrijdag niet reizen omdat ze op een eiland vertoeven), maar in de
klassieke roman over de meester-knecht verhouding ontbreekt de reis zelden - denk
aan De Pickwick Papers, Gil Blas, Tijl Uilenspiegel, Salammbô en Jacques de fatalist
en zijn meester (Diderot).

Omkering
Waar in de vroegste romans en toneelstukken over dit thema nog een blinde
onderwerping van de knecht aan de meester wordt beschreven, daar zien we, vanaf
Sancho Panza, een geleidelijke emancipatie van de knecht optreden. Sancho Panza,
hoezeer zijn meester ook toegedaan, weigert toch al enige duizenden zweepslagen
in ontvangst te nemen, ook al meent zijn meester dat hij daarmee Dulcinea kan
bevrijden. Sam Weller uit De Pickwick Papers gehoorzaamt zijn meester alleen dan
als het hem uitkomt en het is duidelijk dat niet de nobele Pickwick maar hij de eigenlijk
leider is van dit tweetal. In Diderots roman die, veelbetekenend, Jacques de fatalist
en zijn meester heet (de dienaar staat in de titel voorop!) is Jacques zijn meester,
dank zij zijn uitgekristalliseerde filosofie, in haast alle opzichten de baas.
Wellicht de meest stoutmoedige omkering van de verhouding vinden we in de
vorige eeuw in Salammbô van Flaubert waarin Mâtho regelmatig zijn meester
Spendius bevelen geeft. Volgens W.H. Auden mogen wij ons zelfs bij Don Giovanni
al afvragen: ‘Is het niet, in feite, steeds zo geweest dat Leporello de werkelijke
meester was en Don Giovanni zijn knecht?’ Over Jeeves zegt H. Drion in een opstel
over Wodehouse: ‘Hij beheerst en bespeelt zijn zwakke meester, zoals Vautrin zijn
Lucien de Rubempré.’
In sommige romans is de meester zelfs kleurloos, verwisselbaar en anoniem
geworden. Zowel in A legend of Montrose van Walter Scott als in De brave soldaat
Schwejk staan de dienaars in het middelpunt - de meesters dienen alleen maar ter
meerdere glorie van diegenen die van hun knechtschap een levenshouding hebben
weten te maken die hen in staat stelt aan alle moeilijkheden het hoofd te bieden en
onder alle omstandigheden kalm, opgeruimd en gelukkig te blijven. De knecht, dank
zij zijn loyale onderwerping, heer en meester over zijn eigen leven - zie daar de
eigenaardige paradox inherent aan dit verschijnsel.
Aan het meester-knecht motief valt nog een aparte verbijzondering van het
gegeven waar te nemen indien, zoals bij Sint Nicolaas en Robinson Crusoë, aan
de relatie ook nog de verhouding blanke-kleurling ten grondslag ligt. De emancipatie
van Zwarte Piet is als voltooid te beschouwen als de heer een kleurling wordt en
de blanke een loyale knecht. Dit vinden we alleen in Der Schwarze Herr Bahssetup
van Albert Vigoleis Thelen. Zo ver voortgeschreden en zo magistraal uitgewerkt
vinden we het nergens anders, want in de detective-romans van James McClure,
waarin inspecteur Kramer en Brigadier Zondi (zijn Bantoeassistent) óók in een
heer-knecht verhouding tot elkaar staan is Zondi, onder andere The Gooseberry
Fool menigmaal degene die de misdaad oplost, maar hij blijft toch een
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ondergeschikte. De detective-roman is krachtens zijn aard - het verheven doel is
de bestrijding van misdaad en wie misdaad bestrijdt is het grootste deel van de dag
en de nacht op één of ander manier onderweg - óók een verbijzondering is van het
meester-knecht motief. In elke goede misdaadroman altijd een Sherlock Holmes en
een Watson - dat kan niet missen.
In The Reivers van Faulkner is de emancipatie van de zwarte Sancho Panza al
bijna voltooid; Ned is weliswaar ondergeschikt aan de blanken, maar die worden in
het boek uitsluitend gerepresenteerd door een
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kind van elf jaar. Don Quichot is een jongen geworden en Sancho Panza een oude
man, en ze gaan samen op weg om een paardenrace te winnen. Zo bezien is The
Adventures of Huckleberry Finn haast te beschouwen als een voorstudie van The
Reivers. De emancipatie is van de zwarte Sancho Panza, de neger Jim in dit boek,
is nog niet zo ver voortgeschreden als in Der Schwarze Herr Bahssetup of in The
Reivers, maar Jim is al wel een volwassene en Huck een kind; Don Quichot is hier
een jaar of veertien. Uiteraard maken Huck en Jim een reis - ze drijven op een vlot
de Mississippi af en vanzelfsprekend streven zij met die reis een verheven doel na:
de bevrijding van Jim uit de slavernij. Tot op heden heeft, voorzover ik weet, niemand
deze roman gezien als één van de mooiste uitwerkingen van het meester-knecht
thema, terwijl hij tussen Don Quichot en The Reivers één van de verst
voortgeschreden vormen van evolutie van het motief is. Juist daarom is Huckleberry
Finn een roman over rassendiscriminatie - de blanke klein als een kind, de neger
volwassen en zelfbewust, maar toch nog ondergeschikt. Het verschijnsel wordt er
niet op een geëngageerde wijze inbeschreven zoals in De negerhut van Oom Tom,
maar de discriminatie wordt op onnadrukkelijke wijze aan de kaak gesteld omdat
Jim Huck in feite steeds de baas is.

Vertaling
Los van dit alles is The adventures of Huckleberry Finn ook om tal van andere
redenen een typische voortzetting van de meester-knecht traditie in de literatuur.
De onvolprezen twistgesprekken tusen Huck en Jim over onder andere de bijbel,
Salomo's wijsheid, het verschijnsel koningschap, het spreken van vreemde talen,
herinneren aan de al even vermakelijke twistgesprekken van Don Quichot en Sancho
Panza. Alle romans in deze traditie zijn, op In de ban van de ring na (maar daarin
is Sancho Panza ook nauwelijks geëmancipeerd) humoristische romans waarin de
humor vooral voortvloeit uit het feit dat de knecht de heer, als het op argumenteren
aan komt, meestal te slim af is. De knecht bedient zich meestal van een bepaald
soort boerenslimheid waarop elk verweer afketst.
Het is jammer dat The Adventures of Huckleberry Finn (onbeschrijfelijk prachtig
tot ongeveer twee derde deel van het verhaal is verteld; Als Tom Sawyer opduikt,
schrompelt het werk opeens in tot een niet onaardige, maar toch vlakke persiflage
op de middeleeuwse ridderroman) in handen moest vallen van een vertaler als S.
Westerdijk. Bij de vertaling van Moby Dick deed hij zich al kennen als iemand die
het origineel liefst zo vrij mogelijk vertaalt. Ook deze roman heeft hij op ongehoord
vrije manier in het Nederlands overgebracht. Waar Huck Finn in het origineel wel
op een eigenaardige manier zijn verhaal vertelt, maar toch nog redelijk normaal
Engels schrijft, daar heeft Westerdijk gemeend dat het noodzakelijk was overal
steenkool-Nederlands in zijn mond te leggen, zodat er, als er in het Engels gewoon
‘morning’ staat, bij Westerdijk ‘morrege’ te voorschijn komt. ‘Twelve’ wordt bij
Westerdijk ‘twaleve’, ‘self’ wordt ‘sellef, ‘once of sometimes’ wordt ‘welleres’ in plaats
van weleens, ‘somewhere’ wordt ‘erreges’, ‘myself’ wordt ‘me eige’ ‘each’ wordt
‘elleke’ etc. etc. Waar het maar kon en niet kon, heeft Westerdijk van het Engels
een afschuwelijk koeterwaals gemaakt, zodat het boek in deze vertaling totaal
onleesbaar is geworden. Staat er in het origineel: ‘The fifth night, below St. Louis
we had a big storm after midnight’, dan wordt dat bij Westerdijk: ‘Op de vijfde nacht
dat we beneeie St. Louis zaten, kregen we een zwaar onweer na twaleve’. Ik kan
met de beste wil van de wereld niet inzien waarom, als er in het origineel gewoon
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‘below’ en ‘midnight’ staat er in het Nederlands zo iets lelijks als ‘beneeie’ en ‘twaleve’
te voorschijn moet komen. En dat doet zich niet maar één keer voor, nee, het gebeurt
in elke zin. Ik begrijp niet dat deze vertaling de verantwoordelijke Spectrum-redacteur
heeft kunnen passeren. Behalve een Nijhoff-prijs dient er voor vertalers ook maar
eens een straf-excercitie in het leven geroepen te worden - Westerdijk moet zakjes
plakken!
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Chinese vaders in Amerika
Het tweede boek van Maxine Hong Kingston
China Men door Maxine Hong Kingston Uitgever: Alfred A. Knopf, New
York, 308 p., f 29,90
Nienke Begemann
Maxine Hong Kingstons eerste boek, The Woman Warrior (als De Krijgsheldin vorig
jaar verschenen in de vertaling van Else Hoog), ging over haar zelf als
Chinees-Amerikaanse, over haar verhouding met haar moeder, haar tantes, en over
the mythische heldinnen uit de Chinese literatuur. Dit nieuwe boek, China Men, gaat
over haar vader, haar ooms, haar grootvaders, die misschien niet eens familie van
haar zijn, maar wel voorvaders en ‘founding fathers’, de mannen die generaties lang
zwoegden om Amerika te veroveren als nieuw vaderland, ook voor hun kinderen
en kleinkinderen.
De Chinese migratie naar de Verenigde Staten begon in de jaren 1840, de tijd van
de Gold Rush. Amerika, maar vooral Californië, werd de magische Gouden Berg,
waar de mannen naar toe trokken om goud te zoeken, werk te vinden, geld te
verdienen voor hun gezinnen en hun ouders. De eerste generaties reisden op en
neer naar China, onder meer omdat ze hun vrouwen niet mee mochten nemen. De
geschiedenis van de wetgeving op de Aziatische immigratie in de VS is een droog,
feitelijk hoofdstukje in dit boek - een paar pagina's jaartallen en wetten voor een van
de donkerder bladzijden uit de Amerikaanse historie. De angst om uitgewezen te
worden, de angst van machtelozen en rechtelozen voor een bureaucratisch monster
dat op ieder moment, ook nog na tientallen jaren, redenen kan vinden om hun het
hard bevochten eigen terrein te ontnemen, speelt als een zwarte draad door het
hele boek heen. Zelfs de jongste broer, die in Vietnam vecht (of liever gezegd niet
vecht, maar er wel is), voelt, als hij wordt toegelaten tot de opleiding voor de geheime
dienst, hoofdzakelijk opluchting vanwege zijn familie, omdat ze ten slotte toch
kennelijk veilige, echte Amerikanen zijn bevonden.
Kingston behandelt de geschiedenis van de Chinese immigratie en het winnen
van het Amerikaanse burgerschap verder aan de hand van de persoonlijke
lotgevallen van haar vader, haar ooms en grootvaders, voor zover ze die kan
reconstrueren. Op zijn veertiende jaar deed haar gevreesde vader mee aan de
laatste keizerlijke examens voor de Chinese ambtenarij die afgenomen zouden
worden, en werd schoolmeester in een dorp. Hij trouwde, kreeg twee kinderen, en
ruilde toen, onder invloed van teruggekeerde Gouden Berg-gangers en hun
fantastische verhalen over het goud dat in de straten van San Francisco opgeraapt
kon worden, de nachtmerrie van het onderwijs aan onmogelijke, barbaarse
dorpsjongetjes in voor het avontuur van de tocht naar Amerika, beladen met alle
echte en valse papieren die de familie inmiddels had vergaard. Na een reis waarover
hij nooit sprak, misschien wel als verstekeling in een kist in het ruim van het schip,
en een gevangenisachtig verblijf van maanden in een barak op Ellis eiland, begon
hij met een paar vrienden een wasserij in New York. De mannen werkten dag en
nacht, en sliepen op of onder de strijktafels, zoals zoveel andere immigranten in het
land van hoop en glorie. Het verschil was alleen dat ze zonder vrouwen leefden.
maar ze namen nieuwe Amerikaanse namen op, zoals Woodrow, Roosevelt en Ed
(van Edison). Ze kochten Amerikaanse kleren, gingen 's zondags uit, lieten zich
fotograferen ten behoeven van de vrouwen en moeders thuis. Als de vrouw van Ed,
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kennelijk Maxines moeder, over wil komen nadat haar twee kinderen zijn gestorven,
wil Ed eerst dat ze van zijn verdiende geld een opleiding volgt aan een Westers
instituut, want hij wil geen domme vrouw hebben in Amerika. Vier jaar later stuurt
ze haar medische diploma op, en wonder boven wonder wordt ze in Amerika
toegelaten.

Maxine Hong Kingston

De levens van grootvaders en overgrootvaders worden beschreven in de vorm
van prachtig gecomponeerde korte verhalen. Eén grootvader werkte onder de
duizenden vrouwloze Chinezen die dwars door de immense wildernis en door
bergketens heen de eerste transcontinentale spoorweg aanlegden, en die een eerste
stap op weg naar emancipatie bereikten door in staking te gaan, toen ze van de
bazen in shifts van tien, in plaats van acht uur, met de hand tunnels moesten hakken
voor zesendertig dollar in de maand. Ondanks uithongering en bedreiging met
wapens hielden de Chinezen vol. Een andere grootvader ging, misleid door de
beloften van koppelbazen, naar Hawaï om te werken in de suikerrietplantages, die
bleken nog te moeten worden aangelegd in de jungle. Zieke Chinezen werden niet
uitbetaald, opium was het enige soelaas. Als de Chinezen op vrije dagen niet zorgden
op tijd met hun kar terug te rijden uit de stad, werden ze als misdadigers door de
politie opgepakt.
Er gingen ook Chinezen naar Alaska, om daar goud te zoeken. Daar werden ze
van tijd tot tijd ‘uitgedreven’ - op Indianenbootjes de zee opgestuurd. Maar ze
kwamen over land terug, totdat ze een keer met zijn allen op een schip werden
geladen zonder voedsel of water, zonder bemanning, en pas dagen later door een
blanke kapitein van een ander schip werden gered. Het aantal doden in deze
geschiedenissen wordt nergens vermeld.

Mythische verhalen
Er zijn ook verhalen bij over het permanente leven in Amerika, van ooms, oudooms,
vaders en broers, minder gruwelijk, maar wel een blamage voor de vrijheid in de
nieuwe wereld. Deze verhalen zijn vaak grimmig komisch, al worden ze overheerst
door angst en door schuldgevoel, door nooit aflatende zorg om de familieleden in
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China, slachtoffers van revolutie op revolutie, van de oorlog met Japan, van
communistische hervormingen en hersenspoeling, van terreur, moord en honger.
De geesten van verhongerde grootmoeders bezoeken de zonen en kleinzonen over
de oceaan heen, maken hen krankzinnig, en kunnen, zoals in het geval van de
Gekke Oom, alleen tot rust worden gebracht als een zoon met hen terugreist naar
China, en hen in haar graf met alle
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traditionele offers verzoent. De verdeelde loyaliteiten blijken heel anders te werken
dan de FBI ook maar kan vermoeden.
De geschiedenissen worden afgewisseld met de mythische verhalen die ook in
The Woman Warrior zo'n belangrijke rol spelen, maar helden komen er zelden in
voor - behalve de dichter Ch'ü Yüan, een Chinese Homerus, die als minister in
ongenade viel bij de Chou koning omdat hij diens oorlogen onrechtvaardig vond,
en de rest van zijn leven als oncorrumpeerbare zwerver door het land trok. (Er is
trouwens ook een held in de Chinese versie van Robinson Crusoe, die Kingston
navertelt). De meeste van deze tussenspelen hebben te maken met dromen over
onsterfelijkheid, over wonderbaarlijke, gevaarlijke liefdes, over terugkeer naar China,
over wedergeboortes, tunnels dwars door de aarde heen, die uitkomen in China.
Het begin van China Men is ook zo'n verhaal. Het heet ‘On Discovery’, en gaat
over een man die, op zoek naar de Gouden Berg, belandt in het land van de vrouwen,
waar hij opgewekt denkt zijn ideale partner te vinden. In plaats daarvan wordt hij
door de dienaressen van de koningin omgevormd tot een vrouw. Zijn oren worden
doorboord, zijn voeten gebroken en gebonden, zijn haren uitgetrokken, zijn gezicht
geblanket. 's Avonds moet hij de stinkende geborduurde zwachtels van zijn voeten
wikkelen zodat het bloed weer kan stromen, wat ondraaglijk pijn doet, en ze
uitwassen en te drogen hangen, wat hem beschaamt en geneert. Als de transformatie
compleet is mag hij bedienen aan de tafel van de koningin - de mannelijke gasten
kijken wellustig naar zijn wiegende heupen en zijn klompjes van voeten.

Aardsheid
Als ‘inleiding’ is dit een veelzeggende parabel. Een vrouw die naar het land van de
mannen reist, die over de levens van zulke verre wezens wil schrijven, moet zich
geweld aandoen, moet zich transformeren tot iets dat noch man noch vrouw is. Dat
is een artistiek credo, maar ook een captatio benevolentiae aan de vader, de broers
en de zonen. Of de transformatie ooit lukt, of er genoeg identificatie plaatsvindt, is
tenslotte aan de ‘andere partij’ om te beoordelen. De stijl waarin de geschiedenissen
van de China Men worden verteld is in ieder geval een indrukwekkend samengaan
van concrete aardsheid, beeldende gedetailleerdheid, en de snelheid en hoge
verdragende toon van de ware verteller. Geen ellende wordt uit de weg gegaan,
maar er wordt ook geen vreugde onvermeld gelaten.
Langzaam wordt het duidelijk dat het schrijven over vader-mannenlevens pas echt
mogelijk is geworden door het delen van de ervaring van de broers, aan wie dit boek
in de eerste plaats is opgedragen. ‘De broer in Vietnam’, dat ik al eerder noemde,
het langste en laatste verhaal in dit boek, is zowel een samenvatting van de situatie
nu, als een omkering van en een variatie op het leven van de vader. Zelfs de
geboorte en de jeugd van de vader blijken achteraf te zijn afgeleid van die van de
zoon die het meeste op hem lijkt.
Ook de zoon wordt onderwijzer, een Remedial Teacher van bijna zwakzinnige blanke
jongens, aan wie hij, net als zijn vader in het Chinese dorp, en met net zo weinig
succes, iets van zijn eigen waarden probeert over te dragen. Hij gaat ten slotte naar
Vietnam omdat hij geen verschil ziet tussen het profiteren van de Amerikaanse
oorlogseconomie thuis, en het actief meedoen aan de oorlog, hoewel hij met zich
zelf afspreekt geen mens te zullen doden - want de broer is ook een afspiegeling
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van de dichter Ch'ü Yüan, hij blijft onder alle omstandigheden pacifist en overleeft
de oorlog inderdaad zonder te doden.
Hij schrijft dezelfde optimistische brieven aan zijn ouders die de vroegere Chinezen
in Amerika naar hun achtergebleven vrouwen en ouders schreven, al is zijn taal
minder verguld en bloemrijk. Maar zijn zuster krijgt de werkelijkheid te lezen, eindelijk
op voet van gelijkheid met een man met dezelfde achtergrond, met dezelfde
Amerikaanse opvoeding als zij zelf. Ze krijgt ook te horen over zijn zoektochten naar
familieleden die nog in Hongkong moeten wonen, maar die hij ook na dagen niet
kan vinden. Zelfs hun huisnummer bestaat niet meer.
De broer - en dus de schrijfster - blijkt geen andere Chinese familie meer te hebben
dan de Amerikaanse. Er is iets afgebroken en er is iets gewonnen in Amerika, het
land van de vrouwen (de toespeling op het Westerse matriarchaat in het begin van
het boek is geen toeval) verwerft Maxine Hong Kingston het recht te spreken als de
gelijke van haar voorvaderen. Zo kan ze de geschiedenis en de traditie van de China
Men overleveren, zo neemt ze haar plaats in als leraar, en zo kan ze haar boek
eindigen met de regel: ‘Now I could watch the young men who listen.’
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De schipbreuk van het ‘Bildungs’-ideaal
Christoph Meckel en Alfred Andersch over de macht van de vaders
Suchbild. Ueber meinen Vater door Christoph Meckel Uitgever: Claassen
Verlag, 109 p. f 28,90
Der Vater eines Mörders door Alfred Andersch Uitgever: Diogenes, 140
p., f 27,50 Importeur: Nilson en Lamb
Gerda Meijerink
‘Schützt Humanismus denn vor gar nichts?’ vraagt Alfred Andersch zich in zijn
nawoord bij Der Vater eines Mörders af. Het is dezelfde vraag die zich opdringt bij
het lezen van de biografische schets die Christoph Meckel in Suchbild van zijn vader
ontwierp. Beide boeken confronteren de lezer met vertegenwoordigers van een ooit
door Wilhelm von Humboldt geformuleerd humanistisch Bildungs-ideaal dat honderd
jaar na de dood van deze grote staatsman en filosoof jammerlijk schipbreuk leed
in de vloedgolf van het nationaal-socialisme. Goethe noch de Grieken, de grammatica
noch de goede omgangsvormen blijken het beest in de mens te hebben kunnen
temmen. Op Andersch' vraag is in feite al miljoenen keren een antwoord gegeven.
Bij het lezen van Christoph Meckels Suchbild had ik het hele boek door de sensatie
dat de tekst mij in de oren klonk, alsof ik zelf of een ander de tekst hardop las.
Bovendien was ik mij steeds bovenmate bewust van het ritme van wat ik meende
te horen. Het lezen veroorzaakte zó de ervaring waartoe normaal muziek uitnodigt
of in enkele gevallen poëzie. Het werkt verslavend. Ik merk nu dat ik Suchbild op
een willekeurige bladzijde kan openslaan en ogenblikkelijk gevangen raak in de
klank en het ritme van de zinnen.
Zo iets is me niet vaak overkomen met het eigentijdse Duitse proza. Misschien
is de verklaring voor de rijkdom van deze taal dat Christoph Meckel zich lange jaren
vooral met lyriek heeft beziggehouden en vandaaruit klank en ritme meebrengt in
zijn proza. Misschien is ook het thema waaraan hij zich in Suchbild waagt van dien
aard, dat de uiterste beheersing van de vorm de voorwaarde schept waaronder met
dat thema valt om te gaan: negen jaar na de dood van zijn vader leest Christoph
Meckel diens oorlogsdagboeken en ontdekt een man die hij niet kende, die hij echter,
om zelf verder te kunnen gaan, in stukjes en brokjes moet monteren in het reeds
bestaande beeld. Het is een proces van afbraak en opbouw dat resulteert in het
portret van de vader als een geschonden mens tegen de achtergrond van een
geschonden tijd. Eberhard Meckel, de vader, geboren 1907, is een vertegenwoordiger
van die groep van intellectuelen waarvan Egon Kogon in Der SS-Staat schrijft dat
zij geen verhouding hadden tot de politiek anders dan als onderdanen. Hun rijk was
dat van de geest, van het denken en het dichten. De autoriteit van de staat vormde
een tegenwicht tegen het feit dat ze geen raad wisten met zich zelf en in het uniform
zochten zij een houvast voor de diffuse vormen van hun ziel.

Goethe
Als Hitler aan de macht komt, walgt de dichter Meckel van het plebejische optreden
van de man, maar tegenover het Derde Rijk weet hij slechts het rijk van de geest
te stellen. In januari 1939 noteert hij in zijn dagboek: ‘We werden het erover eens
dat het volk in wezen iets verachtelijks is omdat het immers, wat de geest betreft,
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massa blijft. Ik zie steeds meer in hoe heerlijk het is met Goethe te leven.’ En een
paar maanden later: ‘Iedereen praat over de oorlog. Mij laat het onverschillig, ik
bezit het ogenblik, over politiek wordt niet gesproken.’ Een burgerlijk-liberale estheet,
wiens denken in twintig jaar niet verder is gekomen dan de Betrachtungen eines
Unpolitischen van Thomas Mann uit 1918. Als soldaat en later als officier vervult hij
in Polen en op Elba zonder aarzeling zijn schaamteloze plicht. Hij schrijft natuurlyriek,
leest de klassieken. Hij leeft met de waarheid van een humanistisch ideaal dat
slechts gebaseerd is op een grenzeloze overschatting van de waarde van het individu
en niet ook op een gezonde scepsis ten aanzien van dat individu. Het is de
verbluffende waarheid die Paul Celan in zijn Todesfuge uitdrukte: ‘Der Tod ist ein
Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau.’
Het is niet zo zeer de kracht van Suchbild dat het ons deze waarheid voor het
eerst zou openbaren, de kracht van het boek is dat het ons dwingt opnieuw de schrik
en de ontzetting daarover te ervaren en vooral: dat deze waarheid gedemonstreerd
aan één enkel mens ook een smartelijke ervaring wordt. Christoph Meckel moest
zijn vader een tweede dood laten sterven en het ritme van zijn zinnen is de omfloerste
trom die dit sterven begeleidt.

Himmler
De in februari 1980 gestorven Alfred Andersch heeft in een vijftal geschiedenissen
rond de figuur Franz Kien een autobiografie-in-de-derde-persoon willen schrijven.
Der Vater eines Mörders is het zesde, postuum verschenen, Franz Kien-verhaal.
Het is voorzien van een ‘Nachwort für Leser’ waarin Andersch rekenschap aflegt
van de door hem verkozen verteltechniek en zijn problemen met het vormgeven
aan het herinnerde verleden. Hij heeft, zegt hij, met Der Vater eines Mörders een
open verhaal willen schrijven, dat de lezer niet naast zich neer kan leggen als een
contract of een testament. Ik denk dat geen lezer dat zal doen. De vraag die dit
verhaal opwerpt is te intrigerend dan dat je er zonder een poging tot antwoorden
aan voorbij kan gaan. Hij luidt: zou Heinrich Himmler niet de grootste moordenaar
van de geschiedenis zijn geworden als hij een andere vader had gehad? Of
misschien een andere school?
Eén van de motto's die Andersch zijn geschiedenis heeft meegegeven luidt: ‘Bijna
niemand schijnt in te zien dat de zonde die ieder uur weer ten aanzien van onze
kinderen wordt begaan tot het wézen van de school behoort. Maar de staten zullen
er nog eens voor gewroken worden dat ze hun scholen tot inrichtingen maken waarin
de ziel van het kind systematisch wordt vermoord.’
In Der Vater eines Mörders vallen vader en school samen: de rector van het
gymnasium dat Alfred Andersch in de jaren twintig bezocht was de vader van Heinrich
Himmler, de latere rechterhand van Adolf Hitler als Reichsführer SS. Wat Andersch'
verhaal-ik, Franz Kien, in één lesuur aan deze vader Himmler gedemonstreerd ziet,
is in een notedop wat het instituut school door middel van het zogenaamde verborgen
leerplan aan ideologisering tot stand brengt. Tijdens het lesuur Grieks leert Franz
Kien niet alleen zijn tekortkomingen tegenover de grammatica inzien, hij leert vooral
de onbegrensde mogelijkheden en het functioneren van macht kennen. Macht in
de gestalte van een glad geschoren, goud bebrilde rector die onder het mom van
de overdracht van kennis het gedrag van de ‘Herrenmensch’ als enig
nastrevenswaardig model voorspeelt.
De doodse stilte, die valt als de ‘Rex’ van het Wittelsbacher Gymnasium
onverwacht de klas binnenkomt om ‘zijn’ klas op vorderingen in het Grieks te toetsen,
wordt in de loop van het martelende uur een aantal malen onderbroken door wat je
de stem van het verzet zou kunnen noemen. Eénmaal is dat de stem van Konrad
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von Greiff, die zich op grond van zijn adeldom durft te permitteren lak te hebben
aan de rector. Eénmaal is dat de stem van de leraar Grieks die zich als vakman
weert tegen de ondeskundige grammaticale uitleg van zijn chef. Eénmaal is het
Franz Kien, die het waagt mee te delen dat hij later schrijver wil worden, ondanks
het feit dat hij voor het bord niet in staat blijkt de eenvoudigste vragen te
beantwoorden. Alle drie de keren weet de rector de aanvallen genadeloos te pareren.
Konrad von Greiff wordt van school verwijderd. De leraar wordt aansprakelijk gesteld
voor het falen van Franz Kien. Franz Kien zal ook de school moeten verlaten, evenals
zijn broer die een klas hoger zit.
De haat die de jongen tijdens het lesuur in zich voelt groeien tegen de oude
Himmler, doet zijn sympathiegevoelens voor de jonge Himmler, die zich van zijn
vader heeft afgekeerd, opbloeien. In het perspectief van de titel van het boek, Der
Vater eines Mörders, die in een historische spanningsverhouding staat tot het
beschreven lesuur in het jaar 1928, waarin niemand nog kon weten dat de jonge
Himmler de grootste moordenaar van de geschiedenis zou worden, is die sympathie
een tragisch gegeven. Het demonstreert de perfiditeit van een totalitair systeem dat
tot diep in de ziel doordringt en daar nog de laatste positieve kracht perverteert. Het
is een troost te weten dat Franz Kien dezelfde is als Alfred Andersch. Daardoor
weten we dat althans één voormalige leerling van het Wittelsbacher Humanistische
Gymnasium ontsnapt is aan de ideologie van de totale vernietiging.
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De terugkeer van de Private Eye
De spanning van Hammett, Chandler, McDonald, Greenleaf,
Crumley, Hughes en Cain
Dodelijke vergissing door Stephen Greenleaf Vertaling: G.A.G. van der
Broek Uitgever: De Arbeiderspers, 312 p., f 22,50
De laatste echte kus door James Crumley Vertaling: G.A.G. van der
Broek Uitgever: De Arbeiderspers, 324 p., f 21,50
Carnaval in Santa Fe door Dorothy B. Hughes Vertaling: P.H. Ottenhof
Uitgever: De Arbeiderspers, 260 p., f 19,50
Serenade door James M. Cain Vertaling: Erik Lankester Uitgever: Peter
Loeb,
R. Ferdinandusse
In Nederland zijn we altijd nog bezig te ontdekken dat politici gewoon ordinaire
beroepsuitoefenaars zijn, beïnvloedbaar en als 't moet corrupt; dat politiemannen
net zo hard meedoen aan de wetten van de jungle als de wilden, en dat ook het
verderf onder notarissen, ambtenaren, leerkrachen en casinohouders diep is
doorgevreten. In Amerika, en met name het Westen daarvan, was dat allang bekend:
net als de cowboy en de ganster is de misdaad, de corruptie, het recht van de
sterkste daar een cultureel gegeven. Er is een filmindustrie door ontstaan, het is
vastgelegd in songs en boeken, en sinds kort blaast het ook elke avond via de
televisie in menig huiskamer over de gehele wereld zijn nummer mee.
Hoog genoteerd in die Amerikaanse westkust-cultuur staat de figuur van de
privé-detective, de private eye. Dat is de eretitel, je komt ze ook tegen als shamus,
of sleuth en in oudere werken als gumshoe. Private eyes bestaan nog steeds in
Amerika, ze zijn nodig voor echtscheidingen, voor het in de gaten houden van
concurrenten, voor bedrijfsspionage en in een redelijk groot aantal gevallen als
bescherming tegen een corrupte politie: wie op valse gronden is aangeklaagd neemt
een private eye in dienst om zijn eigen bewijzen te verzamelen.
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Omslag-illustratie van James M. Cains Serenade
Voor de Vintage-pocket-uitgave van ‘Serenade’ maakte Robert L. Shaefer de omslagfoto.
Op de omslag van de Lobe-uitgave wordt deze foto ook gebruikt, overigens zonder vermelding
daarvan.

Al in de jaren twintig bloeide de private eye in verhalen in de Amerikaanse
misdaadtijdschriften (als Black Mask). Het was een reactie op Sherlock Holmes en
die gigantische Europese opvatting dat misdaad een intellectueel spel was, gepleegd
onder toezicht van de butler in een geisoleerd landhuis. Wij in Nederland hebben
vooral kennis gemaakt met de beste produkten van de private eye-cultuur. Dashiel
Hammetts Continental Op, gevolgd door zijn schepping Sam Spade in de Maltezer
Valk. En de private eye is natuurlijk Raymond Chandlers Philip Marlowe. Het citaat
is beroemd: ‘But down these mean streets a man must go who is not himself mean,
who is neither tarnished nor afraid. The detective in this kind of story must be such
a man. He is the hero, he is everything. He must be a complete man and a common
man and yet an unusual man.’ Chandler maakte van de private eye dus een soort
kruisridder, die door de treurige, platvloerse straten trok zonder zelf treurig en
platvloers te zijn; een held, gewoon maar toch ongewoon. En dat heldhaftige kwam
vooral tot uitdrukking in zijn karakter: onomkoopbaar, met een absoluut gevoel voor
rechtvaardigheid en vooral met een uithoudingsvermogen dat elke corruptie te boven
gaat. Na Chandler, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, viel de mantel van bewaker
van de zuivere private eye rond de schouders van Ross McDonald, en zijn schepping
Lew Archer. En met het verdwijnen van de tijdschriften en de opkomst van de thriller
leek alles te wijzen op een langzaam afsterven van de private eye.
Natuurlijk bleven er allerlei soorten privé-speurders bestaan (Travis McGee, van
John McDonald), maar het duurde tot de beginjaren zeventig voor er een soort
Raymond Chandler-opleving kwam. Vrijwel tegelijkertijd begonnen de
Spenser-boeken van Robert Parker, de Jack LeVine-boeken van Andrew Bergman,
de Albert Samson-serie van Michael Lewin, de Moses Winereeks van Roger L.
Simon. Al die auteurs wezen, voor zover dat niet uit elke bladzij naar voren kwam,
Chandler aan als de peetvader van hun werk. Maar ze bleven epigonen, die de
private eye van Chandler verbonden met een eigen vondst. Bij Roger imon de linkse,
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joodse speurder, bij Bergman de nostalgie van de jaren veertig, en bij allemaal de
zachtaardige, laconieke, wat cynische stijl.

Hersens op scherp
Die opstanding van de private eye heeft naarmate de tijden, ook in Californië bitterder
werden, ook hardere varianten opgeleverd, met als hoogtepunt het debuut van
Stephen Greenleaf. Deze auteur werkte een tijd in San Francisco als advocaat, en
leerde op die manier speculatie, corruptie en andere praktijken aan den lijve. Hij
haakte af om aan de universiteit in zijn geboorteplaats in de staat Iowa schrijven te
gaan leren, en bij wijze van leerstuk schreef hij Grave Error. Een boek waarvoor hij
met moeite een uitgever kon vinden, maar dat hem na verschijnen veel literaire
roem opleverde. (The New Yorker: ‘Mr. Greenleaf is a real writer with a real talent.’)
Greenleaf slaagde erin Chandler van zich af te schudden: geen laconieke,
humoristische hoofdpersoon, integendeel, zijn private eye is een ex-advocaat die
weet hoe de wereld in elkaar zit, en die terechtkomt in een reeks intriges waarbij
Chandler zijn vingers zou hebben afgelikt. Want de oude meester ledigde menige
whiskyfles in het pijnlijk zoeken
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naar een sterke plot. Stephen Greenleaf, in Dodelijke Vergissing, heeft daar niet de
minste moeite mee. Californië, waar volgens de wetten van het genre, iedereen
onder andere namen kan onderduiken en schuldbewust verder leven, is een kolfje
naar zijn hand. Het begint met het onderzoek naar een recent voorgevallen
verdwijning van een soort Ralph Nader-achtige figuur en al gauw stapelen de doden
zich op, terwijl Tanner, de ik, de private eye, onverstoorbaar op het doel dat hij zich
heeft gesteld, afgaat. (Zijn tweede boek, Death Bed, is inmiddels in Amerika
verschenen en heeft al een veel zwakkere plot.) Het is alsof Greenleaf, met deze
Dodelijke Vergissing, op koele, maar efficiënte wijze nog eens de private eye de
plaats heeft willen geven die hem toekomt: de hersens op scherp, het pistool
gespannen en het bloed op de vloer. Voor liefhebbers een must. Even onbekend
als Greenleaf is ongetwijfeld James Crumley. Na The Wrong Case, over een zeer
drankzuchtige speurder, schreef hij The last good kiss (1978) dat nu als De Laatste
Echte Kus in de serie Crime de la Crime verscheen. Crumley staat tot de hiervoor
genoemde Greenleaf als een exuberante dichter tegenover een scherpzinnig
advocaat. Crumley schiep ook een private eye, maar aan zijn naam (Sughrue) is al
af te lezen dat hij het Westen van Amerika anders waardeert. Sughrue krijgt als
opdracht een dichter op te sporen, Abraham Trehearne, die de wereld is ingetrokken
om het eens flink op een zuipen te zetten, maar dan met alle plezier dat daaraan
vastzit. Crumley heeft de private eye vastgeknoopt aan wat in de dagen van Chandler
nog onbekend was: de zwervende schrijver. Samen met dichter Trehearne gaat hij
op zoek naar een verdwenen meisje, en raakt verwikkeld in gevechten met gangsters,
in plots rond pornografie en andere zaken. Een echt spannende, sluitende plot wordt
het niet, omdat zijn aandacht vooral uitgaat naar zijn personen, hun drankgewoonten,
liefdeleven, hun reactie op het na-Vietnamese Amerika. Maar net als bij Greenleaf
is de imitatie van Chandler verdwenen, de private eye heeft een nieuwe, en bij wijlen
fascinerende, gestalte gekregen.

Bezetenheid
Hetzelfde genre, de Westamerikaanse hardboiled detective, heeft nog een hele
serie andere meesterwerkjes opgeleverd. Eén daarvan is Ride The Pink Horse, van
Dorothy B. (voor Belle) Hughes. Ze werd geboren in 1904 en leeft nog steeds. Ze
schreef in korte tijd (van 1940 tot 1952) elf thrillers en kreeg daarna faam als
recensent (onder andere voor The Los Angeles Times) voor misdaadliteratuur. Voor
die kritische arbeid kreeg ze een speciale Edgar van de Amerikaanse Mystery
Writers.
Een paar jaar terug werd haar werk opnieuw ontdekt, en in serie als pocket
heruitgegeven. Ride the Pink Horse (nu vertaald als Carnaval in Santa Fe, twintig
jaar geleden verscheen het in ons land als Koude Voeten voor de Senator) gaat
over een kleine gangster die zijn opdrachtgever, een senator, na reist, om geld op
te eisen dat hem toekomt. Hij valt halsoverkop in het beroemde carnaval van Santa
Fe, temidden van feestvierende Indianen, Mexicanen, Spanjaarden en Amerikanen.
Het boek werd geschreven in 1946 en dat is merkbaar aan de actie, die nu wat traag
aandoet. Maar het carnaval is schitterend beschreven, de plot is simpel, maar
opgebouwd volgens alle Californische tradities.
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Californië
Tot de Californische School van Chandler en Hammett rekent men ook de
misdaadromans van James M. (voor Mallahan) Cain. In hoeverre dat terecht is,
daar valt over te twisten, en zoals men al kan vermoeden, gebeurt dat nog heden
ten dage. James Cain debuteerde, na een carrière als journalist, in 1934 met een
kort, hevig boek dat hem een onsterfelijke naam opleverde tussen de auteurs van
de misdaadliteratuur: The Postman Always Rings Twice. Een boek dat tweemaal
in ons land is vertaald, eerst door de dichter J.C. Bloem, later door Else Hoog, en
dat velen tot inspiratie diende: van Camus tot Vian. Op de keper beschouwd is het
nauwelijks een misdaadroman in de geijkte betekenis van het genre: er is geen
speurder, geen moord die uitgezocht moet worden, geen vingerafdrukken. Wat Cain
aan het verhaal meegaf was een schitterende verteltrant, een stijl die verwantschap
toonde met het hardboiled genre, en de setting, van Californië.
Zijn tweede boek (hij schreef er uiteindelijk achttien), uit 1937, heette Serenade,
en het is net als The Postman een boek dat zijn eigen kring van bewonderaars telt.
Vier jaar geleden werd het als Vintage-pocket opnieuw uitgebracht, en een maand
geleden verscheen bij Peter Loeb een nieuwe Nederlandse vertaling, met op de
omslag dezelfde intrigerende foto als op de Vintage-pocket. De vertaler, Erik
Lankester, levert ook een persoonlijk nawoord, waarin hij vertelt hoe hij vroeger, in
1947, aan Serenade verslingerd raakte en tegen zijn schoolvriendjes riep: ‘Wat een
stijl, wat een stijl.’ Niet ten onrechte, want daaraan ontleent het boek zijn kracht.
Lankester stelt terecht dat James Cain altijd met de hardboiled schrijvers op één
hoop is gegooid, maar dat ze maar weinig kenmerken gemeen hebben. Dat klopt:
Chandler en Hammett probeerden hun personages wat vlees en bloed en karakter
mee te geven, James Cain blies zijn personages op door enkele zaken als passie,
lust, bezetenheid wat extra injecties te geven. Een biograaf van Cain schreef,
inhakend op dat hardboiled genre, dat de auteur zijn bekendheid ontleende aan het
feit dat hij zijn eieren wel twintig minuten liet koken. Dat is precies en exact
gedefinieerd.
Serenade is het verhaal van een beroemde operazanger (ik kan daar slecht aan
wennen, maar het was de tijd van Caruso) die zijn stem kwijtraakt, in Mexico een
Indiaanse hoer ontmoet en met haar naar Amerika trekt. Onderweg vluchten ze
voor een noodweer in een kerk en dat levert een aantal fascinerende hoofdstukken
op, naast The Postman het beste dat Cain ooit schreef. Daarna vlakt het verhaal
langzaam af, de Indiaanse doodt de manager van de zanger en ze vluchten opnieuw.
Geen dubbele bodem, geen spannende plot, en nog minder dan de The Postman
is het een boek dat in het misdaadgenre thuishoort. Maar Greenleaf en Crumley
bewijzen dat de Californische School nog leeft, en Hughes en Cain dat hij nooit
dood is geweest.
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‘Du Perron was er helemaal niet op uit om zijn eigen
tegenstrijdigheden tot een logische eenheid terug te brengen’
Een gesprek met de vertaler van ‘Het land van herkomst’
‘Het land van herkomst’ van E. du Perron, de lijvige roman waarin
onder andere de jaren dertig in Parijs gestalte krijgen en waarin
André Malraux figureert als Heverlé, heeft tot eind vorig jaar op zijn
Franse vertaling moeten wachten (Le pays d'origine, Gallimard). De
vertaler, Philippe Noble, kreeg voor zijn werk de Nijhoff-prijs. In het
boekennummer van 31 januari j.l. besprak Ieme van der Poel de
vertaling. Hieronder heeft zij een gesprek met Philippe Noble.

Ieme van der Poel
Philippe Noble (geb. 1949) doceert Nederlands aan de Sorbonne in Parijs. Hij maakte
een Franse vertaling van Het land van herkomst van Du Perron (uitgever Gallimard)
en zag dit werk zeer onlangs bekroond met de Nijhoff-prijs. De promptheid, waarmee
zijn vertaalbaarheid werd beloond, verbaasde hem nogal. ‘Ik dacht dat ik pas voor
een prijs in aanmerking zou komen, wanneer ik zeg maar, alle romans van Vestdijk
zou hebben vertaald.’
Kortgeleden hield Philippe Noble in verschillende plaatsen in ons land een lezing,
met als titel ‘Eddy du Perron en zijn Franse vrienden’. Het feit, dat de redenaar
vloeiend Nederlands spreekt, roept bij de zaal de nodige vragen op. ‘Bent u Belg?’
wil een dame weten. Philippe Noble antwoordt ontkennend, maar het geroezemoes
houdt aan. Een Fransman, die uit pure belangstelling onze taal heeft leren spreken
(om dezelfde reden, waarom zovele Nederlanders zich in de Franse taal bekwamen),
blijkt iets onbestaanbaars, waardoor het traditionele beeld van de ‘chauvinistische’
Fransman en de Nederlander ‘die zijn talen spreekt’, ineens op losse schroeven
komt te staan.
Philippe Noble verklaart zijn belangstelling voor Du Perron in de eerste plaats uit
persoonlijke motieven. ‘Du Perron was éen van de eerste Nederlandse schrijvers
die ik las. In zoverre kun je van een toeval spreken. Maar de tijd die Du Perron in
Het land van herkomst beschrijft, het politieke klimaat van de jaren dertig, heeft mij
van jongs af aan gefascineerd. Bij mij thuis werd er veel over die periode gesproken.
De meeste van mijn familieleden, mijn grootvader bij voorbeeld, hielden er extreem
rechtse denkbeelden op na, sympathiseerden met bewegingen als l'Action Française
en Croix de Feu.
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Philippe Noble

Later begon ik de weekbladen uit die periode te verzamelen, zoals l'Illustration.
Hierin verschenen regelmatig artikelen over bij voorbeeld, de Tsjechische democraten
Masaryk en Beneś, totdat zij in 1938, na het akkoord van München, van de ene dag
op de andere van het politieke toneel verdwijnen.’

Maar het Indische aspect van Het land van herkomst was jou als Fransman toch
volkomen vreemd?
‘Ja natuurlijk. Het was een geheel nieuwe wereld voor mij. De Indisch-Nederlandse
literatuur spreekt mij persoonlijk erg aan. Ik houd veel van de boeken van Daum.
Het aardige is dat in de kritieken die in Frankrijk naar aanleiding van mijn vertaling
verschenen (Hubert Juin in Le Monde, bij voorbeeld) juist de Indische hoofdstukken,
de meeste aandacht kregen.’
In de lezing legde je er nogal de nadruk op, dat Du Perrons liefde voor de literatuur
voornamelijk uit zijn eerste Parijse periode aan het begin van de jaren twintig dateert,
dat hij min of meer door de Franse traditie werd gevormd.
‘Dat is in Het land van herkomst duidelijk waarneembaar. Du Perron schrijft over
onderwerpen die een Fransman bekend zijn, in tegenstelling tot Vestdijk, die ik, mét
alle waardering, als een typisch Nederlandse schrijver beschouw. De affiniteit met
de Franse literatuur komt vooral tot uiting in de thema's, niet in zijn stijl. De dicussie
over liefde en trouw, die in Het land van herkomst zo'n belangrijke rol speelt, is heel
typerend voor de Franse roman in de jaren dertig.’
Een ander kenmerk van de Franse literatuur uit de periode tussen de beide
wereldoorlogen was een zekere neiging tot experimenteren, een - heel voorzichtig
- zoeken naar een ‘nouveau roman’. In de inleiding betitel je Het land van herkomst
als ‘roman discontinu’ (‘onsamenhangend’, in tegenstelling tot de logische, dat wil
zeggen strikt chronologisch opgebouwde, traditionele roman). Toch heb ik niet de
indruk, dat Du Perron zich zozeer voor romantechnische problemen interesseerde.
‘Nee. Er is een duidelijk verschil tussen Du Perron en Gide bij voor-
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beeld, die met Les faux-monnayeurs (1925) heel expliciet een antiroman wilde
schrijven. Gide laat niets na om het verhaal dat hij vertelt, zo ongeloofwaardig
mogelijk te laten lijken en maakt zijn lezers deelgenoot van alle twijfels en
onzekerheden, waarmee hij als schrijver te kampen heeft. Du Perron was in eerste
instantie niet zo enthousiast over Les faux-monnayeurs, maar gaandeweg kreeg
hij er meer waardering voor. De wijze, waarop Du Perron in Het land van herkomst
de spanning tussen verteltijd en vertelde tijd uitbuit, heeft wel iets experimenteels,
vind ik, maar ik denk, dat hij het van Gide had geleerd. Het lag trouwens niet in de
aard van Du Perron om zo iets als een theorie te ontwikkelen. Ook als criticus ging
hij uitsluitend af op zijn indrukken, hij hield er geen bepaalde systematiek op na.
Juist deze persoonlijke toon, maakt de Cahiers van een lezer zo'n aantrekkelijke
bundel. Het is éen van de boeken van Du Perron die ik het liefste lees.’

Aantekeningen
Du Perron voorzag Het land van herkomst (het zogenaamde Greshoff-exemplaar)
van een groot aantal verklarende noten. Jij vergelijkt deze aantekeningen met het
‘Journal des faux-monnayeurs’, een soort schrijversdagboek, waarmee Gide zijn
lezers en zich zelf enig inzicht probeerde te verschaffeen in het creatieve proces.
Betekent dit, dat je de autobiografische waarde van Du Perrons noten, van
ondergeschikt belang acht?
‘Ja, als sleutel is dit notenapparaat nogal teleurstellend, het voegt weinig toe aan
onze kennis over Du Perrons persoonlijk leven. Neem bij voorbeeld de figuur van
Trude, één van Ducroo's jeugdliefdes. In een noot geeft Du Perron nog wat extra
informatie over deze affaire, maar hij onthult nergens, wie de dame in kwestie in
werkelijkheid was. Soms noteert Du Perron herinneringen, die hem pas later in het
geheugen zijn gekomen. Ervaringen, waarvan hij zich slechts áchteraf realiseerde,
dat zij hem tot een bepaalde passage hebben geïnspireerd. Ik heb deze
aantekeningen soms geraadpleegd om een bepaald vertaalprobleem op te lossen,
om meer inzicht te krijgen in duistere passages.’
Duistere passages?
‘Ja, de relatie tussen inlanders en blanken bij voorbeeld, de misverstanden die
Du Perron beschrijft. Maar wanneer je de noten ernaast legt, geeft Du Perron eigenlijk
zelden een verklaring voor iemands gedrag. Soms maakt hij melding van een
vergelijkbare situatie, maar daar blijft het bij. De lezer moet zelf zijn conclusies maar
trekken.’
De psychologie vormt naar mijn gevoel de zwakke schakel van Het land van
herkomst. Ducroo's verhouding tot zijn vader bij voorbeeld, zijn relaties met vrouwen,
er blijft soms wel heel veel te raden over.
‘Clara Malraux zegt in haar herinneringen over Du Perron: “Hij was er helemaal
niet op uit om zijn eigen tegenstrijdigheden tot een logische eenheid terug te brengen.
Aan het schrijven verleende hij min of meer het recht om tegenstrijdig te blijven.”
Hij probeert een zo volledig mogelijk beeld van zijn karakter te geven, maar het blijft
bij een beeld, een houding van “zo ben ik nu eenmaal”, zonder dat hij tot een
diepgaande analyse komt. Persoonlijk is juist die “onlogische” kant van Du Perron
mij heel sympathiek, maar ik kan mij voorstellen, dat de controverse tussen intentie
en uitwerking van Het land van herkomst anderen juist irriteert. Net als Stendhal
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probeerde hij door middel van het schrijven meer inzicht te krijgen in zijn eigen
persoonlijkheid, maar in zijn zelfanalyse komt hij niet zover als je zou denken.’
Het is mij opgevallen, dat er over het algemeen weinig aandacht wordt besteed
aan de humor, die in Het land van herkomst onmiskenbaar aanwezig is.
‘Er is in ieder geval dikwijls sprake van lichte ironie. De humor beperkt zich,
opmerkelijk genoeg tot de Indische passages en Crouhy - het gekkenhuis, zoals
Du Perron het noemt. Er is een duidelijk verschil van toon binnen het boek, de
Parijse passages zijn veel ernstiger. Hermans heeft Ducroo een “jankepot” genoemd.
Daar ben ik het niet mee eens, al moet ik zeggen, dat de passages, waarin Ducroo
tegen de “notarissen” fulmineert, als de zwakste kant van het boek beschouw. Deze
tirades tegen de brave burgers met hun kleinzielige moraal en hun hartstocht voor
geld verdienen, maken een ouderwetse, negentiende-eeuwse indruk en balanceren
soms op de rand van het larmoyante, van louter zelfbeklag.’

Communisme
Na afloop van je lezing in het Maison Descartes ontspon er zich een heftige discussie
over de kwestie of men Het land van herkomst als roman of als autobiografie moet
beschouwen. Ik heb het gevoel, dat dit een typisch Nederlandse preoccupatie is.
Wanneer Stendhal in Henry Brulard zijn vriend Di Fiori ten tonele voert, is er toch
niemand die zich druk maakt over het feit, of en in hoeverre Stendhals portret ‘klopt’
met de werkelijkheid?
‘Ik denk, dat dit zoeken naar sleutels in Het land van herkomst, alles te maken
heeft met de betrekkelijke actualiteit van het boek. Wanneer deze generatie lezers
uitsterft, zal de aanpak veranderen. Voor mij, als Fransman, speelt het
autobiografische aspect niet direct een rol. Zonder de verwijzingen naar de
werkelijkheid zou ik het boek waarschijnlijk niet minder waarderen.’
In de lezing ging je uitvoerig in op de vriendschap tussen Du Perron en Malraux.
De verwijdering, die er tussen de twee vrienden ontstond, berustte volgens jou
vooral op politieke motieven.
‘Du Perron nam het Malraux kwalijk dat deze tenslotte ondubbelzinnig voor het
communisme koos. Naar mijn gevoel oordeelde hij daarmee te streng over Malraux.
De politieke situatie in Frankrijk verscherpte zich omstreeks 1934 zodanig, dat
vooraanstaande intellectuelen zoals Gide en Malraux, zich min of meer gedwongen
zagen om openlijk voor links of rechts te kiezen. Zo kon het gebeuren, dat Gide en
Herbart op een gegeven moment voor “marxist” werden uitgekreten, wat natuurlijk
absurd was. Zeker, het is waar, dat Malraux de Franse communistische partij, die
een min of meer stalinistische koers voer, naar buiten toe verdedigde (in de roman
l'Espoir bij voorbeeld, die hij in 1937 publiceerde), maar ik twijfel eraan, of hij in die
tijd wel werkelijk in hart en nieren communist was. Ik denk, dat er al tijdens de
Spaanse Burgeroorlog een soort kentering optrad, maar dat hij zijn twijfels, om
politieke redenen, angstvallig vóór zich hield. In dit verband wil ik erop wijzen, dat
Malraux pas betrekkelijk laat, in 1943, tot het verzet toetrad. De Franse intellectuelen
zagen zich, vaak tegen wil en dank, gedwongen tot een politieke keuze. Dat verklaart
die wonderlijke mobiliteit van sommige figuren, zoals Doriot, een gewipte communist,
die zich tot een fervent nazi ontwikkelde. Of Gide, die dan wel geen nazi was, maar
ook niet duidelijk anti-Duits.’
In het verleden heeft er steeds, in meer of mindere mate, een soort
eenrichtingsverkeer (Franse schrijvers lazen en lezen nu eenmaal zelden
Nederlands) tussen de Nederlandse en de Franse literatuur bestaan. Dat gold heel
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sterk voor de generatie van Du Perron, maar ook bij voorbeeld voor de
negentiende-eeuwse naturalisten.
‘Die band bestaat niet meer. Na 1955 houdt het op. De nouveau roman heeft in
Nederland eigenlijk geen invloed gehad. Niet dat ik dat persoonlijk zo'n gemis vind,
maar het is wel typerend voor de verhoudingen. In België bestaat die invloed nog
wel. De verwondering van Claus vertoont wel degelijk nouveau roman-achtige
trekken.’

Nederlandse literatuur
Is de studie Nederlands voor een Fransman niet wat mager? Een vergelijking tussen
de Franse en de Nederlandse literatuur valt toch altijd in het nadeel van de laatste
uit?
‘Laat ik voorop stellen dat mijn kennis van de Nederlandse literatuur zich
hoofdzakelijk tot de twintigste eeuw beperkt. Maar een dergelijke vergelijking vind
ik belachelijk. Het is, geloof ik, een typisch Nederlands trekje om op de eigen traditie
en cultuur te kankeren. Dat afgeven op Nederland, dat is, wat ik in het werk van Ter
Braak en Du Perron het minste kan waarderen. Bij Du Perron werd deze houding
wel een beetje in de hand gewerkt door het francocentrisme van het Parijse milieu,
waarin hij verkeerde. Voor zijn vrienden was Parijs de wereld, de rest (met
uitzondering van een beetje Rusland, een beetje Amerika) bestond eenvoudig niet.
Het valt mij op dat de meer ontwikkelde Nederlanders vaak het liefste zouden
vergeten dat ze deel uitmaken van de Nederlandse cultuur. Een dergelijke houding
kan naar mijn gevoel nooit helemaal eerlijk zijn. Deze kwestie brengt ons natuurlijk
op het geruchtmakende artikel, dat Kousbroek twee jaar geleden in Le Monde
publiceerde. Ik waardeer Kousbroek zeer, maar hij was behoorlijk mis in zijn
vergelijking. Hij geeft een perfecte beschrijving van de situatie in Frankrijk, zoals
die dertig jaar geleden was! Mensen vragen mij weleens: “Geeft u Nederlands?
Bestaat er eigenlijk wel een Nederlandse literatuur?” Die vraag vormt voor mij het
bewijs dat ze een beetje dom zijn.’
Toch heb ik de indruk, dat voor de Franse uitgevers de Nederlandse literatuur
inderdaad nauwelijks bestaat.
‘Dat is waar. De uitgevers zijn niet snel geneigd om een Nederlandse auteur uit
te geven. Wat dat betreft heeft een Engelse of Amerikaanse schrijver het veel
gemakkelijker. En de Latijns-Amerikaanse schrijvers natuurlijk, maar die wonen ook
vaak in Parijs. Ik denk dat de actualiteit hierbij een grote rol speelt. De Zuidafrikanen,
zoals Breyten Breytenbach en André Brink, zijn wél bekend bij het Franse publiek,
worden vertaald en... veel gelezen.’
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Het neurotisch perfectionisme van Hopkins
Gerard Manley Hopkins (1844-1889) is de schrijver van een groot
gedicht bestaande uit vijfendertig strofen: ‘The Wreck of the
Deutschland’. Het is een lyrisch-epische ode met een totaal nieuw
ritme. De dichter luidde er de moderne poëzie mee in. Hopkins was
een veelzijdig man, was classicus en tekende, maar hij was vooral
ook jezuïet. Frans Boenders schrijft over Hopkins met als aanleiding
de bloemlezing uit zijn proza, dagboeken en brieven, Selected Prose,
die zo juist is verschenen als Oxford University Press paperback en
het proefschrift van Leo Martin van Noppen, een commentaar op
The Wreck, waarop hij vorig jaar promoveerde aan de Universiteit
van Groningen.

Frans Boenders
Volgens T.S. Eliot leven de meeste mensen ‘onder het niveau van geloof of twijfel’.
Als dat juist is, dan haalt de Victoriaanse jezuïet-dichter Gerard Manley Hopkins
(1884-1889) de hoogste toppen, want een hoger niveau van geloof - en dus ook
van twijfel - is mij in de negentiende-eeuwse poëzie niet bekend. Er zijn genoeg
biografische omstandigheden aan te halen op grond waarvan men zou kunnen
besluiten dat Hopkins een succesrijk middelbare-schoolpoëet of een betere
bidprentjesdichter had kunnen worden - maar dat is niet gebeurd. De gerenommeerde
Engelse criticus F.R. Leavis karakteriseert hem in een essay ten onrechte als ‘the
devotional poet of a dogmatic Christianity’, een omschrijving die zonder enige twijfel
ook de minder fanatieke vrijgeesten onder ons zal afschrikken. Toch is Hopkins
geen dichter van de katholiciteit. Zijn direct religieuze verzen vertonen mutatis
mutandis dezelfde dubbelzinnigheid als de door de bijbel geïnspireerde taferelen
van de prerafaëlitische schilders.
Hopkins is zeker een weerbarstig dichter, die zijn ritmisch bruisende sentimenten ‘How our wits jump!’, roept hij in een brief uit - bijna masochistisch onder tucht brengt
en ten dienste stelt van de inhoud van een intellectueel beredeneerd geloof. Zijn
poëzie wordt gekenmerkt door schijnbare tegenstrijdigheden: het is in de hoogste
mate subjectief, maar probeert toch samen te vallen met de als objectief zinvol
ervaren werkelijkheid. Het is mystieke poëzie, die echter te zeer gericht is op het
eigen karakter van de concrete natuurverschijnselen om zich te verliezen in
diepzinnige abstracte bespiegelingen. De dichter neemt ze waar, en geeft ze weer
met een ongeëvenaard inlevingsvermogen. Het is een dichtkunst die de schoonheid
van het detail en het individuele verheerlijkt, terzelfder tijd enigszins angstig kijkend
naar de formidabele schepper die daaraan ten grondslag ligt. Hopkins poëzie is
slechts een enkele maal apologetisch; hij was te veel door twijfel aangestoken, en
hij eist voor de poëzie autonomie op, zodat zij ongeremd uiting kan geven aan
geestelijke onafhankelijkheid.
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Gerard Manley Hopkins in 1888

Logica
Hopkins' vader was een gefortuneerd assuradeur die naast een handboek over zijn
vak ook poëzie, poëziekritieken, een geschiedenisboek en een boek over wiskunde
schreef. Zijn rusteloze veelzijdigheid vindt men terug in de zoon. Gerard werd
namelijk niet alleen een geniaal dichter maar ook een fijnzinnig tekenaar - zijn
tekeningen halen in de soms overspannen aandacht voor het detail het niveau van
zijn voorbeeld, de Victoriaanse kunstpaus John Ruskin - een niet onverdienstelijke
componist, en last but not least een hartstochtelijke filoloog met een onuitroeibare
passie voor etymologie en voor vreemde talen. De rusteloosheid en de scherpe
zelfkritiek verklaren de talrijke geëntameerde maar onafgewerkt gebleven projecten.
Op de vermaarde Highhate School, waar later ook John Bétjeman en T.S. Eliot
zouden passeren, schitterde de jonge Hopkins; hij behaalde er op vijftienjarige
leeftijd de door de school uitgeloofde poëzieprijs met het gedicht ‘The Escorial’. Het
twee jaar later geschreven verhalend gedicht ‘A Vision of the Mermaids’ vertoont
de invloed van Keats en biedt in de eigenhandige illustratie ook een eerste proeve
van Hopkins' tekenkunst.
Op achttienjarige leeftijd ging hij in het toentertijd nog exclusief Anglicaanse Oxford
studeren, meer bepaald Griekse en Latijnse talen en letterkunde aan het Balliol
College. In deze jaren ontstond zijn levenslange vriendschap met Robert Bridges
en maakte Hopkins kennis met de nog jonge tutor Walter Pater, die naam begon te
maken als literatuur- en kunstcriticus. Het is tekenend voor Hopkins' tolerante
levenshouding dat zowel Bridges, die tot agnosticus evolueerde, als Pater, die een
fundamentele scepticus was, een grote aantrekkingskracht op de fervent gelovige
dichter uitoefenden. Net zoals het ascetisme in zijn levenshouding onophoudelijk
gecompenseerd werd door het esthetische sensualisme in zijn dichtkunst (zoals
zijn gevoeligheid voor mannelijke schoonheid), zo bleek zijn religieuze persoonlijkheid
rijkere contacten te kunnen leggen met mensen die de religie als iets problematisch
beschouwden. Inmiddels raakte Hopkins aangetrokken door de rooms-katholieke
kerk waartoe hij zich in oktober 1866 bekeerde, onder invloed van die andere grote
katholieke schrijver uit het Victoriaanse Engeland, John Henry Newman.
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Hopkins' beslissing was zeker niet ingegeven door esthetische motieven, zoals
een vriend hem in een brief verweet; de roomsen hadden zeker geen fraaiere
diensten die de ‘sacramentele’, op rituelen beluste dichter meer zouden hebben
aangesproken. Hij had zelfs een scherp oog voor de slechte smaak die zeker niet
afwezig was in de katholieke liturgie, en hij was de mening toegedaan dat ‘bad taste
is always meeting one in the accessories of Catholicism’. Hopkins zette de stap
naar
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Rome niet zozeer uit emotionele als wel uit intellectuele motieven: de kerk van
Engeland had zich tijdens de reformatie nu eenmaal afgekeerd van Rome. Het was
een kwestie van logica en zin voor consequentie om daaruit de passende conclusies
te trekken: ‘I can hardly believe anyone even became a Catholic because two and
two make four more fully than I have’, moet Hopkins kort na zijn bekering hebben
verklaard.

Inscape
De stap van een ‘logische’ bekering naar de toetreding tot de Sociëteit van Jezus
leek minder vanzelfsprekend. Was het Hopkins' hang naar rigoureuze zelfdiscipline,
scrupuleus zelfonderzoek, ascetisme en, niet zelden, zelfkwelling? Was het
bewondering voor de indrukwekkende intellectuele prestaties van de orde? Maar
Hopkins zal wel niet zo naïef zijn geweest om niet te weten dat die orde de
gemiddelde Victoriaanse intellectueel ‘exotisch en zelfs sinister’ toescheen - zoals
een van de recentste Hopkins-biografen, Bernard Bergonzi, schrijft. Was het dan
een vlucht uit de wereld van praktische beslommeringen, waartegen hij niet was
opgewassen? Of toch, een ‘normale’ stap voor iemand met zijn drang naar religieuze
perfectie? En welke is de samenhang tussen zijn besluit jezuîet te worden en het
vernietigen van zijn tot dan toe geschreven gedichten - de ‘slaughter of the innocents’
waarvan hij op cryptische wijze in zijn dagboek gewag maakte? In elk geval vervulde
zijn besluit de vierentwintigjarige met vreugde, zoals blijkt uit een brief waarin hij
afscheid neemt van een vriend: ‘I am going to enter the Jesuit noviciate at
Roehampton: I do not think there is another prospect so bright in the world.’
Al schreef Hopkins geen poëzie tijdens zijn opleiding, hij hield wel zijn dagboek
bij. Daarin vindt men geen allerindividueelste ontboezemingen, wel uiterst accurate,
tegelijk visueel gedetailleerd en emotioneel ingehouden natuurbeschrijvingen
alsmede notities over taal. De dichter scherpte zijn instrumentarium aan, beidde
onbewust de dag dat hij opnieuw tot de poëzie zou komen. Zover was het nog lang
niet. Twee jaar noviciaat in Manresa, drie jaar filosofie in Stonyhurst, en een jaar
leraarschap in een juvenaat: een lange weg van ruim zes jaar tijdens welke vooral
Hopkins' lectuur van de middeleeuwse scholasticus Duns Scotus belangrijk was
voor zijn ondergronds rijpende poëzie en voor de filosofische toetsing van zijn zelf
gesmede notie inscape. Nauw samenhangend met de metafysische opvatting van
de franciscaan komt het Hopkinsiaanse inscape neer op ‘individuality-distinctive
beauty’; het is een uiterst geraffineerde vorm van waarneming waardoor de
gewoonste dingen uit de natuur oorspronkelijk worden ervaren, visueel gevat en
geregistreerd in precieze, minutieuze beschrijvingen.
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Gerard Manley Hopkins als achttienjarige

De door Hopkins nooit zelf gedefinieerde term inscape vormt niet zozeer de
uitdrukking van 's dichters individuele waarneming en ervaring als wel de erkenning
dat elk ding volkomen sui generis is, volkomen zichzelf is. De wereld buiten de
dichter is geen aanleiding tot het exploreren van de eigen (on)lustgevoelens maar
heeft voldoende aan zich zelf: zij is een onafhankelijke waarde. Vandaar dat Hopkins'
beste verzen gekenmerkt worden door een gestrenge anti-fraaiheid, in weerwil van
de overdadige taal en door een haast naturalistische ruwheid, in weerwil van de
beeldrijke religiositeit.
Voor Hopkins betekent de essentie van de dingen de innige relatie die ze verbindt
met de goddelijke schepper. Het doel van de totaliteit der dingen, van het universum,
is God te noemen en dus te loven. Vandaar, in de dagboeken van Hopkins, de
minutieuze aandacht voor de natuur, het nauwkeurig beschrijven van bloemen,
planten en weersverschijnselen, een nauwgezetheid en een beschrijvingswoede
die ook in zijn Ruskiniaanse tekeningen en schetsen overduidelijk is.
Was de dichter via zijn studie van de middeleeuwse wijsbegeerte tot de notie
inscape gekomen? Vermoedelijk niet. Hij had al vóór 1868 inscape-achtige gedichten
en notities geschreven. Door het contact met Duns Scotus in de jaren van zijn
opleiding vond hij zijn, ook theoretisch al ten dele uitgewerkte intuïtie bevestigd.
Verder mag men niet denken dat Hopkins' poëzie-opvatting middeleeuws zou zijn
omdat hij gebruik maakte van Duns' metafysica. Het is duidelijk dat hij nauwer
verwant is met de symbolistische dichters dan wie ook van zijn Victoriaanse
tijdgenoten.

The Wreck
Tijdens zijn drie jaar durende theologische studie in Noord-Wales kwam Hopkins
opnieuw tot het schrijven van poëzie. In december 1875 vroeg zijn rector hem een
in memoriam te schrijven naar aanleiding van de schipbreuk van de ‘Deutschland’
waarbij zestig opvarenden, tijdens de Atlantische overtocht van Bremen naar Canada,
aan de monding van de Theems omkwamen. Onder de slachtoffers bevonden zich
vijf franciscanessen die Duitsland hadden moeten verlaten na de invoering van de
Falk-wetten. De Engelse kranten brachten uitvoerig verslag uit over de ramp; Hopkins
las ze en werd sterk aangegrepen door de dood van de vijf Duitse nonnen. Na zeven
jaar opgekropte scheppingsdrang kwam het tot de uitbarsting van een stroom
machtige en ontroerende poëzie, een lyrischepische ode van vijfendertig strofen
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met een totaal nieuw ritme. De dichter baseerde zijn sprung rhythm op de afwisseling
van sterke en zwakke tijden; het vers moest worden gescandeerd volgens de
klemtoon - in feite een ‘natuurlijk’ ritme dat Hopkins later laconiek definieerde als
‘one stress makes one foot, no matter how many or few the syllables’. Aangezien
Hopkins in een brief bekende: ‘I had long had haunting my ear the echo of a new
rhythm which I now realised on paper’, krijgt men de indruk dat het gedicht technisch
de vrucht was van een jarenlange voorbereiding en inhoudelijk een schitterende
synthese van een zeven jaar lange, door Loyola's Ejercicios Espirituales gevoede
introspectie. De ode handelt ten dele over de heroîeke doodsstrijd van de nonnen
- een heldhaftig gedrag dat zich in werkelijkheid geenszins had voorgedaan - maar
er zitten ook hele stukken theologie en persoonlijke, geestelijke conflicten in verwerkt.
De verbale gespierdheid en de volgehouden spankracht der ideeën zijn
ongeëvenaard. De eerste strofe gaat, in onberijmde vertaling, als volgt:
‘Gij mijn meester
God! gever van adem en brood;
Strand van de wereld, zweep van de zee;
Heer van levenden en doden;
Gij hebt been en ader gebonden in mij, vastgeschroefd mijn vlees,
Het daarna bijna ontbonden, welke ontzetting
Kenmerkt uw werk: en raakt Gij mij opnieuw?
Weer andermaal voel ik Uw vinger en vind U’.

Hopkins zag zijn gezicht niet geplaatst. Het jezuïetentijdschrift The Month, dat het
zou opnemen, vond het te excentriek, en aan Robert Bridges waren de metafysische
diepgang en de geweldige vorminnovatie niet besteed. Pas veertig jaar na de dood
van de dichter zou The Wreck of the Deutschland zijn lange weg naar de
beroemdheid beginnen. De ontgoocheling over het totale gemis aan begrip voor
zijn poëzie verhinderde Hopkins inmiddels niet om verder te schrijven. Hij dichtte
nu toegankelijker verzen, korter en gebalder, overwegend sonnetten die de pracht
van de door God geschapen natuur bezingen. Een hoogetepunt is ‘The Windhover’
waarvan hier de vertaling van het octaaf volgt:
‘Ik trof vanmorgen de minnaar van de morgen, de prins
Van het koninkrijk van de dag, de vroegdagse vlekjesvalk, rijzend
Over de rollende vlakte, gestadig onder hem de lucht, en stijgend
Daarboven, hoe kringde hij op de teugel van een fladdervlerk
In vervoering! En dan weg, weg en voort met een vaart,
Als een zachtscherende schaats in
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een boog bocht: zwaai en glijding
Verdreven de sterke wind. Mijn verdoken hart was ontroerd
Door een vogel, door de heerlijkheid, het meesterschap ervan!’

Na 1877, het jaar waarin hij tot priester was gewijd, bleek Hopkins zowel in zijn
pastorale werkzaamheden als in zijn onderwijs geen geslaagd man. In de nog geen
twaalf jaar durende periode van zijn actieve leven was hij de constante prooi van
depressies. ‘His practical life,’ zo schrijft de editeur van de Notebooks and Papers,
‘was lived in an almost perpetual state of crisis.’ Ook toen de orde hem in februari
1884 eindelijk op de juiste intellectuele waarde ging schatten en hem benoemde
tot Fellow of the Royal University of Ireland en professor Grieks aan het University
College in Dublin - ook toen, vooral toen speelde zijn getormenteerde persoonlijkheid
hem parten. Waarom? Haakte hij als dichter naar het succes dat hij als religieus
vreesde? Twijfelde hij aan de zin van zijn priesterschap, vond hij zijn ambt een
hinderpaal voor zijn poëtische ontplooiing? Kwam zijn latente homoseksualiteit aan
de oppervlakte in de vorm van een neurose? Ging hij gebukt onder zijn dubbele
roeping? Of is er bij hem geen antagonisme tussen de priester en de dichter, en
dient men Hopkins' innerlijke verscheurdheid op een ander niveau te situeren?

Melancholie
In zijn brieven en andere geschriften leest men weinig of niets dat wijst op twijfels
ten aanzien van zijn roepingen als priester en als dichter. Het heeft er alle schijn
van dat Hopkins een zelfbewust priester was en dat hij tevens overtuigd was van
zijn kunde als dichter. Maar Hopkins voelde zich geïsoleerd vanwege zijn neurotische
aanleg. Hij wist dat hij leed aan een overgevoelig perfectionisme, een scrupulositeit
die zijn mislukkingen extra hard deed aankomen. Hem ontbrak de kracht om zijn
grootse poëtische en wetenschappelijke plannen te realiseren. Zijn tragiek was reëel
genoeg. Hij ging fysiek ten onder aan zijn beroepstaken, wellicht omdat hij te veel
dingen tegelijk ondernam en te wetenschappelijk wilde zijn; hij liet zijn langere
gedichten onvoltooid, wellicht omdat hij inhoudelijk te hoge eisen aan zich zelf stelde
en omdat hij geen klankbord, niet omdat hij twijfelde aan zijn talent. Hij was zich zijn
‘melancholie’ scherp bewust, zoals blijkt uit een vier jaar voor zijn dood geschreven
brief. ‘The melancholy I have all my life been subject to has become of late years
not indeed more intense in fits but rather more distributes, constant, and crippling.
One, the lightest but a very inconvenient form of it, is daily anxiety about work to be
done, which makes me break off or never finish all that lies outside that work. It is
useless to write more on this: when I am at the worst, though my judgement is never
affected, my state is much like madness’ (mijn cursivering).

Tekening van Hopkins

Hopkins' ware crisis was niet tot uiting gekomen in zijn bekering tot het roomse
geloof - zoals gezegd, die stap had hij uit intellectuele overweging gezet - maar
manifesteerde zich in de existentiële wanhoop waaraan hij vooral naar het einde
van zijn leven toe, omstreeks zijn veertigste, ten prooi was. Deze wanhoop wilde
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hij tot elke prijs onder controle houden. Niet voor niets had hij (onbewust?) de
militaristische orde der jezuïeten gekozen, waar zelfdiscipline en vrijwillige
gehoorzaamheid hoog in de banier waren geschreven. Dank zij deze tucht, die ons
nu onmenselijk voorkomt maar die uitstekend paste bij Hopkins' aangeboren hang
naar ascese, gaf hij nooit toe aan de afgrond van de twijfel, en bleef het bestaan
van een vaak verborgen maar liefdevolle God voor hem een bron die zijn als een
woestijn ervaren geest steeds opnieuw kwam bevloeien.
Tegen deze achtergrond ontstonden zijn beroemde ‘terrible sonnets’. Over een
daarvan, ‘Carrion Comfort’ schreef hij aan Bridges: ‘If ever anything was written in
blood one of these was’. Het eerste kwatrijn van dit machtige sonnet gaat als volgt
- ik geef opnieuw mijn onberijmde vertaling:
‘Niet, ik wil mij niet, trijp-troost, Wanhoop, mij niet in u vermeien;
Niet losmaken - hoe voos ze ook
zijn - deze laatste vezels van de mens
In mij noch, uitgeput, roepen: Ik kan niet meer. Ik kan;
Kan iets, hopen, wensen dat de dag komt, niet kiezen niet te zijn.’

En het gedicht besluit met de pathetische terzine:
‘Maar wie toejuichen? De held wiens hemel-hand mij neerwierp, wiens tred
Mij vertrapte? Of mij die hem bevocht? O wie? Of allebei? Die nacht, dat jaar
Van nu voltrokken duister lig ik, verworpene, te worstelen met (mijn God!) mijn God!’

Vreemdeling
Albert Westerlinck, die altijd klaarstaat met Gezelle, schreef in 1950: ‘Zijn laatste
sonnetten, te Dublin geschreven, verraden een innerlijke verscheurdheid, een
melancholie en wanhoop, die ons eens te meer aan sommige melancholische, haast
neurasthenische gedichten van Gezelle denken doen.’ Eens te meer! Bernard
Bergonzi snijdt fijner hout wanneer hij wijst op het verschil tussen Hopkins' expressie
van de wanhoop en de iets latere fin-de-siècle wanhoopsliteratuur. Hopkins' gedichten
‘face despair but without ever wholly succumbing to it; there is a saving energy in
them’. De diepe somberheid van de ‘terrible sonnets’ was beslist mede het gevolg
van 's dichters isolement in Dublin, waar het ruwe Ierse studentenvolkje hem
geenszins naar waarde schatte, waar hij gebukt ging onder zware examinatielasten,
en waar hij als patriottisch en unionistisch voelend Engelsman niet werd
geaccepteerd. En wellicht bracht hij zelf weinig begrip op voor de Ierse kwestie.
Rooms-katholiek en jezuïet in Engeland, Engelsman in Ierland: hij moest zich wel
ten volle bewust worden van het feit dat hij een buitenstaander was: ‘To seem the
stranger lies my lot, my life / Among Strangers’, begint een van zijn late sonnetten.
De gevoelens van verlatenheid en mislukking dreven hem tot het schrijven van
aangrijpende poëzie, zodat het niet overdreven is te stellen dat Hopkins zijn grootheid
dankte aan zijn mislukkingen. Indien hij makkelijke successen had nagestreefd en
geboekt, dan zouden zijn schaarse gedichten nooit de noodzakelijke vorm en de
pregnante inhoud hebben bereikt die ze tot een uniek beginpunt van de moderne
poëzie maken.
Hopkins ging zijn leven lang niet alleen onder psychische maar ook onder fysieke
kwalen gebukt. Hij moest kleine maar vervelende operaties ondergaan aan de anus
en de voorhuid; hij leed aan aambeien, de kwaal van de sedentaire tobber. In
september 1888 vertrouwde hij Bridges toe dat hij last had van ‘gout in the eyes’.
Toch ziet hij er op de laatste foto die men van hem bezit en die rond deze tijd werd
genomen niet afgeleefd uit: de gelijkmatige trekken van zijn gezicht wijzen op een
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jongere man dan de vierenveertigjarige. Toch zijn de wangen enigszins ingevallen
en tekenen zich brede kringen af onder de fletse ogen. Zijn laatste maanden werden
geteisterd door wat hij dacht reumatische koortsen te zijn; in feite leed hij aan tyfus;
hij stierf op 8 juni 1889. Dertig jaar na zijn dood verscheen de eerste editie van zijn
gedichten, bezorgd door zijn trouwe vriend die hem zo slecht had begrepen, de
inmiddels tot poet laureate gepromoveerde Robert Bridges. Nog eens dertig jaar
later vroeg iedere poëziekenner zich af hoe het mogelijk was dat zo'n voortreffelijke
dichter zo lang in het land der vergetelheid had gezworven.

Selected Prose
door Gerard Manley Hopkins
Uitgever: Oxford University Press, 211 p., f 21,95
Importeur: Van Ditmar
Gerard Manley Hopkins: The Wreck of the Deutschland door Leo Martin van Noppen
Uitgever: Krips Repro, Meppel
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Het ergste deel van Siberië
Verhalen van Varlam Sjalamov
Kolyma Tales door Varlam Sjalamov Uitgever: Norton & Company, 222
p., f 36,Willem G. Weststeijn
Wat de naam Auschwitz bij ons oproept roept Kolymá op bij de Russen. Het is het
ergste deel van de Russische ‘Goelag Archipel’, het ‘eilandenrijk’ van gevangenissen
en strafkampen dat, vooral in de jaren 1930-55 ontelbare slachtoffers heeft geëist.
In de kampen van Kolyma zijn naar schatting tussen de twee en drie miljoen mensen
omgekomen. Precieze cijfers ontbreken, omdat de archieven nooit geopend zijn.
De historicus Robert Conquest komt in zijn boek Kolyma: The Arctic Death Camps
tot de gevolgtrekking dat het totaal aantal slachtoffers van Kolyma dichter bij de drie
dan bij de twee miljoen ligt. Als uiterste minimum noemt hij twee miljoen.
Kolyma vormt het noordoostelijk gedeelte van Siberië en ligt voor een groot deel
binnen de Poolcirkel. In dit enorm uitgestrekte gebied, ter grootte van Engeland,
Frankrijk, Duitsland en Spanje samen, leefden, voordat er in het begin van de jaren
dertig een heel netwerk van kampen werd opgebouwd, in totaal niet meer dan
tienduizend mensen. Dit als gevolg van het buitengewoon barre klimaat. Kolyma
ligt geheel open voor de ijskoude winden van de Noordpool, zodat temperaturen
van veertig tot vijftig graden onder nul er geen uitzondering zijn. Het is echter rijk
aan mineralen, vooral goud, zodat Stalin mogelijkheden zocht het te exploiteren.
Waar kon hij zijn ‘vijanden’ nuttiger gebruiken dan in de goudmijnen van dit
ontoegankelijke gebied?
Een van Stalins ‘vijanden’ die de hel van Kolyma heeft meegemaakt en er wonder
boven wonder levend is uitgekomen is Varlam Sjalamov. Sjalamov heeft een groot
deel van zijn leven in gevangenissen, kampen en verbanningsoorden doorgebracht.
Hij is geboren in 1907 en werd voor de eerste keer gearresteerd in 1929, toen hij
rechten studeerde aan de universiteit van Moskou. Hij zat vijf jaar uit, publiceerde
na zijn terugkeer enige gedichten, maar werd bij de grote arrestatiegolf van 1937
opnieuw opgepakt en, zonder enige vorm van proces, wederom tot vijf jaar
veroordeeld. In 1942 werd zijn termijn verlengd ‘tot het einde van de oorlog’. In 1943
werd er een nieuwe aanklacht tegen hem ingediend. Hij had de geëmigreerde
schrijver Boenin een ‘klassiek schrijver van de Russische literatuur’ genoemd.
Voldoende reden voor tien jaar werkkamp, wegens anti-Sovjetagitatie. Pas in 1954
kwam Sjalamov vrij, zevenenveertig jaar oud. Niet minder dan tweeëntwintig jaar
had hij gevangen gezeten, waarvan zeventien in de oorden der verschrikking van
Kolyma.

Varlam Sjalamov
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De hel
Vergeleken met Kolyma waren de kampen waarin Solzjenitsyn zijn termijn heeft
uitgezeten vakantiekolonies. Solzjenitsyn heeft zich dan ook vol eerbied over
Sjalamov uitgelaten: ‘De kampervaring van Sjalamov was langer en bitterder dan
die van mij en ik erken met respect dat hij en niet ik de bodem heeft bereikt van de
verdierlijking en de wanhoop waar het hele kampbestaan ons naar toe trok.’
Solzjenitsyn heeft Sjalamov het medeauteurschap aangeboden van zijn uitgebreide
verslag over de kampen De Goelag Archipel. Sjalamov heeft dit echter geweigerd.
Hij beschreef zijn kampervaringen liever op zijn eigen manier, rustiger, bezonkener,
subtieler dan de luidruchtig aanklagende Solzjenitsyn.
Waar Solzjenitsyn niet verder is gekomen dan ‘de eerste cirkel’, is Sjalamov
afgedaald tot op de bodem van de hel. Wat hij daar heeft meegemaakt doet in
gruwelijkheid niet onder voor wat er in de Duitse concentratiekampen is gebeurd.
Extra schokkend is natuurlijk dat in Kolyma gevangenen en gevangenbewaarders
elkaars landgenoten waren en dat de massamoord plaats vond ‘in het belang van
de staat’.
Eén ding bezat Kolyma niet, wat de nazi's wel hadden: gaskamers. In het verhaal
‘Lend-Lease’ beschrijft Sjalamov hoe er tijdens de Tweede Wereldoorlog in het
kader van de Amerikaanse hulp aan de Sovjetunie in het kamp een gloednieuwe
bulldozer arriveert. De gevangenen waren enige tijd langs een grote omweg naar
hun werk gebracht en de reden daarvan wordt nu duidelijk. Het eerste wat de
bulldozer moet doen is een massagraf opruimen dat door erosie is bloot komen te
liggen. ‘Een graf, een massagraf voor gevangenen, een stenen kuil, propvol met
niet tot ontbinding gekomen lijken nog uit het jaar 1938 brokkelde geleidelijk af. De
lijken gleden langs de berghelling naar beneden en openbaarden het geheim van
Kolyma. In Kolyma worden de lichamen niet overgegeven aan aarde, maar aan
steen. Steen bewaart en openbaart geheimen. Steen is betrouwbaarder dan aarde.
De permafrost bewaart en openbaart geheimen. Al onze beminden die in Kolyma
zijn omgekomen, alle gefusilleerden, doodgetrapten, door honger uitgeteerden,
kunnen nog herkend worden, zelfs na tientallen jaren. In Kolyma waren geen
gaskamers. De lijken wachten in steen, in de permafrost.’
Het is buitengewoon moeilijk de schrikwekkende kampervaringen te verwoorden
tot literatuur: het beschrevene moet een authentieke indruk maken (de auteur kan
niet zo maar gaan verzinnen), maar tegelijkertijd meer zijn dan een feitelijk verslag.
De Poolse schrijver Tadeusz Borowski, die een aantal jaren in Auschwits heeft
gezeten, heeft in zijn kampverhalen een ik-verteller geïntroduceerd die veel harder
en egoïstischer was dan, volgens ooggetuigen, de schrijver in werkelijkheid is
geweest. Dit maakt zijn werk buitengewoon schokkend (zie de bundel Hierheen
naar de gaskamers, dames en heren, De Arbeiderspers). Sjalamov volgt een andere
methode. Bij hem is de persoonlijke verteller geheel naar de achtergrond verdrongen.
Zijn verhalen zijn korte schetsen, meestal over één persoon of over één gebeurtenis.
Psychologische analyse ontbreekt. Sjalamov vertelt zonder enig pathos, zonder
beschuldigingen. Zijn proza is onderkoeld, tot het uiterste geserreerd. Veel van zijn
verhalen beslaan niet meer dan twee tot drie pagina's, waarbij de eenvoudige titel
(‘Brood’, ‘Regen’, ‘Juni’) nauwelijks enige indicatie geeft van de verschrikkingen die
worden beschreven.

Ondergoed
In het verhaal ‘'s Nachts’ gaan twee gevangenen eropuit om een de vorige dag
gestorven en begraven medegevangene van zijn ondergoed te beroven. Nadat ze
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het lijk van de kleding hebben ontdaan leggen ze het terug in het graf. ‘Het blauwe
licht van de opkomende maan viel op de rotsen en op het dunne bos van de taiga,
waarbij ieder uitsteeksel, iedere boom op een bijzondere manier naar voren kwam,
anders dan overdag. Alles leek echt, maar niet zo als overdag. Het was als het ware
het tweede, nachtelijke gezicht van de wereld. Het ondergoed van de dode was
warmgeworden onder Glebovs jasje en scheen niet langer vreemd.
“En nu wat te roken,” zei Glebov dromerig. “Morgen kun je roken.” Bagretsov
glimlachte. Morgen zouden ze het ondergoed verkopen, ruilen voor brood, misschien
zelfs een beetje tabak krijgen...’
De geciteerde passage met zijn lapidaire slotzin en suggestieve natuurbeschrijving
is karakteristiek voor Sjalamov. De Amerikaanse vertaler van Kolyma Tales vergelijkt
Sjalamov met Tsjechov. In zijn objectieve, passieloze beschrijving van personen,
verbonden met functionele natuurevocaties doet Sjalamov echter eerder denken
aan Boenin. Net als Boenin bezit hij het vermogen in kort bestek en met schijnbaar
eenvoudige middelen een intrigerende, veelzijdige wereld op te roepen. Net als
Boenin eist hij nauwkeurige le-
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zers, die gevoelig zijn voor elk detail, elke betekenisnuance.
Kolyma Tales bevat ongeveer een vierde gedeelte van Sjalamovs totale oeuvre,
zoals dat in het westen bekend is. In 1978 verscheen in Londen een Russische
editie van zijn werk, die alles bijeenbracht wat er tot die tijd zeer verspreid in allerlei
Russische emigrantentijdschriften was verschenen. Een vrij late erkenning, want
Sjalamov publiceert zijn verhalen al sedert het begin van de jaren zestig.
De Amerikaanse selectie is niet slecht, maar niet meer dan een mogelijkheid. Er
valt gemakkelijk een bundel samen te stellen die geen van de verhalen die in Kolyma
Tales zijn opgenomen dupliceert en toch dezelfde kwaliteit bezit.
Interessant voor de Nederlandse lezer is Sjalamovs verhaal ‘Lijkrede’, dat niet in
de Amerikaanse bundel is opgenomen. Het vertelt in het kort de geschiedenis van
een aantal mensen die in de kampen zijn omgekomen. Onder hen bevond zich ook
een landgenoot. ‘Omgekomen is Frits David. Hij was een Nederlands communist,
medewerker van de Komintern en was beschuldigd van spionage. Hij had prachtig
golvend haar, diepblauwe ogen en een kinderlijke trek om zijn mond. Russisch
kende hij nauwelijks. (...) Frits David was de eerste uit onze groep die een pakje
ontving. Dit pakje werd hem gestuurd door zijn vrouw, uit Moskou. In het pakje
bevond zich een fluwelen kostuum, een nachthemd en een grote foto van een mooie
vrouw. In dit fluwelen kostuum zat hij op zijn hurken naast me.
“Ik heb honger,” zei hij glimlachend en rood wordend. “Ik heb ontzettende honger.
Breng me iets te eten.”
Frits David verloor zijn verstand en werd weggebracht. Het nachthemd en de foto
werden meteen al de eerste nacht gestolen. Wanneer ik later over hem vertelde
kon ik dat nooit goed begrijpen en was ik verontwaardigd. Waarom, wie heeft nu de
foto van een ander nodig?
“Ook u weet niet alles,” zei op een keer een schrandere gespreksgenoot. “Die
foto is gestolen door criminelen en is, zoals de criminelen zeggen “voor een seance.
Voor onanie, naïeve vriend...”’
Sjalamovs verhalen laten zien op welk een afschuwelijke manier er in de tijd van
Stalin met individuen en met menselijk leven is omgesprongen. Nog steeds zijn er
mensen die de dood van iemand als Frits David, de dood van Mandelstam, Pilnjak
en ontelbare anderen als ‘historische noodzaak’ beschouwen, onvermijdelijke offers
op de weg naar de heilstaat. Met zijn kalme, objectieve, ingetogen verhalen over
zinloos toegebracht leed levert Sjalamov indirect een warm pleidooi voor de
erkenning van de menselijke waardigheid en individualiteit. Deze zijn waardevoller
dan absolute staatsmacht of welke ideologie dan ook.
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Op zoek naar de ‘gestadige blijdschap’
Helen Knoppers nieuwe roman over een ontwikkelingsgang
Zonder schutkleur door Helen Knopper Uitgever: Loeb, 248 p., f 29,50
Eddy Mielen
Het mag een cliché zijn van het zuiverste water, maar iedere schrijver is op zoek.
Het boek vormt het verslag van die tocht, het resultaat van spoorzoeken, analyseren
en in kaart brengen. Wat is er gebeurd en hoe en waarom? Subjectivisten noemen
sommigen die schrijvers - alsof schrijven ooit een daad van objectiviteit zou kunnen
zijn; een schrijver die daarop uit is, kan zich beter bij een bureau voor statistiek gaan
melden.

Zonder schutkleur, de nieuwe roman van Helen Knopper, heeft in dit verband een
toepasselijk motto meegekregen van Emily Dickinson: ‘Truth is such a rare thing,/it
is delightful to tell it’. De waarheid dus, natuurlijk, maar dan wel door een schrijver
omgevormd tot een eigen werkelijkheid. Het boek bestaat uit twee delen: 1958 Dolce
Italia’ en ‘1971 De comeback’. Een op het moment van schrijven ruim veertigjarige
vrouw kijkt (tijdens een vakantie op Sicilië) terug op de jaren de achter haar liggen.
Grofweg vanaf de tijd dat ze veertien was tot dan toe. De jaartallen '58 en '71 vormen
markante punten in haar verleden. Het eerste was een piekjaar van het geluk
waarvan de glans echter al ras verdween en de curve gestaag bergafwaarts ging,
totdat ze in een crisis raakte, waaruit ze in '71 ‘verrees’. Dit tijdsverloop is heel grof
aangehouden, want de belangrijkste stadia en gebeurtenissen worden al herinnerd
achronologisch verteld. De voorgeschiedenis wordt bij stukje en beetjes gedoseerd,
tot het ogenblik dat de nieuwsgierig geworden lezer het gebeuren in z'n geheel kan
reconstrueren. Dat verleent het boek enerzijds kracht en spanning, anderzijds maakt
het de lectuur soms ook verwarrend.

Spinoza
Te meer daar de schrijfster werkt met korte, afgeronde alinea's, zodat er voortdurend
wordt gesprongen in tijd en plaats. Het is ook niet gering wat Geert tijdens die periode
van de afgelopen dertig jaar heeft meegemaakt. De scheiding van haar ouders,
verhuizingen naar Amsterdam en Den Haag, de kunstacademie, een weinig
bevredigende verhouding met een beeldhouwer en de ontmoeting met de Italiaan
Alberto met wie ze kort daarna afreist naar diens ouderlijk huis in Bologna. Ondanks
alle fleurigheid daar verbleekt de liefde snel en Geert keert ontgoocheld terug. Ze
neemt de trein naar Amsterdam en: ‘Almaar dacht ze hetzelfde. Aan één stuk door.
Het was alsof ze de zinnetjes steeds in zich zelf herhaalde, maar toch niet uitsprak,
daarvoor waren ze gewoon te vlokkig. Maar het was onafwendbaar dat ze iemand
anders ging worden. Ze wist echter niet wie. En of ze wel wou. Dus: het was
onafwendbaar dat ze iemand anders ging worden. Maar ze wist niet wie. En of ze
wel wou.’ Einde eerste deel.
De jaren daarna raakt ze behoorlijk uit haar evenwicht en verliest ze de controle
over zich zelf en haar omgeving. Een korte maar hevige verhouding met een
imposante neger (De zwarte man) eindigt eveneens bruut en teleurstellend waarna
enkele jaren psychiatrische hulp volgen. Heel kalmpjes krabbelt Geert weer overeind
en vooral door het schrijven van een boek over haar ervaringen bloeit ze weer
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langzaam op. In 1971 belandt ze in het overigens weinig vrolijk stemmende milieu
van de subcultuur met joints en weet-je-wel's, zij het dat met een enkeling een meer
solide vriendschap mogelijk blijkt. Maar de ‘gestadige blijdschap’ van Spinoza, die
de ziel geheel vervult, bereikt ze niet, dat volmaakte kun je niet bij voortdureing
bezitten, ondervindt Geert. De manier waarop anderen dat realiseren, is de hare
niet. Ze blijft met haar gevoel alleen staan.

Mechanisme
Anders dan je zou verwachten wordt het verhaal niet door een ik-figuur verteld,
maar staat het in de derde persoon, een boek óver Geert dus en niet ván haar. Ik
vermeld dit zo nadrukkelijk, omdat je na afloop wel het gevoel hebt dat er een ‘ik’
aan het woord was (eenzelfde effect als in De avonden) die een compleet relaas
afstak en wiens gevoelswereld je hebt leren kennen. Dat vertellen in de zij-vorm is
waarschijnlijk gehanteerd om het gebeuren afstandelijker te benaderen, het de
schijn van objectiviteit mee te geven. Dat mechanisme werkt hier maar ten dele,
omdat het er veel op lijkt dat Helen Knopper niet heeft kunnen kiezen tussen een
toeschouwende en een inlevende rol. Ondanks de open vertelwijze gaat de
zelfanalyse schuil. En dat terwijl het in dit boek juist gaat om het achterhalen van
de hoe's en waaroms van het emotionele leven van de hoofdpersoon. Dat haar
gedachtenwereld niet geheel wordt blootgelegd, zorgt er tevens voor dat er een
zwart-wit tekening ontstaat.

Helen Knopper, foto Bert Nienhuis

Terloops
Geerts conclusie luidt dan ook: ‘Het waren steeds de anderen die ongewenste
veranderingen in je leven aanbrachten. En dat wou ze voorkómen. Wat kon
veranderen, was niet essentieel.’ De broodnodige reflectie op dit soort uitspraken
ontbreekt pijnlijk in deze roman. De buitenwacht die verantwoordelijk is voor dat
‘veranderen’ deugt op geen stukken na, maar nergens gaat de hoofdpersoon bij
zich zelf te rade; zelfkritiek is haar vreemd. Hoe ethisch het ook klinkt: de
consequentie is dat Geert geen romanpersonage wordt met wie je volledig kunt
meevoelen, maar veeleer het type van een grillige, soms rancuneuze vrouw die
zich maar niet thuis kan voelen in het leven en beseft dat de weg terug afgesneden
is. Een aanhoudende oratio pro domo zonder getuigen à charge. Bij Helen Knopper
draagt Geert meer dan eens de sporen van een heilige in een wereld vol zondaars.
Een ander bezwaar, wellicht van meer belang, is dat motieven en thema's als het
bereiken van het ‘gestadige’ geluksgevoel en het verkiezen van het isolement,
gemeten naar de omvang van het boek zo terloops worden aangestipt. De factor
die alle gebeurtenissen had moeten verbinden, blijft nu te vaag. Ik geef toe dat Helen
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Knopper wel enkele indicaties geeft waaruit valt op te maken hoe Geert haar stabiliteit
verloor en steeds weer dreigt te verliezen. Het vertrek van haar vader heeft z'n
emotionele gevolgen gehad, het ontbrak haar thuis aan geborgenheid en ze is, toen
ze veertien was, in verwachting geraakt van een jeugdvriendje en na de nodige
commotie geaborteerd, wat haar op lichamelijk gebied terughoudend maakt. Maar
erg duidelijk komt ook dit aspect er in het boek niet uit.
Al deze kritiek neemt niet weg dat er ook positieve kanten aan het boek zitten.
Helen Knoppers stijl houdt je aandacht gevangen, al zijn haar zinnen mij hier en
daar te kortademig; met alle sprongen in tijd en plaats worden de beelden dan erg
vluchtig. Symboliek en beeldspraak als het millimeteren van het haar in de inrichting
en frasen als: ‘Ze nam grote slokken uit het leven zoals het aan haar
voorbijstroomde’, doen gewild aan, maar daar staan schitterend vertelde passages
tegenover: de dodenkamer in Italië, de godsvruchtige tante Wiepje, de Utrechtse
episode met de beeldhouwer, een mislukt uitstapje naar de Expo in Brussel, en in
het algemeen een oog voor het rake detail. Helen Knopper is op die beste momenten
een vakkundig schrijfster die met weinig middelen erg veel kan suggereren. Maar
ondanks die kwaliteit gaat het ontraadselen van karakter, identiteit, relaties en
emoties in dit boek toch aan woorden ten onder.
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Capote in de huid van de werkelijkheid
Eindelijk een nieuwe bundel verhalen
Music for Chameleons door Truman Capote Uitgever: Hamish Hamilton,
210 p., f 48,20 Importeur: Keesing Boeken
Ed Schilders
Op 10 november 1980 verscheen het weekblad New York met op het omslag een
foto van Norman Mailer, leunend op een ingelijst affiche van Marilyn Monroe. In het
binnenwerk van het blad het artikel Before the Literary Bar - Voor De Literaire
Rechtbank - met als ondertitel, ‘Waarin de auteur zijn nieuwe Marilyn Monroe boek
voor de rechter brengt - vóór de critici dat doen.’
Het betreft Of Women and their Elegance, een boek met foto's van elegante vrouwen
door Milton Greene, begeleid door een tekst over Monroe door Mailer. Het artikel
is even ongenadig als eenvoudig van opzet. Het heeft de vorm van een
rechtbankverslag waarin het hof een serie kritische vragen afvuurt op verdachte
N.M. De aanklacht luidt ‘misdadige literaire nalatigheid’, en voor de zitting voorbij
is, is de lezer overtuigd dat het bewijs geleverd is, dat Mailer het einde van zijn
literaire loopbaan bereikt heeft. Without a shadow of a doubt.
Kort gezegd komt Mailer ‘nalatigheid’ hier op neer: hij heeft de werkelijkheid omtrent Monroe - misvormd en getracht die vervalsing te verhullen, te rechtvaardigen
door er een vorm aan te geven die sprekend op fictie lijkt. Het resultaat is een produkt
dat literair vals is. Fictie kan gecombineerd worden met feiten uit de werkelijkheid,
maar deze techniek is niet zomaar omkeerbaar. Feitelijk proza, de biografie bij
voorbeeld, kent een lage grens tot waar fictie/ fantasie/ interpretatie toelaatbaar zijn.
Mailer heeft al langer moeilijkheden met die grens. Zijn corpulente misdaadverslag
Executioner's Song hinkte ook al op die irritante tweeslachtigheid die duidelijk het
resultaat is van de weigering om verantwoord voor literaire principes te kiezen.

Uitdaging
In het voorwoord bij Music fot Chameleons, zijn nieuwe bundel vol gedegen kortere
stukken, denkt Truman Capote terug aan de jaren zestig, toen hij jarenlang materiaal
verzamelde dat hij verwerkte tot zijn klassieke In Cold Blood, een boek dat hij een
‘nonfiction novel’ doopte. Over dat begrip is al heel wat geduellereerd, en dat is
begrijpelijk, want het is ook een zeer radicale term. Zo goed als men zich af kan
vragen of het mogelijk is een roman voor 100% op fictieve gegevens te baseren,
zo kan men evengoed het tegenovergestelde betwijfelen.

Truman Capote
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Toch vind ik Capotes uitgangspunt heel aanvaardbaar en begrijpelijk. De inhoud
van het werk komt voort uit de realiteit, zo waarheidsgetrouw als mogelijk is, de
vorm is er een die wij herkennen als die van de roman. Norman Mailer, herinnert
Capote zich, noemde dit uitgangspunt ‘een falen van de verbeelding’ waarmee hij
bedoelde ‘dat een romancier over iets fictiefs moest schrijven in plaats van over iets
werkelijks’. Capote: ‘Andere schrijvers realiseerden zich de waarde van mijn
experiment en begonnen het handig voor eigen doeleinden te gebruiken - niemand
zo handig als Norman Mailer, die heel wat geld heeft verdiend en heel wat prijzen
heeft gewonnen met het schrijven van niet-fictieve romans (...) hoewel hij altijd
voorzichtig genoeg geweest is ze nooit “niet-fictieve” romans te noemen.’ Dat namelijk
is een keuze voor het feit als uitgangspunt, terwijl Monroe en misdadigers, blijkbaar,
een te forse greep op Mailers verbeelding hebben.
Music for Chameleons bewijst niet alleen dat Capote wél bereid is de werkelijkheid
te respecteren, maar ook dat hij in staat is die realiteit zo te beschrijven, dat het niet
langer belangrijk is dat het hier om waar gebeurd materiaal gaat. Het grote
misverstand omtrent niet-fictief proza is niet de kwestie vorm-inhoud maar het idee
dat de werkelijkheid soms zo interessant is dat zij de kracht en de dimensies van
een klassieke roman kan evenaren. Als dat zo is dan zou de romancier het werk
grotendeels kunnen overlaten aan een bandrecorder en filmcamera. Mailer deinst
daar niet voor terug. Maak bij voorbeeld zijn Executioner's Song los van het idee
dat het allemaal echt gebeurd is, en er blijft nauwelijks iets van het boek over.
Voor Capote is die werkelijkheid een literaire uitdaging, een bron waaruit hij
materiaal selecteert dat bewerkt moet worden en dat dan pas zijn schoonheid, zijn
overtuiging, en vooral zijn betekenis krijgt. Niet de werkelijkheid telt, maar de inzichten
die de lezer er dank zij de bewerkingen van de auteur in terug kan vinden.
Uit zijn voorwoord mogen we concluderen dat Capotes literaire afwezigheid
gedurende het grootste deel van de jaren zeventig veroorzaakt werd door een
panische twijfel aan zijn vermogens om die bewerkingen uit te voeren en zo die
inzichten onder het bereik van de lezer te brengen. Chameleons bewijst dat dat
vermogen nu sterker is dan ooit tevoren.

Literair ministerie
‘Handcarved Coffins’, het langste stuk uit de bundel, is een veelzijdige illustratie van
Capotes streven: het gebruik van diverse technieken en vormen om inzichten zo
effectief mogelijk over te brengen. Het handelt over een kleine Amerikaanse
dorpsgemeenschap die geterroriseerd wordt door een moordenaar, die ieder
slachtoffer een met de hand gesneden doodskistje stuurt alvorens hij toeslaat. Jake,
een kennis van Capote, is de speurder die deze moordenaar probeert te
ontmaskeren. Het verhaal bereikt zijn hoogtepunt in misdaadspanning als de
verloofde van Jake een doodskistje bezorgd krijgt.
‘Coffins’ is meer dan een curieus en gruwelijk waar gebeurd misdaadverhaal.
Soms lijkt de sfeer op zo'n negentiende-eeuws mysterie waarin rond de open haard
op hoog niveau wordt nagedacht. Regelmatig krijgt het de vorm van een
jeugdherinnering. Het wordt afgewisseld met korte reisimpressies en
dagboekpassages. Het vinden van de dader wordt ondergeschikt aan het verhaal
over de vriendschap tussen Jake en de schrijver, en later aan Capotes reacties op
het vraagstuk omtrent schuld en onschuld, dat venijnig gekoppeld wordt aan een
vroege, traumatische ervaring met godsdienstigheid.
Een verdienste die karakteristiek is voor alle stukken, is de oprechte aandacht
(sympatie én antipathie) van de schrijver voor de mensen met wie hij te maken krijgt.
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Het titelverhaal is een portret van een merkwaardige vrouw die op Martinique Mozart
speelt voor kameleons, op subtiele wijze gecombineerd met een herinnering aan
een vroege vriend, de componist Marc Blitzstein, die op dat eiland vermoord werd.
‘Hidden Gardens’ gaat over een ontmoeting met een barkeepster uit New Orleans,
Capotes geboortestad. ‘Hello Stranger’ bevat een ontmoeting met een jeugdvriend
die door zijn vrouw verdacht wordt van pedofilie. Alle ontmoetingen die Capote
beschrijft kenmerken zich door een zekere mate van toeval en meestal door
bijzondere omstandigheden. Zijn werkster leert hij pas goed kennen als hij haar één
dag vergezelt langs haar werkhuizen. En Marilyn Monroe ontmoeten we wel zeer
on-Maileriaans als ze met Capote een begrafenis bezoekt.
Brengen we de stukken onder één noemer, dan moet dat de ‘oefening in
communicatie’ zijn: ieder portret wordt aangevuld met een zelfportret. Dank zij
Capotes zorgvuldige bewerkingen van het biografisch en autobiografisch materiaal
wordt ieder dubbelportret ook een spiegel voor de lezer.
Mocht Norman Mailer nog eens in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van het
literair-kritisch hof - ‘een slecht auteur’ - dan zou Capote opgeroepen moeten worden
als technisch getuige. Voor het Openbaar Literair Ministerie, wel te verstaan.
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‘Ieder wezen dat het menselijk avontuur heeft beleefd ben ik’
De toetreding van Marguerite Yourcenar tot de groep der
‘onsterfelijken’, de Académie Française, heeft iets weg van een
koninginnedrama. De schrijfster die wat haar werk en haar leeftijd
betreft allang tot de klassieken gerekend mag worden, ondervond
heel wat obstakels op haar weg naar de Academie. Niet door haar
eigen toedoen. Zij zelf vindt haar persoonlijk lot van ondergeschikt
belang. Toon van Severen schrijft over het gekrakeel rond haar
toetreding en over de boeken van de 77-jarige schrijfster.

Toon van Severen
De eerste foto van Marguerite Yourcenar die me ooit onder ogen kwam stond in het
Franse weekblad L'Express, gedateerd 12 september 1977. Hij toonde een
aandoenlijke, kleine vrouw met slimme oogjes, gehuld in een kledingstuk dat me
half jurk, half schort leek. Het interieur op de achtergrond was dat van haar kleine
huis, Petite Plaisance genaamd, op het eiland Mount Desert voor de Amerikaanse
Oostkust, Maine. De Franse schrijfster was toen vierenzeventig jaar.
Vijf jaar voor die datum had ik voor het eerst een boek van haar gekocht, daartoe
aangezet door een stuk van Ben van der Velden in NRC-Handelsblad. Het was de
tijd dat Johan Polak van Athenaeum-Polak & Van Gennep de eerste vertalingen
van Yourcenar uitbracht: Het hermetisch zwart en Alexis, of de verhandeling over
de vergeefse strijd. Ik kocht L'oeuvre au noir (Het hermetisch zwart). Volgens een
notitie in mijn exemplaar gebeurde dat in Heemstede in de ramsch voor de halve
prijs.
Bert Schierbeek vertelde me dat hij in de jaren vijftig heeft geprobeerd Mémoires
d'Hadrien (1951) aan De Bezige Bij te ‘verkopen’: geen belangstelling. De vertaling
van dat boek van J.A. Sandfort, die dan toch bij Boucher verscheen als paperback,
deed niets, Polak nam hem in 1978 van Boucher over; in 1980 maakte hij er een
tweede druk van. De drie boeken zijn nu, na ongeveer tien jaar verkocht.
Aangezet, althans niet ontmoedigd door deze ontwikkeling heeft Johan Polak bij
haar intrede in de Académie Française een groots Yourcenar-programma op stapel
gezet. Een opgetogen Yourcenar vertelde het me via de telefoon op haar
onderduikadres in Parijs. Zeer tevreden over haar Nederlandse uitgever, ja zeker,
bovendien ‘un homme très charmant’. Om dit te bezegelen zou hij trouwens, met
‘madame Twèn’ - vertaalster Jenny Tuin - in Parijs de ceremonie en de daarop
volgende recepties bijwonen. Het programma van Polak omvat eerst heruitgaven
van Het hermetisch zwart en Alexis (een bijgewerkte editie, want Yourcenar wil nog
weleens wat herwerken), van Hadrianus gedenkschriften; vervolgens uitgaven van
Le coup de grâce dat in het Frans altijd te samen met Alexis in een band verschijnt,
van Denier du rêve, Nouvelles orientales, enzovoort. En misschien later nog eens,
zegt Polak, haar autobiografische werken, waarvan nu twee delen zijn verschenen,
Souvenirs pieux en Archives du Nord.
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Marguerite Yourcenar

Publiciteit
Met deze staat van dienst slaat Nederland, als ‘buitenland’ voor de Franse letteren,
geen gek figuur. Nu, met de opname van Yourcenar in de Académie, ook wel de
kring der ‘onsterfelijken’ genoemd, door sommigen als een voortijdige begrafenis
afgeschilderd, is de publiciteit losgebroken in het Franse taalgebied. Het Parijse
dagblad Le Matin somde op de voor Yourcenar zo feestelijke dag nog eens op wat
er met de schrijfster in de afgelopen jaren is gebeurd - vooral niet is gebeurd - en
nu plotseling staat te gebeuren. Het blad vergat nog de grote prijs van de Franse
Academie te vermelden in 1977, en misschien wel terecht, want geen Franse literaire
prijs is zo vermolmd als de prijs van de Académie. Wel wordt genoemd de prix
Femina in 1968 voor Het hermetisch zwart. Yourcenar herinnert zich dat een groot
weekblad haar in die tijd om een tekst vroeg, met deze toevoeging: ‘We zouden
hem graag een beetje snel hebben terwijl u in de mode bent.’
Dan geeft Le Matin een opsomming van de grote Franse literatuuroverzichten.
Drie keer staat er ‘geen woord over haar’ voor werken die verschenen tussen 1958
en 1964. Tien regeltjes in Clouard (1969). Anderhalve pagina in de Bordas (1970).
Eindelijk heeft nu de Pléiade, misschien wel het belangrijkste instituut in de Franse
literatuur, besloten haar verzamelde werk uit te geven. Maar Yourcenar wordt er
niet vrolijk van. Haar twijfel over het bevattingsvermogen van haar lezers wordt er
niet door weggenomen, evenmin haar angst dat die lezers altijd weer net iets anders
zoeken dan waarvoor het geschrift is bedoeld - onbelangrijke anekdotes over haar
leven, bij voorbeeld, iets waar ze een gloeiende hekel aan heeft.
Ze kon weleens gelijk hebben. Bij de uitgeverij Le Centurion is een meer dan 300
pagina's tellend interviewboek met haar verschenen, Les Yeux Ouverts, door Mathieu
Galey. Op een bepaald moment, een paar weken geleden, was er van het boek in
heel Brussel geen exemplaar meer te krijgen. Door toeval kreeg ik er een te pakken:
het was geruild, misschien wel door die witte raaf die zich had vergist en een echt
boek van Yourcenar wilde. ‘On pleure pour en avoir, monsieur’, zei de verkoopster.
‘We zitten erom te huilen. Er komen twee exemplaren binnen en we hebben er
veertig nodig. Le Centurion is een kleine uitgeverij gespecialiseerd in religieuze
uitgaven, die deze vraag helemaal niet kan volgen.’
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‘Oude bewonderaars van Yourcenar moeten met lede ogen toezien hoe het object
van hun verering tot een soort nationaal monument is geworden.’ schreef de criticus
Jacques Brenner. Dat kan men begrijpen, er valt trouwens wel meer te betreuren
in dat verband. Er is de onverkwikkelijke affaire met haar nationaliteit geweest.
Yourcenar, die al voor de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten is gaan
wonen, heeft de nationaliteit van dit land aangenomen, een status die onverenigbaar
is met

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

43
het lidmaatschap van de Académie. En dus heeft ze zich geconformeerd en het
zich laten aanleunen dat president Giscard d'Estaing, persoonlijk, haar de Franse
nationaliteit er weer bovenop gaf. Nu ze plotseling zo zeer in de publiciteit staat,
zijn de manipulaties en het touwtrekken in de coulissen niet van de lucht. Er kan
niet gezegd worden dat Yourcenar zonder kleerscheuren uit deze machinaties te
voorschijn komt. Volgens de traditie hoorde ze in haar grote inaugurale rede (zestig
minuten is gebruikelijk) haar voorganger, de surrealist Roger Caillois, te eren. Er
zijn uitzonderingen geweest, zoals Jean Cocteau, die zich aan deze regel niet
hebben gestoord. Maar ook op dit punt heeft Yourcenar zich geconformeerd, en
heeft ze de loftrompet gestoken over Caillois, terwijl het op zijn minst gezegd
onduidelijk is wat ze nu van 's mans werk vindt. In het interviewboek zegt ze dat ze
Caillois bewondert, overigens zonder nadere uitleg. In een gesprek met de New
York Times reduceerde ze zijn gewicht tot dat van een ‘kleine Franse geest’.

Het ouderlijk huis van Yourcenar in 1912

Yourcenar op 31-jarige leeftijd

Ik-cultus
Haar laatste incident in de reeks dateert van een week voor haar intrede in de
Académie. Die vrijdag was ze de geëerde gast in Apostrophes van Bernard Pivot,
het prestigevolle en - voor zover dat mogelijk is - populaire literaire programma van
het Franse tweede televisienet. Aanvankelijk was voor deze rechtstreekse uitzending
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ook haar interviewer Matthieu Galey uitgenodigd. Een week voor de uitzending
schreef ze Galey een ongemakkelijke brief om hem te zeggen dat zijn aanwezigheid
toch niet gewenst was. ‘Er is al zoveel over Les Yeux ouverts gepraat, en in het
algemeen komt het eropaan de uitzending niet met al te veel onderwerpen te
belasten.’ Ze zou zich beperken tot haar laatste, pas verschenen boek over de
Japanse schrijver Mishima (Mishima ou la vision du vide). Hoe dan ook, de ingreep
had in ieder geval tot gevolg dat de uitzending gereserveerd bleef voor Gallimard,
haar (grote) uitgever. Het kleine Le Centurion van Galey viel uit de boot.
Dat valt tegen van een vrouw die overigens zo eigengereid haar eigen weg gaat.
Hoewel men uit het voorafgaande nu ook weer niet moet afleiden dat Yourcenar
zich bij haar opname in de Académie Française als een voetveeg heeft laten
gebruiken. Het nieuws is natuurlijk dat nu anno 1981, voor het eerst in het 350-jarig
bestaan de Académie een vrouw in de rangen van de onsterfelijken wordt
opgenomen. Met haar afkeer van de ik-cultus, haar minachting voor de ‘invallen
van het moment’ en de ‘mode van de tijd’, haar neiging om de dingen kosmisch, zo
niet pantheïstisch te bekijken, heeft ze het feit van haar uitverkiezing tot een
onpersoonlijk gegeven teruggebracht, een detail in de geschiedenis, een speling
van het lot, waar men zich bij neerlegt. Voor Yourcenar heeft haar uitverkiezing niets
te maken met dat ‘onzekere en zwevende ik, die entiteit waarvan ik zelf het bestaan
heb bestreden en dat ik alleen begrensd weet door die enkele werken die ik toevallig
heb geschreven’ - aldus de aanhef van haar rede. Niets te maken heeft het ook met
de feministische aanspraken op deze benoeming van een vrouw. Met vrouwen die
sinds de negentiende eeuw het lidmaatschap van dit gezelschap hadden kunnen
opeisen was altijd iets aan de hand, constateerde ze tegendraads. Madame de
Staël had niet de gepaste nationaliteit, een benoeming van de uitbundige George
Sand had in die tijd vast schandaal veroorzaakt, en Colette vond ‘dat een vrouw
niet bij mannen gaat aankloppen om hun stem te werven, en ik kan haar alleen
maar gelijk geven: ik heb het ook niet gedaan.’ Conclusie: als de tijden er rijp voor
zijn gebeurt het toch.
Dit is niet een opvatting waarmee men naar het begrip en de sympathie van de
grote massa solliciteert. Er zit dan ook iets ongelooflijk platvloers in wat, zoals criticus
Brenner vertelt, de pleitbezorgers van haar kandidatuur als argument pro hebben
gebruikt: ‘Maar kom nou, Yourcenar is toch een man!’ Wel hangt diezelfde Brenner
een verhaal op dat ze eigenlijk altijd over mannen heeft geschreven, dat vrouwen
bij haar alleen als tweederangsfiguren mogen meespelen, kortom dat ze zich steeds
achter mannen heeft ‘verstopt’. Als dit kwaadaardig is bedoeld, dan is het ook wel
duidelijk wat men haar kwalijk neemt. Niet alleen dat onvergeeflijke feit dat ze als
vrouw een van de grootste levende Franse schrijvers van het moment is - en ik zou
eigenlijk niet weten waarom niet dé grootste. Maar vooral het feit dat haar hele
gedachtengoed, haar belezenheid, haar belangstelling voor en kennis van de meest
uiteenlopende aspecten van de westerse en oosterse cultuur, inclusief wetenschap,
techniek en de irrationele gebieden waarmee de mens zich zo veelvuldig heeft bezig
gehouden, haar bestempelen tot een uomo universale van onze dagen, een
verschijnsel waarvoor inderdaad alleen maar een mannelijke uitdrukking bestaat.
Maar het lijkt me dan toch weinig gepast om daarvoor de steen naar Yourcenar te
werpen.

Renaissance
Nu vraagt deze aan de renaissance ontleende benaming wel om een nadere
nuancering. Al speelt een van haar belangrijkste werken, Het hermetisch zwart, in
de renaissance van onze streken, toch is de inspiratie van Yourcenar niet typisch
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van de renaissance, ze is veel universeler dan dat. De ‘setting’ van Het hermetisch
zwart is de overgang van middeleeuwen naar renaissance, een revolutionaire tijd
met profeten van velerlei slag, of ze nu Luther heten dan wel wederdoper Jan
Matthijsz, met de (pre)industriële revolutie, met de invoering van weefgetouwen in
Brugge, ‘sociale onrust’ als gevolg daarvan, en een gedachtenwereld die een
smeltkroes was van oud bijgeloof, theologie, alchemie, aanzetten tot moderne
wetenschappen en technieken. De hoofdpersonen Zeno, klerk, arts en alchemist,
zoekt zijn weg door dit landschap. Eenzaam zoekt hij zijn eigen waarheid. Aan het
slot van het boek lijkt het erop dat hij, opgesloten in een kerker, dit met zijn leven
moet bekopen, maar uitgesproken wordt het niet.
De ontstaansgeschiedenis van dit boek beslaat op zijn minst dertig jaar. Een
eerste aanzet ervan verscheen al vóór de Tweede Wereldoorlog onder de titel La
mort conduit l'attelage. Het boek dat haar voor het eerst min of meer beroemd
maakte, Hadrianus gedenkschriften, had een wat minder lange incubatietijd voor
het uiteindelijk in 1951 verscheen. Het speelt, net als Het hermetisch zwart, in een
overgangstijd, in dit geval van romeins ‘heidendom’ naar ‘christendom’. Wie
Yourcenar vraagt waarom ze geen ‘helden van deze tijd’ neemt voor haar boeken,
krijgt te horen dat dat net zo goed had gekund, maar dat het niet nodig is. De
geschiedenis is universeel, al is het schrijven van zo'n boek wel aan tijd gebonden.
Tussen het veel optimistischer Hadrianus en het pessimistische Het hermetisch
zwart zit vijftien jaar. Keizer Hadrianus is een meesterbrein die na de ellende van
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Trajanus' oorlogen opnieuw een stabiele wereld wil organiseren. Vijftien jaar later
is er in Het hermetisch zwart Zeno die wat hij ook doet, steeds verder wegzinkt in
een bodemloze put van onwetendheid, barbarendom, belachelijke rivaliteiten.
‘Daartussen’, zegt Yourcenar, ‘zit jammer genoeg vijftien jaar van onze ervaring.
Het is in het zeer slechte jaar 1956 dat ik me opnieuw aan dit projekt (Het hermetisch
zwart. tvs) heb begeven. Zoals je je zult herinneren: Suez, Budapest, Algerije. Ik
voelde hoe makkelijk het werd om die chaos op te roepen, die ijzeren gordijnen van
de zestiende eeuw tussen het roomse en het protestantse Europa, en het drama
van hen die tot geen van beide behoorden en van het een naar het ander vluchtten.’
Jan d'Ormesson, die Yourcenar met een al even lange rede verwelkomde als nieuw
lid van de Académie - hij was als jongste van het gezelschap, ook de belangrijkste
voorvechter van haar benoeming geweest - zei zo ongeveer: eigenlijk zou ik moeten
zeggen dat ik u niet ken. Ik heb u vóór deze dag ook nooit ontmoet. ‘Maar, mevrouw,
ik weet alles van u, want ik heb gelezen wat u heeft geschreven.’

Yourcenar in haar werkkamer op het eiland Mont Desert in de Verenigde Staten

Universaliteit
Geen interview, zelfs geen interviewboek van 325 pagina’, kan die indruk wegnemen.
Uitspraken van Yourcenar bevestigen iets of formuleren iets explicieter, maar dragen
nauwelijks iets nieuws aan. Wanneer ze kritiek levert op de overdadigheid waarmee
het ‘je’ en het ‘moi’ in de Franse samenleving geponeerd worden; wanneer je haar
kritiek leest op wat de Fransen met de zogenaamde ‘liefde’ doen (ze hebben de
liefde een bepaald soort literaire stijl meegegeven, zegt Yourcenar, en vervolgens
voelen ze zich verplicht om achter dit beeld aan te hollen), dan lees je daarin de
afstand die deze internationaal levende vrouw van haar ‘vaderland’ heeft genomen.
Maar eigenlijk wist je dat al van Hadrianus, die zegt: ‘Overal vreemdeling zijnde
voelde ik me nergens bijzonder alleen.’ Op dezelfde wijze zoals ze Zeno in Het
hermetisch zwart als motief om te reizen in de mond legt: ‘Wie zou er nu vrede mee
hebben om dood te gaan zonder toch op zijn minst de omtrek van zijn gevangenis
te hebben verkend?’
Dat is het universele in de breedte, zoals d'Ormesson zei. Ik denk niet dat de
invloed van de oosterse filosofie op dit punt overschat kan worden. Qua opvatting
van geschiedenis en traditie is Yourcenar ‘westers’, sterk gebonden aan de klassieke
oudheid, voornamelijk aan de Grieken. Maar haar ‘kosmologie’ is oosters.
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Ze voelt zich verbonden met de mensheid van nu en van alle tijden: ‘Ieder wezen
dat het menselijk avontuur heeft beleefd ben ik.’ Ze voelt zich verbonden met alles
wat leeft, dieren, planten, en met alles wat niet leeft, maar toch is. De juiste
plaatsbepaling van wat is, op deze planeet, en van deze planeet in de kosmos. Het
resultaat kan niet anders zijn dan zeer afwijkende opvattingen over onze gangbare
normen. Een compleet afwijkend gedragspatroon. ‘Liefde’ bij voorbeeld betekent in
deze context de zeer ouderwetse wilsakt van het dienen, ook als schrijfster. Ook:
van fundamenteel mededogen met alles wat is.
Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, op een wijze dat men er haar van gaat
verdenken zich boven alles verheven te voelen, afstandelijk als een kluizenaar.
Maar zoals ze haar leven beschrijft op het eiland Mount Desert, bestaat dit
evenzogoed uit omgang met ‘intellectuele’ vrienden, als met het glas wijn met de
tuinman en de kop koffie bij de buren. En een van haar vaste adagio's is een oude,
latijnse uitspraak: niets kun je denken wat je niet hebt ervaren. Het a-politieke is
daar een onderdeel van, in zoverre het politieke spel een bezigheid van het ogenblik
is, waarin de concrete gegevens wisselen met de wind. Daar komt het vasthouden
vandaan aan de traditie, omdat in die traditie is vervat wat die universele mensheid,
weliswaar langs kronkelige wegen, aan continuïteit heeft neergelegd. Daar zit ook
haar afstand tot het individu op vast, en het kiezen voor wat men, goed begrepen,
het collectieve kan noemen.
In dat kader is geen plaats meer voor het allerindividueelste zoeken naar
allerindividueelste vorm van geluk. In haar opvatting kunnen mensen, zoals
Marie-Madeleine in Feux, ‘gered worden van het geluk’. Zoals ze tegen Galey zei:
‘Het is nu al jaren dat er geen ochtend voorbijgaat zonder dat ik bij het opstaan niet
eerst aan de toestand in de wereld denk, om even een te worden met al dit lijden.
En toch slaag je er dan in om gelukkig te zijn, soms, ondanks dat, maar dan is het
wel een ander soort geluk.’
En dat Yourcenar bij voorkeur mannen heeft genomen als hoofdpersoon van haar
boeken, bovendien mannen die homoseksueel waren zoals Alexis of Hadrianus,
of, met een nuance, eerder bisexueel zoals Zeno: denkend aan l'uomo universale
kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook hier weer, in een amalgaam van
culturele invloeden, een instinctieve poging is gedaan tot het opheffen van
tegenstellingen. Yourcenar een man? Yourcenar een androgyne.

Toon van Severen is journalist bij de Belgische krant De Morgen.
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Een mespuntje optimisme
De verhalen van DDR-schrijver Kurt Bartsch
Kaderakte, Gedichte und Prosa door Kurt Bartsch Uitgever: Rowohlt,
Taschenbuch, 112 p., f 15,60
Wadzeck door Kurt Bartsch Uitgever: Rowohlt Taschenbuch, 96 p., f
14,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Wouter Donath Tieges
De voorbeelden van Kurt Bartsch heten Bertolt Brecht en Alfred Döblin. Het is niet
verwonderlijk: iedere rechtgeaarde DDR-schrijver moet minstens met de eerste van
deze twee literaire leermeesters in het reine zien te komen. Van epigonisme kan
geen sprake zijn: Bertolt Brecht is niet zomaar voorbeeld, hij is het startpunt. Literaire
vormen zoals het verhaal dat niet méér is dan een korte levensbeschrijving, het
anekdotische, balladeachtige gedicht, het superkorte verhaal met óf parabel-karakter
óf listig in paradoxe formuleringen verstopte uitspraak, de scène uit het volksleven
(het leven van de arbeider of de ‘geromantiseerde’ arbeider: de bokser, de
souteneur), de opsomming van werkelijkheidsmateriaal dat geheel voor zich spreekt
- je vindt deze vormen bij zulke verschillende auteurs als Günter Kunert, Hans
Joachim Schädlich, Jurek Becker, Udo Steinke, en ook bij Kurt Bartsch.
Bartschs boekje Kaderakte (dossier waarin alle gegevens over een persoon zijn
opgeslagen) bevat, geïllustreerd met een aantal veelzeggende foto's (pompeus
officieel gebouw naast geruïneerd woonhuis uit de Gründerzeit, mensen met
kinderwagens kijkend naar affiches waarop staat: Freude Gesundheit Leistung,
rommelige binnenplaats naast ordelijk-zielloze flat, feestelijke optocht waarin de
portretten van de Leiders meegedragen worden), een aantal gedichten en korte
prozastukken die grotendeels een biografisch, veelal ook een autobiografisch karakter
hebben. In de afdeling Familienalbum vertelt hij de levensloop van zijn grootvader,
beschrijft de trouwfoto van zijn ouders, vertelt in dichtvorm het verhaal van zijn
moeder, van zijn grootmoeder: Aus Kummer über den schnapstrinkenden Mann /
Fing meine Grossmutter auch mit dem Schnapstrinken an - dat is de sfeer van deze
verhalen en gedichten: grijs en grauw, de arbeider werkt zich een leven lang rot, hij
komt thuis en drinkt zijn bier, doet eenmaal per week zijn plicht, moeder doet het
huishouden en moet de eindjes aan elkaar zien te knopen, en intussen walst de
geschiedenis over hen heen: wat er ook gebeurt (en er gebeurt nogal het een en
ander in de eerste helft van deze eeuw), wezenlijk veranderen doet er eigenlijk niets.
Mensen hangen zich op, of het nu in 1933 of 1979 is, en de lijkwagen rijdt het lijk
naar het lijkenhuis.

Parodie
Al deze misère zou nauwelijks verteerbaar zijn, ware het niet dat bij Kurt Bartsch
nog een ander element een rol speelt: het parodische, ironiserende, en onder andere
die toon van schrijven heeft hem in zijn land tot het zoveelste zwarte schaap gemaakt.
‘Parodie’ was met name in de jaren zestig een drukgebezigde vorm omdat de
schrijver zich gemakkelijk achter een quasi-luchtigheid kon verschuilen en redelijk
ongrijpbaar bleef in het parodische spel. Bartsch schreef tal van parodieën en
‘Songspiele’, bijeengebracht in in kleine oplagen verschenen bundels als Zugluft
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(1968), Kalte Küche (1974), Der Bauch und andere Songspiele (1977); de stukken
werden ook in de DDR met eclatant succes opgevoerd totdat Bartsch de
beroemd-beruchte Biermann-petitie ondertekende en in 1979 uit de Oostduitse
Schrijversbond werd gestoten. Ook dat komt exemplarisch over, net als de rest van
zijn leven: geboren in 1937 in Berlijn, brak zijn studie aan de middelbare school af,
vervolgens de ‘arbeidersfase’ (bijrijder, doodkistenverkoper, opklimmend tot
redactiemedewerker), dan studie aan het Instituut voor literatuur. Hij breekt ook
deze studie af en ‘leeft als zelfstandig schrijver in Oost-Berlijn’.

Hoop
Uit de wrange toon spreekt medeleven; uit de geschilderde misère optimisme of in
elk geval hoop, hoop op een beter leven, niet alleen voor de geluksvogels en
specialisten in het ellebogenwerk, maar ook voor de ‘slachtoffers van de
geschiedenis’. Zijn verhalen en gedichten gaan niet over het succes en het ‘geluk’,
(daar zorgt de officiële pers wel voor), maar over de schaduwzijden van de
werkelijkheid: ‘Du bist geschaffen aus Staub, Sand, Dreck, Willst du mehr sein als
Staub, Sand, Dreck?’ schreef Georg Büchner in zijn drama Woyzek, en Bartsch
plaatste dit citaat als motto bij zijn korte roman Wadzeck, een boek met een ferme
handdruk aan Alfred Döblin, wiens Franz Biberkopf model staat voor de held van
Bartschs roman over zijn Berlijn en de mensen die er wonen. Paul Wadzeck,
ontslagen uit de gevangenis, staat aan het begin op de plaats van Frans Biberkopf
aan het eind van zijn verhaal stond: op de Alexanderplatz in Oost-Berlijn. Maar het
hele plein is opengelegd, schuttingen zijn opgetrokken, er wordt beton gestort,
gebouwd. Wadzeck gaat op zoek naar zijn vroegere vriendin Rita, met wie hij elf
jaar heeft samengeleefd, Als hij onderweg even een biertje pakt en door een
goed-geïndoctrineerde socialistische arbeider wordt aangesproken, onthult hij zijn
levensfilosofie, die hem bij voorbaat tot outsider maakt: ‘Ik wil niet werken, ik wil
leven. Eten en drinken. Ik heb geen nieuwe meubels nodig, geen auto (rij je toch
alleen maar mee tegen een boom). Ik loop wel. Waarheen, dat is mijn zaak, gaat
geen mens wat aan.’

Kurt Bartsch

Aan Rita's levensgeschiedenis is het volgende hoofdstuk gewijd: aan haar dromen
nadat Wadzeck de gevangenis is was gegooid, aan het kind dat ze niet wilde laten
aborteren, haar vriendschap en huwelijk met de gepensioneerde Kart Baumann,
wiens levensverhaal het derde hoofdstuk vult: Rotfront, KZ, opbouwfase van de
DDR, vriendschap die breekt omdat de vriend zich tot functionaris ontwikkelt die de
eenmaal verworven macht niet meer uit handen wil geven terwijl Karl Baumann die
ontwikkeling niet meemaakt en zich resignerend terugtrekt. ‘Ik wilde dat alles anders
zou worden. Een soort hemel op aarde,’ - zegt Baumann ergens. Voortdurend wordt
er gedroomd van de nieuwe mens, het nieuwe leven, het nieuwe begin. Maar
ondanks alle veranderingen blijft één ding hetzelfde: er zijn machthebbers en er zijn
afhankelijken, onderdrukten. ‘Dat Leben ist traurig’, ‘Wenn man tot ist, ist man erlöst’
- Een betrekkelijk geluk als dat van Rita en Karl (het geluk van niet allen te hoeven
leven) komt over als zo ongeveer het hoogst bereikbare. Dat is de ironie van een
samenleving waarin de arbeider officieel ‘held van de arbeid’ heet.
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Het laatste hoofdstuk brengt de drie hoofdpersonen in het heden samen. Een
botsing vindt niet plaats. Daar staan drie mensen, wier levensverhaal de lezer heeft
leren kennen en die met elkaar gemeen hebben dat ze tot de gekoeioneerden
behoren. Wat er met hen gaat gebeuren laat Bartsch open. Zal Paul Wadzeck het
betrekkelijke geluk van Karl en Rita verstoren? Zal Karl Baumann zich automatisch
terugtrekken omdat de jongere Paul Rita wel kan geven wat hij niet kan opbrengen?
Zal Rita kiezen voor Karl, voor Paul, voor haar kind?
Eén ding staat vast: wat er ook gebeurt, door een onverwoestbare levenslust zal
de mens zich nooit en te nimmer klein laten krijgen, hoe hard hij ook op zijn kop
geslagen wordt, hij komt altijd wel weer overeind. Dat is ‘de lichtende toekomst’ in
het werk van Kurt Bartsch, ook al is het maar een klein pitje.
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Pieter Cornelisz. Hooft
Bij de vierhonderdste geboortedag van de literaire Heer van Muiden
Op 16 maart is het precies vierhonderd jaar geleden dat Pieter
Cornelisz Hooft geboren werd de man die het feestelijke
Renaissance-ideaal dicht benaderde: hij leefde welgesteld op het
Muiderslot, bekleedde een openbare functie, vermaakte zich met
een erudiete vriendenkring en wijdde zich met hartstocht aan de
letteren; hij schreef met zwier brieven, hij maakte herderspelen en
historische toneelstukken, hij dichtte licht erotische poëzie en sloot
zijn carrière af met het omvangrijke geschiedwerk De Nederlandsche
Historieën. Op 18 maart aanstaande vindt een Hooft-herdenking
plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ter gelegenheid van deze
vierhonderd-jarige geboortedag verscheen een biografie over hem
van Hella Haasse. Ook zijn gedichten werden opnieuw uitgegeven.

Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft door Hella S.
Haasse en Arie-Jan Gelderblom Uitgever: Querido, 127 p., f 17,50
Het leven van P.C. Hooft door H.W van Tricht Uitgever: Martinus Nijhoff,
211 p., f 35,Murk Salverda
‘Wij leven ruimer, drukker en sneller dan die verre voorouders. Ruimer: onze blik
omspant een hele wereldliteratuur. Drukker: onze tijd en onze aandacht zijn te gevuld
om ook maar een deel van onze eigen literaire erfenis in ons geheugen te kunnen
bergen. Daarvoor is de boekdrukkunst uitgevonden en onze dichterschat ligt veilig
in onze boekenkast... begraven. Sneller: er is al zo veel in het gedachtenleven van
Hooft en zijn tijdgenoten, dat ons vreemd en moeilijk toegankelijk schijnt.’ Dat schreef
Annie Romein-Verschoor in 1947 bij de herdenking van de driehonderdste sterfdag
van P.C. Hooft.
Nu, in 1981, bij de herdenking van de vierhonderdste geboortedatum van Hooft, is
de wereldliteratuur aanzienlijk uitgebreider, de boekenkast en het geheugen niet
voller en de zeventiende-eeuwse denk- en leefwijze, mede door het wegvallen van
de gymnasiumcultuur, nog ontoegankelijker. In alle lagen van de maatschappij
nemen tv en grammofoon tijd in beslag, die in 1947 nog ergens anders aan werd
besteed. Ook het onderwijs is grondig veranderd. Geschiedenis is een keuzevak
geworden. Voorzover leerlingen geschiedenis krijgen is de aandacht verschoven
naar de moderne geschiedenis. Bij leraren is de animo voor historische letterkunde
teruggelopen, omdat zij niet zou aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen
of omdat ze de voorkeur geven aan het behandelen van de structurele verhaaltheorie.
Bovendien lezen veel leraren Nederlands weinig, laat staan een moeilijk boek. De
kennis van vreemde talen en de actieve en passieve taalbeheersing van de huidige
studenten Nederlands is tamelijk beperkt. Ook op de universiteit heeft de historische
letterkunde veren moeten laten. Met die situatie zouden biografieën van P.C. Hooft
(1581-1647) die in deze jaren tachtig verschijnen, rekening moeten houden. Zij
zouden het niet alleen over Hooft moeten hebben, maar zouden ook het gebrek
aan kennis van zeventiende-eeuwse ideeën en sociaal-culturele omstandigheden
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moeten opvangen en zich moeten aanpassen aan lezers die hoogstens drie talen
kennen. En ze zouden goed leesbaar moeten zijn.

P.C. Hooft, gravure door A. Houbraken

van Tricht
Op het ogenblik zijn er twee levens van P.C. Hooft op de markt. Het leven van P.C.
Hooft van dr. H.W. van Tricht, een herschreven versie van de bekende biografie uit
1951. En Het licht der schitterige dagen van Hella S. Haasse (tekst) en Arie-Jan
Gelderblom die de overvloedige illustraties heeft verzorgd, waardoor dit boek een
grote aanschouwelijkheid heeft gekregen. Zoals het boekje van Annie Romein voor
de herdenking van 1947, zo is dit laatste boek speciaal geschreven ter gelegenheid
van de herdenking in maart aanstaande. Beide boeken houden mijns inziens te
weinig rekening met de aard van het potentiële publiek van nu. Ieder voor zich
hebben ze andere voor- en nadelen.
P.C. Hooft is in een massa geheugens opgeslagen als de naam van vele straten
en van een prijs. Daarnaast wordt hij door een tamelijk klein publiek bewonderd als
de schepper van een aantal onsterfelijke liefdesgedichten; één van de oorzaken
daarvan is waarschijnlijk dat zij door hun kortheid zo gemakkelijk als afzonderlijk
object te bewonderen zijn. Minder bekend, maar minstens even indrukwekkend en
belangrijk, is hij als de maker van prachtig proza, in brieven en in historisch werk.
Zowel met zijn lyriek als met zijn proza heeft hij als een der eersten een norm gesteld
voor het internationaal niveau van de Nederlandse literatuur.
Grofweg valt Hoofts literaire loopbaan in drie gedeelten uiteen. Tussen 1600 en
1610, tussen zijn twintigste en zijn dertigste dus, schrijft hij het grootste deel van
zijn erotische gedichten en een aantal drama's over liefde, waarvan Granida de
beste en de bekendste is; ook in de drie jaar van zijn weduwschap (1624-1627), als
hij opnieuw verliefd wordt, schrijft hij liefdespoëzie. Tussen 1610 en 1618 schrijft hij
twee drama's over staatkundig-ethische vraagstukken en enkele, al evenzeer
ethische, komedies, onder andere over schijnheiligheid en vrekkigheid. Na 1618,
zo rond zijn veertigste, begint hij zich bezig te houden met geschiedschrijving. Hij
vertaalt al het werk van Tacitus, hij stelt een schandaalkroniek over de Medici samen,
hij vereert Hendrik IV van Frankrijk
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met een bewonderende biografie en hij creëert, als toppunt en afsluiting van zijn
carrière, de Nederlandsche Historiën, die beginnen met de dood van Karel V (1555)
en eindigen met de moord op Willen van Oranje (1584). Het vervolg heeft hij niet
meer kunnen voltooien.

De Muiderkring
Hooft was geen full-time schrijver. Bijna veertig jaar lang, van 1609 tot zijn dood in
1647, was hij de hoogste bestuursambtenaar in Het Gooi en omstreken. Als zodanig
bewoonde hij het Muiderslot, dat hij en zijn echtgenotes maakten tot het middelpunt
van een informeel cultureel vriendenclubje, de Muiderkring. Hooft is twee keer
getrouwd geweest tot de dood hem scheidde: met Christina van Erp (1610-1624)
en met Leonora Hellemans (1627-1647).
Al deze aspecten van Hoofts leven, het één wat meer, het ander wat minder,
komen bij Van Tricht aan de orde. Zijn biografie van Hooft is de volledigste en
betouwbaarste die er is en als zodanig onmisbaar voor de Hooft-student. De editie
van 1951 is in zoverre herzien dat Van Tricht een aantal irrelevante of onhoudbare
uitlatingen heeft weggelaten; ook het aantal uitroeptekens is drastisch verminderd.
Daarnaast heeft hij enkele resultaten van dertig jaar Hooftstudies, met name die
van W.A.P. Smit, P. Tuynman, F. Veenstra, F.F. Blok en die van zijn eigen
monumentale brievenuitgave verwerkt. Die veranderingen zijn even zovele
verbeteringen, maar ze betreffen slechts een klein gedeelte van zijn boek. Wezenlijk
veranderd is er helaas niets. Het boek is bovendien niet goed nagekeken. Van Tricht
heeft bij voorbeeld de term ‘eufuïsme’ meestal wel vervangen door het meer
gangbare ‘marinisme’, maar soms heeft hij het laten staan. Hij beweert eerst dat
Hooft waarschijnlijk twee keer in Leiden heeft gestudeerd, om een aantal pagina's
verder te doen of zijn neus bloedt. Het toch al onzinnige begrip ‘romaanse vormdrift’
komt in de nieuwe druk helemaal in de lucht te hangen, nu een deel van de inleiding
van de oude druk is weggelaten. Soms worden ouderwetse, om niet te zeggen
archaïsche woorden vervangen; dan weer niet. Echt herschreven is er niets, ook al
staat dat met nadruk tegenover de titelpagina.
Eén van mijn grootste bezwaren tegen Van Tricht is zijn stijl. Die zweeft tussen
een antiek soort deftigheid en bombastische hoogdravendheid. Een nogal gedateerde
academische stijl, vaak buitengewoon nadrukkelijk en even vaak weinig zeggend.
Bovendien vertaalt hij wel alle Latijn, Grieks en Italiaans en, soms, het
zeventiende-eeuwse Nederlands, maar die vertalingen staan achterin. Om te
begrijpen wat er staat, moet er telkens en telkens weer ingewikkeld gebladerd
worden. Ik zou de vertaling in de tekst hebben opgenomen en de oorspronkelijke
tekst achterin gezet hebben; dat bevordert een vlotte doorlezing van de tekst. Een
voorbeeld van Van Trichts manier van werken: ‘Men kan zich de Muider symposia
niet ongedwongen genoeg voorstellen; juist de hoffelijke vormen vergrootten de
innerlijke vrijheid. Men genoot er, naar stoïsche zede, de vriendschap als een bron
van zuiver geluk en had nooit behoefte aan plannen of voorbereidingen:
“philosophabimur, iocabimur, epulabimur poetarum more, partiemur personas, alter
Cupidinem, alter Iocum, alter Juventam aget” en hoewel Hooft niet van overdadige
maaltijden hield zullen Leonora en hij hun gasten goed onthaald hebben. En een
Barlaeus was dat besteed! Men dronk matig: de enige plagerij met het tegendeel
betreft de thee: “Vale, atque illustres Te-potores Hoofdium, Vossium, Carpenterium,
Spexium, Te veniente die, Te Decedente bibentes, inter Te et Te a me saluta.” De
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twee laatste namen doen eerder aan het kasteel van Batavia dan aan het Muider
slot denken.’ Dit gebabbel illustreert een aantal van Van Trichts eigenaardigheden:
het naïeve moralisme (‘juist de hoffelijk vormen vergrootten de innerlijke vrijheid’),
het gebruik van veel vervelend Latijn in de tekst, de onduidelijke toespeling (‘het
kasteel van Batavia’), het aanstippen maar onverklaard laten van renaissancistische
gedachtencomplexen (‘stoïsche zede’).
Van Tricht is ongetwijfeld een degelijk filoloog. Hij is goed in het betrouwbaar
selecteren en op een rijtje zetten van feitenmateriaal en hij houdt er ook wel enigszins
een visie op na. Maar hij is geen goede biograaf in die zin dat hij in rake
formuleringen, via goed gekozen citaten en details, door een sprekende ordening
en met een goed begrip voor de behoeften van een modern publiek een grote
persoonlijkheid met al zijn voors en tegens weet neer te zetten. Hij is, kortom geen
schrijver.

Leerjaren
Het licht der schitterige dagen van Hella Haasse (tekst) en Arie-Jan Gelderblom
heeft geen wetenschappelijke pretenties zoals het boek van Van Tricht. Het is voor
een breder publiek bedoeld: het bevat minder details, geen noten, geen register,
maar het is wel rijk voorzien van zorgvuldig geselecteerde illustraties. Het beeld van
Hooft is bij Haasse niet wezenlijk anders dan bij Van Tricht, maar het is wel een
stuk aantrekkelijker. Dat is niet alleen te danken aan het feit dat Haasse beter stileert
dan Van Tricht, ze heeft de stof ook veelzeggender geordend. Tweederde van het
boek - bij Van Tricht is dat nog geen vierde - is besteed aan Hoofts leerjaren, om
een term van de Bildungsroman te lenen; dat loopt tot aan 1609/1610 als Hooft,
tegen zijn dertigste, zijn eerste en enige serieuze baan begint, als drost van Muiden,
en voor het eerst trouwt. Door deze opzet krijgt men een goed inzicht in hoe Hooft
werd tot wat hij was. Toch gebruikt Haasse geen ander en niet meer materiaal dan
Van Tricht. Maar zij is dan ook een goede schrijver. Een gevolg van haar werkwijze
is natuurlijk wel dat de tweede helft van Hoofts leven er wat bekaaid af komt.
Een tweede punt in Haasse's voordeel is haar gevoel voor sfeer, haar tekening
van zeden en gewoonten en omstandigheden, wat blijkt bij onder andere de
beschrijving van Hoofts bruiloft met Christina of meteen in de inzet al, bij het
oproepen van winderig en wolkerig Amsterdam. Zulke smeuïgheid, die het
voorstellingsvermogen van de lezer prikkelt, ontbreekt bij Van Tricht. Aan de andere
kant romantiseert Haasse naar mijn smaak te veel; ze stelt zich te dikwijls voor hoe
het geweest zou kunnen zijn, waarbij ze voor de zekerheid haar zinnen nogal eens
begint met ‘misschien’. Met name in de reconstructie van Hoofts liefdesbetrekkingen
met Ida Quekels gaat ze erg ver: dat is gewoon gokken. Bovendien heeft Haasse
te veel haar eigen voorliefde voor het zuiden, vooral Italië, op Hooft overgedragen.
Ze doet het voorkomen of het frequent gebruik van het motief ‘zon’ in Hoofts werk
te danken is aan zijn reis naar Frankrijk en Italië in plaats van aan het neoplatonisme
en het petrarcisme. Verder weet ze te melden dat Hooft vree ‘met uitheems gemak’;
dat Nederlanders in de zeventiende eeuw slechter vreeën dan buitenlanders lijkt
me moeilijk bewijsbaar. Ook Haasse nipt nonchalant, zij het spaarzaam, aan
begrippen als ‘neo-stoïcijns’ en ‘renaissancistisch-platonisch’; voor de meeste lezers
zullen die termen niet meer zijn dan etiketten zonder laadje. En dat is jammer. Want
daardoor blijft een belangrijk deel van Hoofts persoonlijkheid, zijn denkbeelden,
voor een goed deel onbelicht. Dat laatste geldt ook voor Van Tricht, zij het in mindere
mate. Beide biografieën hebben een aantal tekortkomingen gemeen. Een goede
biografie kan naar mijn mening niet zonder een heldere uiteenzetting van de positie
van de hoofdpersoon in het kader van de ideeëngeschiedenis en de politieke
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geschiedenis waarvan hij een onderdeel was. Met name de ideeëngeschiedenis is
in beide boeken het kind van de rekening; hier wreekt zich ook - dat is vooral van
belang bij Van Tricht - het niet geraadpleegd hebben van buitenlandse studies. Voor
een biograaf van Hooft is het verder heel belangrijk dat hij of zij een goed begrip
heeft van de relevante literaire conventies, zeker als hij of zij van plan is uit het werk
conclusies te trekken ten aanzien van het leven. Zo heeft men uit Hoofts liefdespoëzie
zijn liefjes willen afleiden. Als men onvoldoende rekening houdt met de aard van
literaire conventies als het petrarcisme (bij beide biografen nauwelijks aan de orde),
dan komt men snel terecht in de valkuil van foute biografische speculaties. Aan de
andere kant zijn beide boeken weer te veel op de literatuur gericht: vooral Hoofts
relaties met zijn literaire kameraden komen aan de orde; zijn anderen vrienden
komen aanzienlijk minder uit de verf. Hetzelfde geldt voor zijn beroep. En dat terwijl
de man bijna veertig jaar bestuursambtenaar is geweest. De doorlichting van Hoofts
karakter laat eveneens bij beiden te wensen over. Een eersteklas biografie van
Hooft moet nog geschreven worden.
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Signalementen
Pornografie
Zet pornografie mannen aan tot het verkrachten en mishandelen van vrouwen?
Volgens vele feministen is dit onmiskenbaar het geval. De bekende Engelse
psycholoog H.J. Eysenck heeft vorige herfst te zamen met David Nias een boek
gepubliceerd, Sex, Violence and the Media, waarin ondubbelzinnig wordt gekozen
voor het feministische standpunt. Ze hebben de meeste bestaande onderzoekingen
op dit gebied de revue laten passeren en alles wat ook maar enigszins neigt tot
tolerantie op het gebied van pornografie of geweld op de tv wijzen ze zonder pardon
als ‘onwetenschappelijk’ af. Er is in hun ogen slechts één aanvaardbare
wetenschappelijke methode, die van het laboratorium-experiment. Dat toont aan
dat mensen hun gevoeligheid verliezen als ze regelmatig aan gewelddadige
filmscènes of pornografische vuilspuiterij worden blootgesteld. Zulke proefpersonen
zouden onverschillig staan tegenover anti-sociaal gedrag. Echtscheiding,
onwenselijke seksuele voorkeuren, vandalisme en moreel verval zijn het resultaat!
Het is soms amusant om te lezen hoe de beide auteurs afrekenen met onderzoek
dat niet in hun straatje past, dat gaat van-dik-hout-zaagt-men-planken. Helaas wordt
hun betoog voortdurend ontsierd door een griezelige vooringenomenheid. Ze tonen
geen spoor van twijfel over hun eigen enghartige en bekrompen opvattingen van
‘wetenschap’ en wekken zó de indruk, dat hun reactionaire en dikwijls seksistische
meningen zijn ingegeven door de logica, in plaats van hun eigen persoonlijke en
politieke overtuigen. (Paladin Books, f 14,60)
L.B.

Irving Howe
Als een Harcourt Brace Jovanovich-paperback is Irving Howe's boek Celebrations
and Attacks herdrukt. Hierin heeft Howe essays verzameld die hij als ciriticus van
literatuur en cultuur schreef voor tijdschriften als Partisan Review, Commentary,
The New Republic, The New York Review of Books. Howe heeft over alle belangrijke
Amerikaanse schrijvers geschreven, maar is ook iemand die weleens iemand
herontdekt of aan de vergetelheid ontrukt. Het boek omvat kritieken en essays uit
drie perioden die samenvallen, van de jaren vijftig en zestig en zeventig, van Ralph
Ellison, Bernard Malamud, tot Whittaker Chambers, Isaac Babel, J.D. Salinger,
Edmund Wilson tot de schrijver van Plebeian Hellman en de McCarthy-periode. Hij
valt haar niet bij en zegt dat ze met haar drie autobiografische boeken het risico
heeft gelopen haar eigen leven te mytologiseren. Ook brengt hij een groot aantal
nuances aan in haar beeld van de rol die New Yorkse intellectuelen in die tijd
speelden. ‘Dear Lillian Hellman, you could not be more mistaken’, schrijft hij tegen
het eind. Howe's korte stuk over J.D. Salinger is nogal humeurig omdat hij zich ging
storen aan de cultus die rond hem aan het ontstaan was. (256 p., f 13,30) Onlangs
is ook Howe's klassieke boek over de emigratie van joden naar Amerika in het begin
van de jaren tachtig van de vorige eeuw als pocket herdrukt: World of our Fathers,
The journey of the East European Jews of America and the life they found and made.
Het waren er twee miljoen en Howe schrijft meeslepend hoe zij het redden.
Bantam-pocket, 664 p., f 10,65. Importeur: Van Ditmar.
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Irving Howe, tekening Levine

C.P.

Vrouwen geschiedenis
Vrouwengeschiedschrijving zou moeten uitgaan van de menselijke gelijkwaardigheid
van vrouwen in het algemeen, schreef Annie Romein een paar jaar geleden in Opzij
naar aanleiding van het verschijnen van Edward Shorters The Making of the Modern
Family. Ze prees dit boek en stelde het ten voorbeeld aan degenen die zich toeleggen
op de verborgen geschiedenis van vrouwen. ‘Want wat bewijst die gelijkwaardigheid
beter dan al de gevallen, waarin (de vrouw) de tot haar beschikking staande
machtsmiddelen tot op de bodem uitputte’, zo merkte ze op. Ze formuleerde hier
een uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan verschillende recente, door vrouwen
vervaardigde sociaalhistorische studies. Te denken valt aan Olwen Huftons boek
over arme mensen in het achttiende eeuwse Frankrijk of Mary Hartmans portret van
een aantal Victoriaanse moordenaressen. Briljante werken, die inzicht bieden in het
dagelijks leven van grote groepen vrouwen. Slachtoffers van de omstandigheden
waaronder ze leefden, jazeker, maar in tal van opzichten ook profiteurs, die dezelfde
omstandigheden slim wisten uit te buiten: kortom, gelijkwaardige mensen. Ook in
Nederland is de ‘vrouwengeschiedenis’ in opkomst. In de serie ‘Geschiedenis in
veelvoud’ verschenen twee delen Fragmenten vrouwengeschiedenis onder redactie
van Wantje Fritschy. Hier echter geen spoor van wat Mevrouw Romein voor ogen
stond. Het gaat de samenstelster allerminst om het belichten van het verborgen
leven en werken van vrouwen, maar om de prominente woordvoersters van de
‘officiële’ vrouwenbeweging, te beginnen bij Betsy Perk omstreeks 1870 en eindigend
bij de praatgroepencultuur in het Amsterdamse vrouwenhuis op dit moment.
Ongetwijfeld een nuttige verzameling voor deelneemsters aan vormingscursussen,
maar veel te beperkt voor lezers die van vrouwengeschiedenis iets meer verwachten
dan een soort gedenkboek van een partijstandpunt. (Martinus Nijhoff, f 35,- per
deel).
L.B.

Friedrich Engels
Over Friedrich Engels is naar verhouding veel minder geschreven dan over Karl
Marx. Toch is het marxisme zoals dat zich heeft ontwikkeld ondenkbaar zonder de
bemoeienis van Engels. Zelf stelde hij zich altijd bescheiden op als de trouwe helper
van de geniale Marx. In werkelijkheid was hun verhouding een heel andere. Het
was Engels die met zijn boek over de toestand van de arbeiders in Engeland Marx
attendeerde op concrete sociale problemen. Het was Engels die de aandacht van
Marx van de filosofie op de politieke economie bracht. Het was Engels die Marx op
die hoogte hield van de technische en sociale ontwikkelingen in de industrie. (Marx
heeft geen fabriek van binnen bekeken.) En het was Engels die niet alleen talloze
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ideeën aan Marx leverde, maar die het werk van Marx systematiseerde tot een
ogenschijnlijk samenhangende leer. David McLellan, onder meer de auteur van een
van de beste Marx-biografieën, is erin geslaagd in de heel beknopte monografie
Friedrich Engels 1820-1895 een uitstekende weergave te bieden van het leven van
Engels, en van zijn betekenis als helper van Marx en als zelfstandig denker. Het is
jammer dat in de aan de Nederlandse situatie aangepaste pagina's over verdere
literatuur niet de twee grote biografieën over Engels genoemd worden: de klassieke
van Gustav Mayer, en de recente, nogal kritische van Wilkinson. (Van Gennep, 64
p., f 12,50)
B.T.

Peking
Van Go gently through Peking, de onopgesmukte belevenissen van Lois Fisher
tijdens haar verblijf in China rond 1976 (besproken in VN 16 februari 1980) verscheen
een Nederlandse vertaling: Leven in Peking. Een vreemdeling in China. De vertaling
is van de hand van Manus Krinkman en Harry Eloor, en de uitgave is dan ook gedaan
in samenwerking met de Vriendschapsvereniging Nederland-China, die overigens
in hoog tempo bezig is zich te ontdoen van z'n sectarische trekjes. De foto's van
Lois Fisher zelf, die de oorspronkelijke editie verluchtten, zijn hier vervangen door
andere, die overigens wel aansluiten bij de tekst. Het is, ook in het Nederlands, een
niet al te diep gravend, zeer leesbaar verslag, zonder pretenties, maar juist door de
naïviteit van de schrijfster biedt het veel informatie over het dagelijks leven in de
Volksrepubliek. (Allert de Lange, 271 p., f 22,50)
B.T.
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Thorbecke's democratiserende schepping
Een historicus in polemiek met het verleden
Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie door Dr. C.H.E. de
Wit Waarin opgenomen: Historische Schetsen door Mr. J.R. Thorbecke
Uitgever: SUN, 373 p., f 32,50
Bastiaan Bommeljé
De polemiek is zonder twijfel de specerij der wetenschap. Wie van sterk gekruide
historische studies houdt kan terecht bij Thorbecke en de wording van de
Nederlandse natie. Het zeker opmerkenswaardige boek valt in twee delen uiteen.
In de eerste plaats bevat het een studie van De Wit over de staatsman Johan Rudolf
Thorbecke (1798-1872), waarin hij de hem vertrouwde strijdbare positie inneemt,
tegen, zo lijkt het wel eens, de gehele overige historiografie aangaande de
negentiende eeuw.
Vervolgens treft men een fotografische herdruk aan van Thorbecke's Historische
Schetsen, een bundel met overwegend kritische recensies van in de vergetelheid
geraakte werken en aangevuld met enkele beroemde redevoeringen. De verzameling
is sinds de tweede druk van 1872 nimmer meer heruitgegeven. Men kan er de
basisstellingen van Thorbecke's visie op de geschiedenis en de politiek in
terugvinden. Bovenal zijn de passages waarin Thorbecke's penetrerend
intellectualisme zich volledig ontplooit het lezen meer dan waard.
Het boek past in de groeiende belangstelling voor de politieke geschiedenis van
de negentiende eeuw, die zich de laatste jaren ontwikkelt. Tot voor kort was er niet
meer dan een matige interesse voor de historie van Nederland in het tijdperk na de
Gouden Eeuw. Stagnatie en teloorgang van macht en cultuur schenen het beeld te
bepalen, culminerend in de ‘on-Nederlandse’ Bataafse Revolutie en de Franse Tijd
(1795-1813). Daarna zou voor Nederland, als een achtergebleven kleine
mogendheid, nog slechts een rol zijn weggelegd in de marges van het Europese
gebeuren.
In het bijzonder ten aanzien van het tijdvak van 1780, toen de rampzalige Vierde
Engelse Oorlog (1780-'84) de ontstellende zwakte van de Republiek blootlegde en
de ‘Patriottenbeweging’ ontstond, tot aan 1848, toen door de grondwetsherziening
van Thorbecke Nederland een constitutionele monarchie werd, heeft nog niet al te
veel systematische analyse plaatsgevonden, en dat ondanks de tamelijk overvloedige
beschikbare documentatie. Zo ontbreekt zels een moderne biografie van Thorbecke.
Maar het tij kentert. De Wit is één van de mensen die zich in de afgelopen jaren
juist met deze cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis hebben
beziggehouden. Al sedert zijn dissertatie, De strijd tussen aristocratie en democratie,
1780-1848 (1965), heeft hij nadrukkelijk blijk gegeven van een eigen visie op die
tijdvak. Hij verzet zich in zijn publikaties heftig tegen wat hij de ‘Conciliante traditie’
in de Nederlandse historiografie noemt. Die naam is ontleend aan de ‘nationale
conciliatie’ tussen verzoeningsgezinde moderate Patriotten en Orangisten in 1801.
Deze geschiedkundige ‘school’ zou als kernprobleem van de vaderlandse historie
na 1780 de strijd tussen Orangisten (conservatieven) en hun tegenstanders
(Patriotten, later liberalen) hebben geformuleerd. Dientengevolge zou volgens de
‘concilianten’ de tweede helft van de negentiende eeuw in essentie een liberaal
tijdvak zijn, waarin Thorbecke niet meer was dan een radicaal en doctrinair
vertegenwoordiger van een brede maatschappelijke stroming. Hij bleek dan wel
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bekwamer in het vervaardigen van een nieuwe grondwet dan de meerderheid der
gematigd- of conservatief-liberalen, maar die stelden zich in latere regeringen loyaal
achter die staatshervormingen en zorgden voor politieke continuïteit door hun kundig
politiek beleid.

Hagiografie
Deze historiografische ‘traditie’ vindt volgens De Wit haar oorsprong in het
geschiedkundig werk van de conservatieve anti-Thorbeckiaan J. de Bosch Kemper
(1808-1876), die zowat alle navolgende historici die zich met het tijdperk hebben
beziggehouden (als Colenbrander, Geyl, Kossmann, Boogman, maar ook Marxistisch
geïnspireerden als Romein en Giele) op het verkeerde spoor heeft gebracht.
De Wit zelf is van mening, steun zoekend in de Historische Schetsen van
Thorbecke, dat de werkelijke maatschappelijke strijd sinds 1780 ging tussen de
conservatieve en reactionaire oligarchie en een minderheid van liberalen of
democraten. Thorbecke zou vanaf zijn jeugd al een overtuigd liberaal zijn geweest,
die worstelend tegen de stroom des tijds zijn staatkundige herzieningen wist door
te voeren en vervolgens ‘de branding moest trotseren die op ondermijning van de
hervorming gericht was’, veroorzaakt door na hem komende conservatieve
kabinetten. De tekst van De Wit zal niet eenvoudig volledig te doorgronden zijn voor
degenen die niet bekend zijn met deze visie, die grotendeels in eerdere publikaties
uiteengezet is (zie bij voorbeeld Het ontstaan van het moderne Nederland,
1780-1848, en zijn geschiedschrijving, 1978). Het resultaat is in ieder geval dat zijn
studie over het leven en werk van Thorbecke tamelijk veel weg heeft van een
hagiografie. Dat wil niet zeggen dat het een onaantrekkelijk geheel is geworden. Er
zijn zeker interessante zaken te lezen en door de eigengereidheid gaat er ook een
zekere stimulerende werking van uit, hoewel een niet onaanzienlijke mate van
voorkennis hier en daar wel verlangd wordt.

J.R. Thorbecke

De Wits overtuiging dat Thorbecke in zijn jonge jaren al duidelijk blijk gaf van een
neiging tot liberale politieke activiteiten is nogal aanvechtbaar. Tot de jaren dertig
lag de interesse van Thorbecke zeker meer op wetenschappelijk terrein. Wel werd
hij tijdens verscheidene séjours in Duitsland sterk beïnvloed door de romantische
Historische Rechtsschool. Pas na de Belgische Revolutie (1830) en het eclatante
echec van de politiek van de autocratische koning Willem I ging hij zich steeds
duidelijker in kritisch-legalistische zin uitspreken (bij voorbeeld in Aanteekeningen
op de Grondwet (1839)) en raakte hij meer en meer betrokken in de praktische
politiek.
In 1840 werd Thorbecke gekozen in de zogenaamde Dubbele kamer die
bijeengeroepen was voor een grondwetsaanpassing. Hij maakte zich direkt sterk
voor een algemene herziening, maar kreeg nauwelijks een voet aan de grond. Maar
de regeling die uiteindelijk wel bereikt werd was zo onduidelijk dat zij de kiemen in
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zich droeg van een breed ongenoegen, zowel van anti-monarchale conservatieven
als liberalen.
In 1844 werd Thorbecke opnieuw gekozen in de Tweede Kamer, terwijl juist in
die tijd zijn visie op een grootscheepse grondwetsherziening haar afronding vond,
zoals blijkt uit zijn beroemde rede ‘Over het hedendaagse staatsburgerschap’
(opgenomen in Historische Schetsen). Hij diende met acht liberale tegenstanders
het bekende voorstel der Negenmannen in, dat een model was van de grondwet
van 1848. Het beoogde een doorbreking van de standenstaat naar een constitutionele
monarchie met directe censusverkiezingen. Het voorstel stuitte op grote weerstanden
en werd niet in stemming gebracht, ofschoon het wel uitvoerig schriftelijk behandeld
werd door de afdelingen der kamer, hetgeen De Wit nalaat te vermelden.

Trés Libéral
De Nederlandse politiek was in een grote impasse geraakt. Juist door de beperkte
grondwetswijzigingen van 1840, was een bijna onwerkbare situatie ontstaan: de
ministers hadden slechts een kleine mate van zelfstandige verantwoordelijkheid
gekregen en werden geconfronteerd met de zeer conservatieve maar nauwelijks
omlijnde opvattingen van Willem II; er ontstond een groeiende oppositie in het
parlement. Bovendien waren de sociaaleconomische omstandigheden in Nederland
tamelijk rampzalig: ongeveer zevenentwintig procent van de bevolking leefde van
de bede-
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ling en de verscheidene steden deden zich regelmatig hongeroproepen voor.
In het internationale revolutiejaar 1848 kreeg Thorbecke onverwacht zijn kans.
De schok van de Februari-revolutie in Parijs en de Maart-revolutie in Duitsland, plus
persoonlijke moeilijkheden, brachten Willem II op 13 maart een rigoureuze
ommezwaai van inzicht teweeg. Hij verklaarde zich plotsklaps bereid tot ‘meer
sacrifices’ ten opzichte van de kamer en verkondigde in één nacht ‘très Libéral’ te
zijn geworden.
Al op 17 maart werd tot schrik der conservatieven een commissie voor de
herziening van de grondwet geïnstalleerd onder aanvoering van Thorbecke. Op 10
april werd het ontwerp bij de koning ingeleverd, die er wel tevreden over was. Met
grote haast werd het op 15 april openbaar gemaakt, teneinde de tegenstanders de
pas af te snijden. Dit gebeurde allemaal zeer tegen de zin van de eerste minister
Schimmelpenninck en ook van vele conservatieve leden van de kamer, hoewel een
aanzienlijk aantal wel voelde voor een beknotting van de macht van de koning. Tot
drie maal toe moest Willem II, die de positie van de monarchie veilig wilde stellen,
persoonlijk ingrijpen voordat de nieuwe grondwet op 3 november afgekondigd kon
worden.
Thorbecke's schepping draagt het karakter van zijn streven naar een pluralistisch
staatkundig evenwicht: ‘de constitutionele monarchie kent enen absoluten wil niet;
zij bestaat in een verband van elkander wederkerig beperkende organen.’ Ook zijn
wetgevende arbeid in het eerste door hem geleide kabinet (1849-1853) is veelvuldig
geweest en hier en daar briljant te noemen, met name zijn organieke wetten, de
Gemeentewet en de Provincialewet.
Er heerste onder zijn tegenstanders een waarlijke Thorbeckefobie. Een coalitie
van conservatieve groot-protestanten en antirevolutionairen, gesteund door
reactionairen en anti-Thorbeckiaanse liberalen, bracht Thorbecke's kabinet ten val.
In de periode die volgde, met het kabinet onder F.A. van Hall, was er een reële
dreiging dat de grondwet in conservatieve zin bijgesteld zou worden. In de optiek
van De Wit is deze Van Hall een gevaarlijke aartsconservatief geweest. Hij keert
zich daarmee ten dele terecht tegen de momenteel heersende visie op Van Hall als
een gematigde-conservatieve liberaal, die zich dan wel tegen het radicalisme van
Thorbecke keerde, maar zich loyaal aan zijn wetten wilde houden. Prof. J.C.
Boogman heeft onlangs zelfs een nadrukkelijke aanzet gegeven tot een
herwaardering van Van Hall als conservatief-liberale zorgdrager voor de continuïteit
in de Nederlandse politiek in zijn Rondom 1848, de politieke ontwikkelingen van
Nederland (1840-1858), (1978), en hem zelfs als ‘puinruimer’ ten tonele gevoerd.

Apodictisch
Het kan echter nauwelijks ontkent worden dat er wel degelijk sterke tendensen zijn
geweest om de zaken na het optreden van Thorbecke terug te schroeven. Dat dit
niet lukte is wellicht te verklaren uit drie omstandigheden: de grote onderlinge
verdeeldheid van de anti-Thorbeckianen, het feit dat de verkiezingsuitslagen minder
radicaal waren dan velen vreesden en het ten enen male ontbreken van een
werkbaar alternatief: vrijwel niemand van de conservatieven hield zich op
systematische wijze met de theoretische staatskunde bezig.
De Wit heeft niet helemaal ongelijk wanneer hij benadrukt dat Thorbecke vrijwel
alleen stond met zijn intellectualistisch hervormingsgezinde liberalisme. Hoewel dat
uiteraard ook een kwestie van optiek is. Multatuli bij voorbeeld fulmineerde heftig

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

tegen Thorbecke en noemde hem ‘liberaal als een aal’. Maar Thorbecke had zeker
wel oog voor de ‘sociale kwestie’ en was niet zonder meer ‘anti-ideologisch’, zoals
Boogman hem noemt. Het gehele politieke denken en handelen van Thorbecke
stond niettemin in het teken van wetgevend pragmatisme: ‘beginselen zonder
organisatie zijn een wegwijzer zonder weg’, zoals hij het in zijn ‘Over het
heedendaagse staatsburgerschap’ formuleerde.
Thorbecke's constitutionele schepping ‘democratisch’ te noemen, zoals De Wit doet,
is echter op zijn minst gezegd onnauwkeurig. Het woord ‘democratiserend’ is meer
op zijn plaats. Door de kieswet van Thorbecke werd nog maar aan elf procent van
de mannelijke bevolking boven de drieëntwintig jaar stemrecht verleend, maar er
werden wel de voorwaarden door geschapen voor algemeen kiesrecht, (dat overigens
pas in 1917 (mannen) en 1920 (vrouwen) werd gerealiseerd).
Het moet nogmaals gezegd dat er meerdere ‘onnauwkeurigheden’ en tamelijk
onhoudbare formuleringen in de tekst van De Wit te vinden zijn. De aanvallen op
de ‘conciliante school’ zijn voornamelijk spookgevechten. Het heeft weinig zin om
zich nu nog op te winden over de anti-Thorbeckiaanse houding van bij voorbeeld
De Bosch Kemper (overigens de enige conservatief van zijn tijd, overigens met
belangstelling voor de ‘sociale kwestie’), en het is niet vol te houden dat alle
Nederlandse historici zich naar zijn visie hebben gericht.
Hoogstens kan gezegd worden dat de moderne geschiedschrijving van de
negentiende eeuw hier en daar niet vrij is van romantisch conservatieve ondertonen
(men leze E.H. Kossmann, J.C. Boogman, C.A. Tamse), maar die zijn niet zo
overheersend, en veel minder nadrukkelijk dan de apodictische opstelling van De
Wit zelf. Een polemisch schrijver verliest zijn overtuigingskracht wanneer het hem
meer om de waarheid van zijn conclusies dan om de juistheid van zijn argumenten
gaat.
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Een voorbeeldige les in poëzie
De vertaling van Horatius' Ars Poetica
Horatius, Ars Poetica vertaling en inleiding: P.H. Schrijvers Uitgever:
Athenaeum, Polak & Van Gennep, 93 p., f 29.50
Rudi van der Paardt
In zijn Ontmoetingen met schrijvers, het boekenweekgeschenk uit 1956, wijdt P.H.
Ritter, de man die altijd junior bleef, een paar alinea's aan Simon Vestdijk, met wie
hij gedurende enkele oorlogsmaanden in het gijzelaarskamp van Sint Michielsgestel
had gezeten. Ritter was sterk onder de indruk van de manier waarop Vestdijk ook
daar zijn literaire produktie wist voort te zetten. Slechts een enkele maal, zo vertelt
hij, onderbrak Vestdijk zijn werk om een lezing voor zijn kampgenoten te houden.
‘Ik heb nooit diepzinniger en verrassender stof horen voordragen en ik heb nooit
horen voordragen op een vervelender manier,’ schrijft Ritter. Dat Vestdijk het
acteurstalent van de ‘geboren’ docent miste, is algemeen bekend.
Die diepzinnige en verrassende stof, waarover Ritter rept, kennen wij ook: het is de
serie beschouwingen over het wezen en de techniek van de poëzie, in 1950
verschenen onder de titel De glanzende kiemcel. In het slothoofdstuk, de laatste
lezing dus, gaat Vestdijk over van de theorie naar de praktijk. Hij laat zien hoe uit
een ‘geïnspireerde’ aanvangsregel, een glanzende kiemcel, door constructie
verschillende gedichten kunnen ontstaan, waarvan de kwaliteiten half-ironisch, maar
zeer zorgvuldig, gewogen worden. Dat juist Vestdijk één van de weinige dichters is
in onze letterkunde die een dergelijke ars poetica hebben vervaardigd, is niet
verbazingwekkend: in zijn eigen poëzie ligt het accent op de constructie, het
vakmanschap, en daarover kan men nu eenmaal beter theoretiseren dan over de
allerindividueelste expressie van de dito emotie.
Men kan, als Vestdijk, een causerie houden over de poëtische techniek, men kan
ook dichten over poëtische problemen. Zo beschreef Schiller het elegisch distichon
in een elegisch distichon, Gerrit Komrij het fenomeen twaalfregelig gedicht in een
twaalfregelig gedicht, Drs. P. het olleke bolleke in de vorm van een olleke bolleke
(semiotici, opgelet!). Er bestaat natuurlijk ook het leerdicht over de poëzie, en de
Ars poetica die hier voor mij ligt in de nieuwe Nederlandse vertaling van de Leidse
Latinist P.H. Schrijvers is inderdaad van één van de grootste dichters uit de
wereldliteratuur en in ieder geval uit de Latijnse letterkunde, Quintus Horatius Flaccus
(65-8 v. Chr.). Zijn Epistula ad Pisones (Brief aan de Pisonen), die pas van de
Romeinse leraar in de retorica, Quintilianus (± 100 na Chr.) de naam Ars poetica
kreeg, is lange tijd één van de invloedrijkste beschouwingen over de dichtkunst
geweest. Nu de belangstelling voor de historische letterkunde zich vooral toespitst
op de vraag hoe teksten in het verleden gelezen werden en wat hun werking is
geweest, is deze uitgave met vertaling, inleiding en nabeschouwing over het
voortleven van Horatius bij Bilderdijk een enorme aanwinst.

Conversatiestijl
Net als Vestdijk is Horatius zelf een dichter die de poëtische inspiratie allerminst
ontkent, maar toch vooral indruk maakt door een formidabele techniek. Dat geldt
met name voor zijn meesterwerk, de Oden, die gezien moeten worden als
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typisch-Romeinse pendanten van de Griekse lyriek: klankeffecten, subtiele
woordcombinaties, gewaagde metra zijn kenmerkend voor deze poëzie. Goethe
sprak van een ‘furchtbare Realität ohne alle eigentliche Poesie’, maar dat zegt, zoals
gebruikelijk, meer over zijn eigen poetica dan over die van Horatius, wiens Ars
poetica hij trouwens wel bewonderde. Daar is ook alle reden voor, want het werk is
in de eerste plaats op zich zelf weer een groots gedicht. Formeel behorend tot het
genre van de brief vertoont de Ars poetica de daarvoor kenmerkende ongedwongen
beschaafde conversatiestijl met ironische grapjes, understatements en briljante
aforismen: als iemand een handvol Latijnse uitdrukkingen kent, is de kans groot dat
één of meer daarvan juist uit de Ars poetica komen (in medias res, miscere utile
dulci, laudator temporis acti). Ook al omdat het gedicht begint met de accentuering
van de eenheid van het literaire werk: denique sit quodvis, simplex dumtaxat et
unum (‘kortom, maak wat je wilt, maar dan wel uit één stuk’) hebben specialisten
eeuwenlang gezocht naar de eenheid in de Ars poetica zelf.
In het verleden hebben de filologen de logica in het gedicht vooral willen
bevorderen door verzen om te zetten en lacunes aan te nemen (classici denken al
gauw dat de tekst niet deugt, wat inderdaad weleens waar is) of door aan te nemen
dat Horatius een voorganger in de poetica niet geheel begrepen had. Zo zijn er hele
boekenplanken vol geschreven over de afhankelijkheid van Horatius van ene
Neoptolemos van Parion, wiens poetica uit gegevens bij derden eerst werd
gereconstrueerd en vervolgens op Horatius werd geprojecteerd. Uiteindelijk bleek
dit een weinig effectieve verschuiving van de moeilijkheid en het is dan ook typerend
voor de nieuwe Horatiusstudie, dat Schrijvers in zijn zakelijke inleiding in het geheel
niet van deze historisch-genetische escapades van zijn voorgangers rept. Terecht
wijst hij erop, dat Horatius in zijn gedicht toepast wat hij predikt en dat de losse
structuur samenhangt met het voorschrift de gulden middenweg te kiezen tussen
strakke compositie en variatie. Ook op micro-niveau komen dergelijke ‘leçons par
l'exemple’ voor: bij de bespreking van de toelaatbaarheid van neologismen gebruikt
Horatius een niet eerder geattesteerd woord, sprekende over het metrum introduceert
hij een metrische eigenaardigheid, wanneer hij erop aandringt toch vooral kort en
bondig te formuleren gebruikt hij een redengevende zin zonder voegwoord.

Vertaalruimte
Het moge duidelijk zijn dat de Ars poetica aan een vertaler zeer hoge eisen stelt.
Het Latijn is al moeilijk genoeg, de hierboven kort geschetste stilistische effecten
zijn bijna niet weer te geven zonder het Nederlands geweld aan te doen, handhaving
van het metrum - de dactylische hexameter - heeft in het verleden bij vertalingen
van epen (de gedichten van Homerus bij voorbeeld) tot bijkans onleesbare produkten
geleid. Van degenen die vanaf Vondel hun krachten op de Ars poetica hebben
beproefd is Rutgers van der Loeff (1949) tot nu toe zeker het best geslaagd. Hij
bediende zich van een rijmloze vijfvoetige jambe en kwam niettemin op hetzelfde
aantal verzen als Horatius uit, namelijk 476. Schrijvers wijst er in de verantwoording
van zijn even lange vertaling echter op dat Van der Loeff gedwongen was heel wat
woorden weg te laten, waaronder weleens essentiële. Zelf koos hij om meer
vertaalruimte te creëren voor de jambische zesvoeter, eveneens rijmloos. Een
minstens zo belangrijk verschil is gelegen in het gekozen stijlniveau. Zoals de
Engelse Latinist Brink in zijn volumineuze commentaar heeft laten zien is het ‘register’
in deze Ars poetica hoger dat dat van de Satiren bij voorbeeld (zo is het befaamde
sub iudice een ‘poëtische’ variant van apud iudicem!). Schrijvers heeft het te
gemeenzame woord daarom uit zijn tekst gebannen - ik noteerde alleen ergens
‘wezen’ voor ‘zijn’, maatdwang waarschijnlijk - en mede door tal van echte vondsten
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is deze nieuwe vertaling een indrukwekkend tribuut geworden aan de grootheid van
Horatius. Een enkel voorbeeld, met de Latijnse tekst erbij: Horatius A.P. 14-18
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Inceptis gravibus plerumque et magna professis
purpureus, late qui splendaet, unus et alter
adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae
et properantis aquae per amoenos ambitus agros
aut flumen Rhenum aut pluvius describitur arcus.

Horatius bespot hier de gewoonte van zijn collega's om te pas en te onpas
natuurbeschrijvingen in te lassen. Geliefd was vooral de locus amoenus, het mooie
plekje met de obligate beek, die hier dan ook in een fraai ritmisch vers beschreven
wordt (vs. 17), in viervoudige alliteratie en assonantie en met iconiciteit in de
woordvolgorde: ambitus (‘kronkelende loop’) staat tussen amoenos (‘lieflijk’) en
agros (‘velden’) in. Een dergelijke vrijheid in woordschikking heeft het Nederland
niet, maar Schrijvers compenseert dit door binnenrijm toe te voegen, dat de vlugheid
van het water mede illustreert:
Wat indrukwekkend en subliem begint, krijgt vaak
een purperrode lap als glansstuk aangeflanst:
beschrijving van Diana 's altaar en haar woud,
een snelle vliet die kronkelend schiet door lieflijk land,
of de rivier de Rijn ofwel de regenboog.

Purperrode lappen heb ik in Schrijvers' vertaling overigens niet aangetroffen.

Bilderdijk
De invloed van Horatius op de wereldliteratuur, speciaal op de Duitse, is enorm
geweest. Tallozen hebben hem nagevolgd of vertonen althans reminiscenties aan
zijn werk, en vele studies zijn aan dit dichterlijk voortleven van Horatius gewijd. Ook
in de Nederlandse literatuur speelt Horatius een rol, minder in die van de twintigste
eeuw, al valt Jacques Bloem te noemen, maar wel in de oude letterkunde. Het
sterkst beïnvloed door Horatius is misschien wel Bilderdijk. Men behoeft maar even
de bekende bloemlezing van De Jong - Zaal op te slaan, of men stuit op ‘Lentezang’:
Reeds doen Lentes metgezellen, / Uit de sluimer opgestaan, / Zeil- en vlaggestokken
zwellen; / Effenen de winterbaan etc. Dat is, bijna letterlijk, een ode van Horatius.
In zijn eerder genoemde nabeschouwing (de tekst van zijn Leidse oratie) behandelt
Schrijvers de verschillende reacties van Bilderdijk op de Ars poetica. Na in zijn
beginperiode (waartoe ook het ‘Lentelied’ behoort) in verhandelingen over de
dichtkunst Horatius met instemming te hebben aangehaald, volgt een romantische
periode waarin hij zich tegen hem afzet: ‘De kunst der poëzy’ (1811) is een
tegen-poetica, waarin Horatius wordt geparodieerd. De pragmatische theorie van
Horatius (alleen het effect op het publiek, de lezer, telt) wordt opgegeven ten gunste
van een expressieve zienswijze (‘Het hart wordt overstelpt, de ziel wordt uitgebreid,
/ En vraagt niet, wie ons hoort, en met ons juicht of schreit!’); in de terminologie van
Horatius zelf: het ingenium prevaleert boven de ars, een keuze die in het slot van
de Ars poetica via de karikatuur van de bezeten dichter juist wordt bespot. Dat
zonder kennis van Horatius veel bij Bilderdijk niet te doorgronden valt is evident,
maar, omgekeerd, laat Schrijvers middels een korte behandeling van het gedicht
‘Aan Pindarus’ ook zien dat Bilderdijk Horatius verhelderen kan. Dat dit alles gebeurt
in een afwisselend ‘klassieke’ en ‘barokke’ betoogtrant bewijst dat de ontmoeting
van Schrijvers met Horatius vruchtbaar is geweest: het decorum, overeenstemming
tussen vorm en inhoud, bewerkstelligt de eenheid in de verscheidenheid.
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Dit door Polak & Van Gennep zeer fraai verzorgde boekje roept om twee nieuwe
uitgaven. Ten eerste een vertaling van de Poetica van Aristoteles, waardoor de
belangrijkste vertegenwoordigers van de antieke literaire kritiek - eerder verscheen
een vertaling van Longinus' Over het verhevene - ook in het Nederlands toegankelijk
zouden zijn. Ten tweede een vertaling van de Oden en Epoden van Horatius, met
inleiding en liefst een forse nabeschouwing over het voortleven van Horatius bij
Vondel, Poot, Staring, Vosmaer en Bloem. Dat is ongetwijfeld een opgave. Maar
wie schreef ook weer: ‘De klassieke filoloog moet zo nu en dan de perken te buiten
gaan op zoek naar hoger honing?’
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 9
Soldaten in Zimbabwe
Jan Stoof
Ik heb een oude atlas, en daar staat het land Zimbabwe nog niet in. Misschien in
die van jou ook niet, maar wanneer je dit land wilt opzoeken, moet je de kaart van
Afrika opslaan en kijken waar Rhodesië ligt. (Bijna onderin Afrika, ten noorden van
Zuid-Afrika en ten westen van Mozambique).
Zimbabwe is de naam die de bewoners dit land vorig jaar officiëel gaven toen het
eindelijk onafhankelijk werd. Vroeger was het een kolonie van Groot-Brittannië en
heette het Rhodesië naar Sir Cecil Rhodes, de Engelse ontdekkingsreiziger die het
in de vorige eeuw binnen het Britse rijk bracht.
Zimbabwe is nu bijna een jaar onafhankelijk, en toch hoor je steeds weer dat er nog
gevochten wordt. Nu niet door de zwarte bewoners tegen de blanken, zoals tijdens
de onafhankelijkheidsoorlog, maar door zwarte Zimbabweanen tegen andere zwarte
Zimbabweanen. Dat lijkt een vreemde zaak, je zou toch denken dat de bewoners
van Zimbabwe nu wel eens vrede en rust zouden willen, na de jarenlange oorlog.
Dat willen ze ook wel, maar de oorlog is eigenlijk nog niet afgelopen. Er is wel vrede,
maar de meeste soldaten, zwarte vrijheidsstrijders, zijn nog niet naar huis
teruggekeerd. Toen Zimbabwe onafhankelijk werd waren er ruim dertigduizend
vrijheidsstrijders. Veel daarvan hadden jarenlang in het buitenland gewoond of
vanuit schuilplaatsen in Zimbabwe zelf deelgenomen aan de strijd tegen de blanke
overheersing. Toen vorig jaar de oorlog ineens was gewonnen, werden al deze
soldaten in kampen ondergebracht. Vanuit die kampen zouden ze dan kunnen
terugkeren naar hun woonplaatsen, en weer een gewoon bestaan kunnen gaan
leiden.

Vrijheidsstrijders die worden omgeschoold tot soldaten (foto ABC)

Een van de redenen waarom dat nu nog niet is gebeurd en waarom er nog steeds
duizenden soldaten in kampen zitten is dat in Zimbabwe de economie nog niet zo
goed op gang gekomen is. Er is nog niet voor iedereen werk, zelfs niet voor de
mensen die hun leven hebben geriskeerd voor de onafhankelijkheid van Zimbabwe.
De regering heeft wel een aantal boerderijen en bedrijven gekocht waar de
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oud-vrijheidsstrijders aan het werk kunnen, maar dat is ook nog onvoldoende.
Sommige soldaten zijn trouwens al zo lang in het leger dat ze geen vak hebben
geleerd.
Op deze manier blijven er, bijna een jaar na de onafhankelijkheid, nog
tienduizenden militairen teveel in het leger. Ze zitten zich daar eigenlijk stierlijk te
vervelen. Hierdoor komt het, dat er vaak relletjes ontstaan en soms zelfs volledige
vuurgevechten.
Maar er is nog een reden waarom de soldaten vaak onder elkaar vechten. Tijdens
de onafhankelijkheidsoorlog werkten de twee belangrijkste politieke partijen van de
Zimbabweanen broederlijk samen. Toen kwamen er vorig jaar verkiezingen. Die
werden gewonnen door de Zanu-partij, onder leiding van Robert Moegabe. De partij
van Joshua Nkomo, het Patriottisch Front, verloor. Dit betekende dat Moegabe het
meest te zeggen kreeg in de regering van Zimbabwe. Dat was natuurlijk een
tegenvaller voor de aanhangers van Joshua Nkomo, die hadden gedacht dat zij de
verkiezingen zouden winnen.
Nu hebben de leden van Nkomo's partij zich wel neergelegd bij de uitslag, maar
toch is hun teleurstelling erg groot. Het grootst natuurlijk voor de soldaten onder
hen. Hun eerste ideaal, onafhankelijkheid van Zimbabwe, is dan wel bereikt, maar
hun tweede, het land besturen, juist niet.
Terwijl ze in hun kampen wachten op werk, zijn nu de aanhangers van Nkomo aan
het mokken geslagen. En soms loop dat uit op felle discussies met hun
oudmedestrijders, de aanhangers van Robert Moegabe. En wanneer die discussies
hoog oplopen, grijpen ze wel eens naar hun wapens, want die hebben ze nog steeds
bij de hand. Erger nog, honderden aanhangers van Nkomo zijn zo teleurgesteld en
boos dat ze de kampen uitgetrokken zijn en nu tegen de troepen van de regering
vechten om alsnog hun tweede ideaal te verwezenlijken. Eigenlijk begint het een
beetje op een burgeroorlog te lijken.

Gelukkig is het nog niet zo ver, omdat Moegabe en Nkomo nog wel samenwerken
om hun aanhangers rustig te houden of rustig te krijgen. Ze willen helemaal geen
burgeroorlog, omdat ze wel weten dat er dan van de opbouw van het land niets
terecht komt. Daar heeft natuurlijk niemand wat aan.
Toch is het gevaar dat er een burgeroorlog uitbreekt niet helemaal denkbeeldig.
Vraag me niet wiens schuld dat is, want eigenlijk heeft niemand er direct schuld
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aan. Het is namelijk altijd moeilijk om een land uit een oorlogssituatie weer naar een
vredessituatie terug te brengen, Zimbabwe is daarop geen uitzondering.
De enige manier waarop een burgeroorlog kan worden voorkomen is, de soldaten
die echt soldaat willen blijven zo snel mogelijk opleiden voor het regeringsleger, en
voor de anderen zo snel mogelijk werk te vinden. Dat kost allemaal tijd, en zo lang
dat niet is gebeurt blijft het in Zimbabwe erg spannend.

Het dagboek van Anne Frank
Marjo van Soest
Op haar dertiende verjaardag, 12 juni 1942, kreeg Anne Frank een dagboek. Een
van haar fijnste cadeaus, vond ze zelf. Het dagboek moest haar hartsvriendin worden
aan wie ze alles, maar dan ook alles kon toevertrouwen. Ze noemde het Kitty.
Het was oorlog, maar haar leven was nog tamelijk gewoon, dat wil zeggen: ze
ging naar school, speelde tafeltennis en maakte afspraken met vriendjes. Ze schreef
in Kitty dat ze zich niet kon voorstellen dat iemand anders ooit geinteresseerd kon
zijn in de dagboeknotities van een 13-jarig schoolmeisje.
Nog geen drie weken na haar verjaardag werd ze weggerukt uit haar
schoolmeisjes-leventje. Zoals andere joodse families stond ook het gezin Frank
voor de keus: onderduiken of door de Duitsers worden weggevoerd. Het werd
onderduiken. Anne verhuisde met haar ouders en haar zusje naar het kantoorgebouw
van haar vader aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het Achterhuis noemden ze
hun schuilplaats. Een paar kamers en een zolder aan de achterkant van het huis.
Een draaibare kast camoufleerde de ingang. Daar woonde Anne en haar familie
met nog vier andere onderduikers tot 4 augustus 1944. Op die dag deed de Grüne
Polizei een inval in het Achterhuis. Alle onderduikers werden gearresteerd en naar
concentratiekampen gevoerd. De enige die het overleefde was vader Otto Frank.
Anne stierf in het concentratiekamp Bergen Belsen in maart 1945, twee
Vervolg op pagina 58
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Het dagboek van Anne Frank
Vervolg van pagina 57
maanden voordat Nederland bevrijd werd.
Haar dagboek werd ‘gered’ door een vriendin die in het Achterhuis kwam nadat
de Duitsers het hadden leeggeroofd. Op de grond tussen een stapel kranten en
tijdschriften vond ze niet alleen het dagboek maar nog meer schrijfwerk van Anne.
Ze bewaarde dit allemaal zorgvuldig en gaf het na de oorlog aan vader Frank.
Anne's dagboek werd uitgegeven en het maakte grote indruk. Niet alleen omdat
het gaat over de wreedheid van de jodenvervolging. Maar vooral omdat ze echt
voor je gaat bestaan. Je gaat al lezend van haar houden omdat ze zo eerlijk is en
zo dapper. Ze blijft in die ellendige tijd een gewoon meisje dat vasthoudt aan haar
verlangens en dromen.
Het dagboek van Anne werd in 56 talen vertaald en er zijn meer dan 15 miljoen
exemplaren van verkocht. In Het Achterhuis (zo heet het) staat niet alles wat Anne
heeft opgeschreven. Vader Frank heeft na de oorlog flinke stukken van haar tekst
geschrapt. Niet zo gek, want Anne had een bepaalde periode van haar onderduiktijd
tweemaal beschreven. De tweede keer liet ze gedeeltes weg die ze zelf onbelangrijk
vond. Waarschijnlijk deed ze dit na de radiorede van een Nederlandse minister die
opriep om brieven en dagboeken uit oorlogstijd te bewaren. Behalve de overbodige
tekst heeft vader Frank ook stukken weggelaten waarin Anne stevige kritiek spuit
op een paar van haar vriendinnen en op haar moeder. Ook de tekst waarin ze
openhartig schrijft over lichamelijke gevoelens en veranderingen - ze wordt tijdens
haar onderduiktijd voor het eerst ongesteld en verliefd, dat kan niet missen voor
een meisje van die leeftijd - is door vader Frank geschrapt.

Pagina uit het dagboek van Anne Frank, 18 oktober, 1942

Bij het overlijden van Anne's vader, vorig jaar, werd de complete tekst van de
dagboeken toevertrouwd aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het RIOD.
Dit instituut heeft bekendgemaakt dat het dagboek opnieuw zal worden uitgegeven,
maar ditmaal compleet - dus met de gedeeltes die Anne's vader had weggelaten.
Een aantal mensen is daar erg verontwaardigd over. Zij vinden dat er in het
dagboek zoals het nu is al genoeg over Anne's leven staat. Als Anne's vader
bepaalde dingen privé wilde houden en daarom geschrapt heeft moet je die wens
respecteren, zeggen ze. Anderen vinden het juist goed om het dagboek opnieuw
uit te geven, mét de geschrapte stukken. Dat maakt het nog echter, vinden ze. En
ze wijzen op de pogingen van neo-nazi's die via de rechter hebben willen aantonen
dat het dagboek van Anne Frank niet echt zou zijn. Ze wilden daarmee ‘bewijzen’
dat er helemaal geen zes miljoen joden in de oorlog zijn vermoord. Juist door het
complete dagboek uit te geven kunnen we eens en voorgoed een einde maken aan
alle twijfels die deze lieden proberen te zaaien, vinden voorstanders van een nieuwe
niet bekorte uitgave. Wat vindt de heer A.H. Paape, directeur van het RIOD, van de
kritiek op hun plannen om het dagboek opnieuw uit te geven? Hij zegt: ‘Ik kan die
kritiek wel begrijpen en ik kan het ook waarderen dat mensen zo reageren. Maar
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we moesten afwegen wat wij het belangrijkst vinden. En dan zeggen we: tóch
helemaal uitgeven, zodat niemand meer kan zeggen dat het niet echt is. Het complete
dagboek kan een nog beter beeld geven van hoe het was. Wij zullen van tevoren
de tekst laten zien aan mensen die zich misschien gekwetst zouden kunnen voelen.’

De draaikast waarachter de schuilplaats was

Over de gedeeltes die Anne's vader destijds niet in het boek wilde hebben, omdat
ze te privé waren: ‘Die zijn zo onschuldig, ze gaan over dingen waar men toen niet
over sprak, zoals menstruatie. Nu vindt men dat heel gewoon. Die stukken horen
bij Anne's groei van kind naar jong meisje, ze horen dus ook in het boek. Ze laten
zien hoe verbluffend snel dat meisje in haar onderduiktijd veranderde, en hoe hevig
ze die veranderingen beleefde. En wat de kritiek op haar moeder betreft: de mensen
moeten bedenken, Anne kon nergens naartoe met haar problemen. Dat dagboek
was echt haar enige uitlaatklep.
Anne schrijft zelf in haar dagboek dat ze na de oorlog in elk geval een boek met
als titel Het Achterhuis wil uitgeven. Ze schrijft: ‘Of het lukt weet ik niet, maar mijn
dagboek kan daarvoor dienen.’

Over verhalen en ‘in het echt’
Kees Los
Heel veel verhalen die door de televisie worden uitgezonden en die voor
kinderen zijn bedoeld, zitten zo'n beetje hetzelfde in elkaar. De kinderen die
er in meespelen zijn niet dom, maar slim. Ze doen het niet in hun broek van
bangigheid maar ze zijn juist zeer dapper. Hun vaders of moeders zijn er
meestal niet en als ze er wel zijn vinden ze allerlei dingen goed die jouw vader
en moeder je streng zouden verbieden. Het zijn kinderen die winnen, bij wie
alles lukt. Je hoeft maar naar één aflevering van De Vijf te kijken om te weten
wat ik bedoel. Zulke tv-programma's zijn leuk en spannend om naar te kijken,
ook al weet je best dat het in het echt nooit zo zal gebeuren als door de televisie
wordt vertoond. Het kán niet, ook al kan de televisie de verhalen nog zo echt
laten lijken. Je weet zelfs zo goed dat het niet echt gebeurd kan zijn dat er
helemaal geen omroepster nodig is die bij het begin van het programma zegt:
‘Kinderen, jullie kunnen nu gaan kijken naar de spannende avonturen van
Joséphine en Christoffel die samen ontdekken dat hun tante Jolande eigenlijk
een bloeddorstige misdadigster is. Ik zeg er nadrukkelijk bij dat dit verhaal is
verzonnen en dat je niet moet denken dat jullie je eigen tante nu moeten
ontmaskeren’ Zulke dingen begrijp je ook wel zonder dat de omroepster het
zegt.

Vorige week zag ik een programma van de Ikon. Het heette de Speelmeter.
Het aardige daarvan was dat het over iets ging dat je morgen zo zou kunnen
nadoen als je zou willen. Het was namelijk zo, dat een paar kinderen in
Amsterdam nergens een stukje straat konden vinden om te spelen. Een paar
maal werden ze zelfs bijna overgereden door een auto. Toen kreeg een van
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die kinderen een schitterend idee. Ze gooiden een paar kwartjes in een
parkeermeter en toen hadden ze dat stuk straat voor een half uur gehuurd om
er te kunnen spelen. Dat ging goed totdat er een boze meneer hen met z'n
auto van die parkeerplaats duwde. Dat was het hele verhaal.
Het extra-aardige was, dat in dat verhaal nog een ander verhaal werd verteld.
Dat was dan weer zo'n verhaal waarvan je al gauw in de gaten had dat het niet
kon. Toen die kwaaie vent met z'n auto op die parkeerplaats wilde gaan staan,
zag je hoe een grote groep jongens en meisjes kwam aanlopen. Die man werd
vastgebonden en ze brachten zijn auto naar de sloperij. Daarna zag je die
jongens en meisjes met een takelwagen alle auto's de stad uitslepen, totdat
er niet één meer te zien was en eindelijk kon worden gespeeld. Op het volgende
moment waren we weer terug in het ‘echt’. Je zag hoe de kinderen maar net
opzij konden springen voor die auto. Na afloop werd er nog even met een paar
kinderen over die film gepraat. Een jongen zei dat als je echt auto's ging
wegslepen je toch wel in grote moeilijkheden zou komen. Dat wist m'n neus
ook. Hij leek die omroepster van daarnet wel.

[Rectificatie]
Even rechtzetten. In de Blauw Geruite Kiel van vorige week stond een vervelende
zetfout in het stukje over het Browndalehuis in Friesland. Er stond dat de eerste drie
Browndale-huizen in Nederland in 1973 werden geopend en dat er nu drie keer
zoveel zijn. Niks hoor: het zijn er maar liefst tien keer zoveel, dertig dus.
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En nu allemaal: carnavalskrakers
Karel Eykman
Mijn goede neef Joost is één van de beste praalwagenontwerpers van Bergen op
Zoom. Maanden zijn ze daar lekker bezig met verzinnen, timmeren, drinken en
schilderen. Stel je nou eens voor dat bij voorbeeld Philips en Shell en Unilever
voortaan aan alle steden kant en klare carnavalsoptochten zouden leveren. De
aardigheid zou er gauw af zijn, denk ik. Toch is er iets dergelijks aan de hand met
de carnavalsliedjes.
Vroeger had elk dorp en elke stad zijn eigen carnavalslied, in elkaar gezet door
de man die ook altijd op bruiloften en partijen zo leuk kon rijmen, en gespeeld door
de plaatselijke hoempa. Het waren hele wedstrijden, wie het mooiste lied had, en
allerlei actuele schandalen waren erin verwerkt. Die liedjes waren wel niet zo
fijngevoelig als de liedjes, die Herman van Veen schrijft, maar dat hinderde niet.
Veel vervelender vind ik, dat ervoor in de plaats de grammofoonplaten industrie is
gekomen, die ervoor zorgt dat er in heel Nederland, tot in Friesland zelfs, een aantal
domme dreunen via Hilversum drie in mijn kop gestampt worden.

Foto Anefo

Die dingen zijn voor feestvierders in Brabant en Limburg, en daar moeten ze
blijven. Val mij er niet mee lastig. Zo'n lied moet begrepen kunnen worden door
iemand die zowel katholiek als dronken is. Daarom zal een nummer als Ik ben
tamboewwr het nét niet halen. Als Corrie van Gorp namelijk zingt: ‘Als ik op dat ding
ga rammen, hoef je je haar niet meer te kammen,’ dan duurt het veertien dagen
voor die dronken katholiek dat begrijpt, en tegen die tijd is het carnaval al voorbij.
Nee, dan ‘Daar staat een pAArd in de gang, oho, een pAArd in de gang,’ dat is
natuurlijk perfect. Waarom is dat perfect? Omdat André van Duin het zingt natuurlijk.
Die hoeft alleen maar zijn hoofd te vertonen en hij kan geen kwaad meer doen, ook
bij mij niet. Jammer dat je hem niet kan zien als hij op de radio is.
De hit van de Gebroeders Grimm lijkt nog het meest op een echt ouderwets Brabants
carnavals nummer: ‘We hebben in het Zuiden de klok weer horen luiden, vooruit
Mina de beentjes van de vloer! Als ik je in mijn armen neem, voel ik mij als een
worst, een mens leeft niet bij brood alleen maar heeft ook wel eens dorst!’
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Hoe komen ze erop? Je moet natuurlijk zowel veel van worst als van Mina houden
om deze tekst overtuigend te brengen, zo, dat je er echt helemaal achterstaat. Maar
ja, worst rijmt nu eenmaal op dorst en daar gaat het toch om.
‘Een mens leeft niet bij brood alleen’ is een regel van Jezus, uit de bijbel. Jezus
bedoelde daarmee volgens mij dat het vreselijk is, als iemand zo arm is, dat hij niets
anders meer kan denken dan: hoe kom ik aan eten? Het CDA heeft ook een brochure
laten schrijven Niet bij brood alleen en zij bedoelden ermee dat je niet alleen om
hoger loon moet zeuren, omdat er zoveel andere mooie hogere dingen in het leven
zijn die je op je verlanglijst bij de verkiezingen kan zetten. Nu geef ik het hier zo kort
weer, dat het niet serieus lijkt, maar neem nou maar van mij aan dat Niet bij brood
alleen vol goede bedoelingen stond.
Sommige bedoelingen over ontwapening en zo waren zo goed, dat van Agt zelf
ertegen was. Kan je nagaan! En nu zingen ze dan op carnaval: ‘een mens leeft niet
bij brood alleen maar heeft ook wel eens dorst!’ Zo wordt het hele christelijke
partijprogramma verzopen in één, grote zee van Brabants bier. Arme, arme
protestantse CDA'ers...

Brandend suikerklontje
Rob Sijmons, tekening Frederique Thomassen

Met deze aflevering van proefjes kun je laten zien dat je slimmer dan je ouders bent.
Het deel onder de streep moet je dan niet aan vader of moeder laten lezen. Vorige
keer lieten we zien dat in vet energie verborgen zit. Maar ook voor ander voedsel
gaat dat op. We gaan eerst aan het werk met meel (tarwebloem of maizena), en
zulen de energie laten vrijkomen als een kleine steekvlam. Voorzichtig dus! Op de
aanrecht zetten we een gasaansteker met een hoge vlam, het vetpotje van de vorige
keer, of een fel brandende kaars. Verder heb je nodig: een zeef en een half
theelepeltje meel. Daar gaan we: houd de zeef zo'n 20 centimeter boven de vlam.
Gooi het meel in de zeef, precies op de plek boven de vlam. Onder de zeer ontstaat
een witte wolk die als een steekvlam verbrandt. Het zal niet altijd lukken. Als je niet
goed mikt, komt de wolk naast de vlam. Of de vlam is niet sterk genoeg. Of er
ontstaat geen echte wolk, het meel valt naar beneden en dooft de vlam.
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Als het niet lukt, of als je wat meer spektakel wilt, roep je vader of moeder. Die laat
je een gas van het fornuis aansteken op volle sterkte. Weer de zeef erboven, nu op
40 centimeter afstand van de vlam. Een klein beetje meel in een eetlepel, door de
zeef gooien. En nu zéker een steekvlam, wel 50 centimeter hoog. Niet meer meel
nemen, anders kun je meteen de brandweer bellen.
Je kunt hetzelfde proefje ook met poedersuiker doen: suiker bevat ook energie.
Dus vraag je vader of moeder een suikerklontje aan te steken. Klem het klontje in
een knijper, laat ze maar een lange lucifer gebruiken, het zal ze toch niet lukken.
Hooguit smelt er wat suiker.
Nu komt de truc. Neem de knijper met het klontje van je vader of moeder over. Pak
een asbak waar nog wat as in zit. Duw het klontje in de as; er moet een klein beetje
as aan blijven zitten. Houd het klontje boven de asbak, neem nu zelf een lucifer, en
probeer het klontje aan te steken. Het lukt: met een blauwe vlam. Een deel van de
suiker brandt, een
lees verder op pagina 60
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deel smelt en druipt in de asbak.
Door verbranden komt verborgen energie vrij. Dat gaat lang niet altijd vanzelf.
Normaal kun je meel niet aansteken - houd maar een brandende lucifer bij een
hoopje meel. Bij het suikerklontje lukt het ook niet zo maar. De reden: het zijn allebei
stoffen die eerst een beetje ‘kapotgemaakt’ moeten worden. Wat er dan aan
‘brokstukken’ overblijft is wél brandbaar.
Precieser gezegd: in een suikerklontje zie je allemaal glinsterende stukjes (die
heten kristallen). Als je zo'n kristal steeds maar in tweeën zou kunnen delen, dan
blijft er op een gegeven moment een kleinste deeltje over dat nog suiker genoemd
kan worden. Zo'n deeltje heet een molecuul en is zo klein dat je het niet met het
blote oog kunt zien. Voor de verbranding moeten de moleculen kapotgemaakt
worden. Soms is de hitte van een kaarsvlam voldoende om genoeg moleculen te
bereiken en die te kraken. Soms zijn er wat extra trucs nodig. Het vak dat zich onder
andere met het kapotmaken van moleculen bezighoudt, heet scheikunde. Maar
eveneens ‘scheikundig’ heet het omgekeerde: het aan elkaar koppelen van
moleculen. Zo, kun je ‘families’ van stoffen maken: allemaal stoffen uit dezelfde
bouwsteenmoleculen. Meel en suiker behoren tot zo'n familie: die van de
koolhydraten.

Per gram bevatten koolhydraten allemaal evenveel energie. De bouwsteenmoleculen
zijn immers dezelfde. En dus ontstaan grofweg dezelfde brandbare brokstukken.
En evenveel energie. Volgende keer: meer over koolhydraten.

Sonja, dat meisje van de huishoudschool het L.B.O.
Martijn Reeser
⑱ Het is voorbij: de Disco-Design periode van Sonja. Gelukkig heeft juffrouw De
Hont van school een ander stage-adres voor haar kunnen vinden.
Op een mooie zondagmorgen loopt Sonja door het park. En wie is er ook?...
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Hugh Jans
Reizende Spaanse schotels
Uit de provincie Aragon in het noordoosten van Spanje, uit de
omstreken van Zaragoza komen de pikante chilindrón-sausen, waarin
het typisch Spaanse garnituur van tomaten, uien, knoflook, olijven,
serrano ham, geroosterde paprika's, saffraan en wijn worden
verwerkt. Het vlees dat erbij gebruikt wordt, kan van alles zijn, lam,
kip, konijn, kalf of varken. Maar onze vriend, de oude Español uit
Santa Eulalia, maakte voor ons een chilindrón met geitevlees, zoals
hij die in Cuba had leren maken.
Zo is ook een ander Spaans vleesgerecht gaan reizen, de morcón,
een gevulde vleesrollade, die we terugvinden in de Filippijnse keuken,
zo'n soort rollade vinden we ook in de Argentijnse keuken de
matambre.
De volgende recepten zijn bedoeld voor een paar dagen of voor meer
dan vier eters.

Chilindrón Cubano de Español
3 kg geite- of lamsbout met been
1 ½ bol knoflook
1 ½ kg uien
1 pluk saffraandraadjes
olijfolie
8 eetl. reuzel
zout & peper
2 rode Spaanse pepers
1 plak (¼ cm dik) rauwe ham, fijngehakt
2 kg stevige tomaten, geschild, in parten
2 theel. pittige paprikapoeder
½ theel. allspicepoeder of kaneelpoeder
1 liter droge witte Spaanse wijn of ½ liter van die wijn en ½ liter droge
madera
8 zwarte olijven, ontpit
8 groene olijven, ontpit

Vraag de slager de bout in flinke stukken te verdelen. Schil de knoflooktenen en
halveer ze. Snij de helft van de uien klein en de rest in dikke plakken. Verpak de
saffraan in een papiertje, droog het bij de verwarming en verpulver het.
Maak de olijfolie en reuzel heet in een grote vuurvaste aardewerk schaal of in
een braadpan en voeg de knoflook toe als het vet gaat sputteren. Doe dan de klein
gesneden uien en saffraanpoeder erbij en fruit, af en toe omscheppend, tot de uien
transparant zijn geworden. Strooi er wat zout, peper, de gesneden Spaanse pepers
(al of niet van zaadjes ontdaan) en de gehakte ham bij. Schep alles om op flink vuur
en voeg de tomaten toe. Schep het weer om en laat het op middelgroot vuur, in de
open pan, inkoken. Prak het met een schuimspaan fijn en doe er dan de
paprikapoeder, allspice of kaneel en de stukken vlees bij. Begiet met de wijn of
wijn-madera en stoof 20 minuten door. Draai het vuur dan lager en verdeel de zwarte
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en groene gehalveerde olijven er overheen. Leg er de dikke plakken ui op, dek de
pan losjes af en stoof 1 uur zacht door, of tot het vlees smoorgaar is. Voeg zonodig
wat wijn toe.
Desgewenst kunnen er de laatste 10 minuten repen groene en rode paprika
meegestoofd worden. Geef er gekookte aardappels bij.

Morcón
½ pond gemalen gekookte ham
½ pond gemalen varkenslappen
4 eetl. geraspte kaas
¼ kop gehakt zoetzuur
¼ kop gehakte zwarte olijven
3 theel. sojasaus
2 eetl. citroensap zout & peper
1 theel. komijnpoeder
1 ei, losgeklopt
3 pond runderlende (in één lap van ½ cm dikte)
3 hardgekookte eieren, gevierendeeld
2 koppen lichte bouillon
¼ kop azijn
½ kop tomatensaus
1 ui, gesneden
3 tenen knoflook u.d.kn.
1 laurierblad
2 eetl. bloem

Meng ham, varkensvlees, kaas, zoetzuur en olijven met 1 theelepel van de sojasaus,
het citroensap, zout, peper, komijnpoeder en het losgeklopte ei.
Leg de lap runderlende op een plank en spreid het gehaktmengsel erover uit.
Verdeel de eiparten over de vulling, rol het zorgvuldig op en bind het als een rollade
op vele plaatsen vast. Doe de rollade in een diepe braadpan. Meng de bouillon,
azijn, tomatensaus, gesnede ui, knoflookpulp, laurier, resterende 2 theelepels
sojasaus, wat zout en peper en giet het mengsel bij de rollade. Sluit de pan en schuif
haar 1 uur in de oven op 375° F, 190° C of tot het vlees mals is geworden.
Meng de bloem (of maïzena desgewenst) met koud water tot een papje. Haal de
pan uit de oven en leg de rollade even uit de pan. Roer het bloempapje door de
saus. Leg het vlees er weer in, sluit de pan en kook nog een minuut of 5-7 op klein
vuur, af en toe de saus omroerend.
Haal dan de rollade uit de pan en leg haar op een warme schaal. Snij het touw
los en snij de rollade schuinsweg in dikke plakken. Geef de saus en gekookte rijst
er apart bij met een komkommersla.

Pollo a la chilindrón
2 braadkippen (elk 1½ kg)
zout & peper
½ kop olijfolie
4 grote uien, gesneden
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2 tenen knoflook u.d.kn.
3 kleine groene en 3 kleine rode paprika's, in repen
1 kop fijngehakte chorizo of andere pittige knoflookworst
12 middelgrote tomaten, geschild en gesneden
1 theel. komijnpoeder
1 à 2 glazen droge witte wijn
12 zwarte olijven, ontpit
12 groene olijven, ontpit

Snij de kippen elk in 8 stukken. Zout en peper ze. Maak de olie heet in een grote
braadpan. Bak hierin, telkens met een paar stukken tegelijk, de kip rondom bruin
en doe ze over op een schaal.
Fruit dan in het braadvet, al roerend, de uien, knoflook, paprikarepen en de gehakte
worst, 8-10 minuten op middelgroot vuur, zonder de groenten te bruinen. Voeg de
tomaten en komijn toe, verhoog het vuur en kook tot het meeste vocht ingedampt
is. Roer er nu 1 of misschien 2 glazen wijn door, om een mooie saus te krijgen. Doe
de stukken kip weer terug en bedek ze gelijkmatig met de saus. Sluit de pan en
sudder 25-30 minuten op laag vuur.
Voeg 5 minuten voor de kip gaar is de gehalveerde olijven toe. Dien de kip op
met beboterde lintmacaroni.
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[Nummer 3 - 28 maart 1981]
In de netten van het schrijven
Cees Nootebooms novelle ‘Een lied van schijn en wezen’
Een lied van schijn en wezen door Cees Nooteboom Uitgever: De
Arbeiderspers, 93 p., f 29,50
Doeschka Meijsing
Er was eens een schrijver die opschreef: ‘Toch begrijp ik een cactus in de woestijn
beter dan de bestuurders van de treinen die dag en nacht door de spelonken van
deze stad jagen.’ Deze stad is New York en de schrijver heeft met verbijstering
gadegeslagen wat er zich aan leven afspeelt tussen het diepste punt van de subway
en de hoogste toppen van het World Trade Centre. ‘Wat doen mensen,’ vraagt de
schrijver zich vervolgens af, ‘om zich tussen al dit geweld in stand te houden?’ En
als antwoord geeft hij: ‘Kleine spelletjes’.
De schrijver is hier Cees Nooteboom. Hij schreef het in een verslag over New York,
waar hij was ter gelegenheid van de tentoonstelling van Edward Hopper (Avenue,
maart '81).
Diezelfde vraag stelt Cees Nooteboom aan zich zelf. Wat doet een schrijver om
zich staande te houden als schrijver? Hij bedenkt kleine spelletjes. In Een lied van
schijn en wezen heeft Nooteboom een spelletje bedacht dat op het eerste gezicht
uit eenvoudige regels bestaat, maar allengs de allure aanneemt van een filosofische
handleiding voor schrijvers. Een lied van schijn en wezen blijkt na lezing antwoord
te willen geven op twee vragen: hoe schrijft een schrijver? en: wat gebeurt er als hij
schrijft? Die antwoorden liggen natuurlijk niet in de orde van: met potlood en papier,
of: de telefoon gaat als hij schrijft. En het gaat allang niet meer om een persoonlijk
probleem van Nooteboom.
Nee, de novelle is een pas de deux van schijn en wezen, waarin de Duitse
zwaartekracht van de twee danspartners is opgeheven door de choreografie van
Nooteboom. Wie van een verhaal houdt, en van mensen in een verhaal, zal minder
van Een lied van schijn en wezen genieten dan wie gefascineerd is door de elegantie
van denkvormen en de wetten van de verbeelding, want daar gaat het over. Maar
wie, zoals ik, denkt dat deze twee lezershoudingen zich verhouden als de spanning
van de boog tot de snelheid van de pijl, zal het lezen als een superieur gedanst
intermezzo in de discussie over het noodzakelijk geachte gehalte aan ideeën of
dramatische spanning in de literatuur.
Laat ik eerst zo eenvoudig mogelijk vertellen waar Een lied ‘over gaat’. Een
schrijver, steeds aangeduid als ‘de schrijver’, praat met een andere schrijver, ‘de
andere schrijver’ genaamd. Ze hebben het over een paar fragmenten van beelden
die hij in zijn hoofd ‘ziet’ en waarvan hij vermoedt dat ze te maken hebben met een
verhaal dat hij wil schrijven. Langzamerhand vullen die fragmenten zich op tot hele
beelden en ziet de schrijver mensen in een bepaalde situatie. Op het moment dat
de schrijver zuchtend en zwetend achter zijn papier gaat zitten om dan in godsnaam
maar op te schrijven wat zijn hoofd van binnen ‘ziet’, krijgen wij als lezer ook te zien
wat hij ziet en zitten we midden in een situatie met wildvreemde mensen, personages
in een verhaal: een dokter en een kolonel in het oorlogsmoede Bulgarije van 1879.
Wij, lezers, zijn eraan gewend te dansen naar de pijpen van de schrijver, we
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onderwerpen ons goedmoedig aan zijn trucs en zeggen op zo'n moment: allà, we
begrijpen het, de schrijver heeft een verhaal bedacht en wij doen met hem mee, we
gaan nu geloven in het verhaal dat hij vertelt van de kolonel en de dokter.

Filosofische reden
Afwisselend stappen we heen en weer van Bulgarije 1879 naar Amsterdam 1979,
waar de schrijver met de andere schrijver de problemen van het schrijversvak
bepraat. Die problemen komen neer op het volgende: de andere schrijver zegt:
‘“Wat jij verzint is, omdat het mogelijk is, daarmee ook werkelijkheid.” “Zover was
ik ook al,” zei de schrijver kort. “De vraag is alleen waarom iemand het zou doen,
waarom er nog een verzonnen werkelijkheid aan de bestaande moet worden
toegevoegd.”’ De andere schrijver geeft vier ‘platte redenen’ op die sombere
retorische vraag van zijn kunstbroeder: om het plezier, om het geld, om de roem en
omdat je niets anders kunt. De schrijver zelf heeft nog een minder platte reden: de
filosofische reden om een verzonnen werkelijkheid aan de bestaande toe te voegen
komt heel even in het hoofd van de schrijver op als hij bedenkt wat hij eigenlijk wil:
dat ‘dat wat ik schrijf een omgekeerde metafoor van de werkelijkheid is. Hoe was
dat citaat van Goethe ook weer? Alles Bestehende ist ein Gleichnis.’

Cees Nooteboom (Foto: Bert Nienhuis)

Op dit punt gekomen worden we als lezers meegezogen in het probleem. Het
conventionele spel van scènes die zich afwisselend in Amsterdam en Bulgarije
afspelen, (ook al zit er honderd jaar tussen) konden we nog meespelen, maar nu
zijn we de kluts kwijt. Wat is dat, ‘een omgekeerde metafoor van de werkelijkheid’?
‘“Gelul,” zei de andere schrijver.’ Maar de andere schrijver heeft onze sympathie
niet. Die sympathie is gaandeweg komen te liggen bij de schrijver die zo tobt met
zijn verhaal over de kolonel en de dokter. Hij wil niet zeggen dat hij het verhaal
‘verzonnen’ heeft, want hij heeft de hoofdpersonen ‘gezien’. En daar heeft hij het
niet makkelijk mee.

Zwart gat
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Nog ingewikkelder wordt het als niet alleen de kolonel een rol speelt in het leven
van de schrijver, maar ook omgekeerd iets dergelijks gebeurt. De kolonel heeft
angstige nachten en peinst: ‘Als er maar iemand geweest was met wie hij had
kunnen praten, al was het maar een Nederlandse schrijver geweest, maar de enige
Nederlandse schrijver die hem tamelijk goed kende was nog niet geboren.’ Nee,
die leefde dus honderd jaar later. ‘Jij twijfelt niet aan de echtheid van je personen,’
verwijt de andere schrijver de schrijver, ‘maar aan die van jezelf. Als jij iemand kunt
verzinnen kan iemand ook jou verzonnen hebben.’
Wie dit relaas tot zover gevolgd heeft, weet dat we vanaf dit moment in een
draaikolk terecht kunnen komen waarin we, ook al bewegen onze hersens met de
snelheid van licht, het risico lopen in een groot zwart gat gezogen te worden. Wie
verzint er nu wát in dit lied van schijn en wezen? Is het de kolonel die de schrijver
bedenkt? Is het de schrijver die de kolonel verzint? Met een verschil van honderd
jaar in hun bestaan worden ze beiden verliefd op de vrouw van de dokter, zowel de
kolonel dus als de schrijver. Ze reizen beiden naar
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Rome, de kolonel en de schrijver. Daar vermag de verbeelding zelfs ze even in
elkaars nabijheid op hetzelfde plein te laten vertoeven. Het kan niet, het ligt honderd
jaar uit elkaar, maar op papier gebeurt het en wij geloven erin omdat het lied dáárover
gaat. (Maar daarover straks).
Als ten slotte de kolonel voor de eerste en tevens laatste keer met de vrouw van
de dokter naar bed is geweest in een Romeins hotel, verscheurt de schrijver zijn
manuscript. Terwijl hij het hele verhaal waar hij al die tijd zo mee getobd heeft, in
snippers scheurt, voelt de kolonel ‘Ongeveer honderd jaar eerder, maar in dezelfde
stad, een scheurende brandende pijn in zijn hartstreek die hij toeschreef aan de
gebeurtenissen van de afgelopen maand die die middag op de enig mogelijke manier
afgesloten waren. En ook de dokter en zijn vrouw meenden, ieder voor zich, dat ze
de reden wisten van die geheimzinnige brandende pijn, die hen één vreselijk ogenblik
verscheurde en zonder adem liet.’
Dit is eigenlijk het einde van het verhaal van de symbiose tussen schrijver en
kolonel. Maar als een afsluitende danspas volgt er nog een klein vierentwintigste
hoofdstuk. Dat gaat over zwarte gaten in het heelal en de honderdste geboortedag
van Albert Einstein. Wat doet Einstein plotseling in het lied van schijn en wezen?

Einstein
De honderd jaar die de kolonel en de schrijver scheiden, zijn de honderd jaar sinds
de geboortedag van Einstein in 1879. De relativiteitstheorie van Einstein zegt iets
over de relatie tussen de drie begrippen beweging, tijd en waarneming. Hij heeft
die relatie kunnen beschrijven in termen (formules, vergelijkingen) die vele
onopgeloste problemen in de natuurkunde ophelderden en die andere overgebleven
vragen als nicht zur Sache bestempelden. Omdat die termen overeenkwamen met
wat niet meer omver te werpen was en de theorie door experimenten getoetst kon
worden, werd zij algemeen aanvaard. Als ‘Alles Bestehende’ inderdaad ‘ein Gleichnis’
is, zou je kunnen zeggen dat zijn theorie werd aanvaard omdat het zo'n elegante
theorie is. Elegantie is een esthetische ervaring. Een esthetische ervaring is: aan
het ruggemerg voelen dat iets wat gebeurt, gezegd wordt, berekend wordt, plotseling
alle andere dingen die gebeuren, gezegd worden, berekend worden, samenbalt tot
iets waarvan je (voorlopig) denkt: ja, dat klopt, dat is niet anders dan zo!
De aardige elegantie van de theorie van Einstein is dat je die esthetische ervaring
hebt, terwijl je je er niets meer bij voor kunt stellen: hoe bestaat het dat de ene
tweelingbroer die door de ruimte zweeft met de snelheid van het licht, jonger is als
hij op aarde terugkomt, dan de andere, op de aarde gebleven tweelingbroer? Hoe
moeten we ons dat voorstellen? Het antwoord luidt: dat moeten we ons niet
voorstellen. Voorstellen is een ‘ouderwets’ begrip. Dat moet je kunnen ‘bedenken’.
Als je dat bedenken samenhangend geformuleerd ziet, zodanig dat het niet
tegenstribbelt - niet tegen je voorstellingsvermogen, maar tegen wat je er
samenhangend tegen in kunt formuleren - op zo'n moment moet je een réverance
maken voor zoveel elegantie.
Een lied van schijn en wezen gaat over die relatie tussen beweging, tijd en
waarneming. Honderd jaar na de geboorte van Einstein probeert een schrijver, die
uit hoofde van zijn beroep verondersteld wordt de relatie tussen die drie begrippen
in termen van voorstelling, afbeelding, met de werkelijkheid kloppende waarneming
te verwoorden, een verhaal te schrijven waarin de met de waarneming kloppende
werkelijkheid in Frage is. Het moet een wanhopige schrijver zijn die zich op dat
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terrein wil tonen. Hij moet werken met materiaal dat niet geschikt is voor wat hij wil.
Hij moet op het randje staan om overgehaald te worden te doen wat Wittgenstein
verlangt: dat we elkaar beloven te zwijgen over dat waarover we niet kunnen praten.
Maar hij kan niets anders dan schrijven, zoals de andere schrijver zei.
En tenslotte heeft hij gelukkig ook nog broertjes in zijn dilemma: Pessoa en Borges.
De andere schrijver, die een realist is - verstandig, slim en benijdenswaardig - houdt
hem een vermanende vinger voor: ‘“Daarbeneden, bij Pessoa, doet het pijn, en
daarboven, bij Borges, is het koud. Heel, heel koud.” “Ik heb nooit gezegd dat ik
daar wilde vertoeven,” zei de schrijver die dat plotseling ook een heel raar woord
vond. “Ik vraag mij alleen een aantal dingen af. Ik vraag me af wat iemand nu precies
doet als hij een verhaal schrijft, en dat is toch wel het minste wat je je af kunt vragen.”’
Als een schrijver zich dat met zoveel elegantie afvraagt, past een diepe réverance.
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Een ietwat wilde sport
Roland Barthes en de taal van de universele minnaar
De taal van de verliefden door Roland Barthes Vertaling: Maartje
Luccioni Uitgever: De Arbeiderspers, Synopsis, 244 p., f 35,Carel Peeters
Als Voltaire met zijn door hem vereerde maitresse Madame du Châtelet uit piknikken
ging werd het tochtje ondernomen met twee rijtuigen. In het rijtuig dat achter hem
aan reed zaten geen bedienden of meisjes die de camembert of roquefort moesten
aanreiken tijdens het dejeuner sur l'herbe. Daarin zaten boeken. Voilà, la vie
amoureuse des intellectuels.
De liefdesverhouding tussen Voltaire en Madame du Châtelet duurde zo'n zestien
jaar. Het was een intellectuele en emotionele aangelegenheid die, als men de
geschiedenis ervan achter elkaar leest, inderdaad ‘one of the great love stories of
the world’ was, zoals Cyril Connolly eens schreef. Het was in hoge mate een ‘amour
philosophique’ waarbij de minnaars elkaar hartstochtelijk vonden boven de theorieën
van Newton, die Voltaire juist in die tijd in Frankrijk ingang wilde doen vinden. Het
was een ‘amour spirituelle’ en ook een ‘amour physique’, hoewel Voltaire hierin
enigszins gehandicapt was door de vele ziektes waardoor hij bezocht werd. Het
aardige van deze affaire, en van de liefde in de achttiende eeuw in het algemeen,
was dat liefde en verliefdheid een onderdeel waren van het denken. Zoals de boeken
niet mochten ontbreken bij de piknik, zo ontbrak de liefde niet bij de boeken. In de
tijd van zijn verhouding met Madame du Châtelet, bij wie hij in huis woonde terwijl
zij getrouwd was met Monsieur du Châtelet schreef Voltaire zijn Dictionnaire
philosophique. Waar het hoofd van vol is loopt het hart van over: daarin komt
natuurlijk een lemma voor over de liefde. De cruciale zin daarin is die waarin sprake
is van het effect van de liefde. Dat effect is: ‘dat alle andere gevoelens in die van
de liefde worden opgenomen, evenals metalen die zich met goud vermengen: de
vriendschap, de achting komen te hulp; de talenten van lichaam en geest vormen
weer nieuwe ketenen.’ Wie verliefd is lijkt wel verliefd op alles.
Roland Barthes beklaagt zich in De taal van de verliefden over de betekenis van
de liefde en verliefdheid in de samenleving van de twintigste eeuw: ‘Le malaise, la
crise de civilisation dont on parle aujourd'hui, c'est peut-être une crise du désir’, zei
hij in het laatste interview dat hij gaf (opgenomen in Roland Barthes, Le grain de la
voix, Entretiens 1962-1980). Hij is niet de enige die dat vindt, maar wel een van de
weinigen die er over weet te schrijven op een manier die overtuigend en
onderhoudend is: een manier waardoor men wordt verleid het met hem eens te zijn.
In het nog onlangs herdrukte boek The Art of Loving van Erich Fromm is dat wel
anders. Daarin wordt men er op elke pagina aan herinnerd dat de
liefdesverhoudingen worden gekenmerkt door het kapitalistisch mechanisme van
de handel: ‘Modern man has been transformed into a commodity’, menselijke relaties
‘are essentially those of alienated automatons’. Het boek werd geschreven in 1956
en sindsdien niet meer bewerkt; dat wil zeggen dat volgens Fromm de mens nog
steeds ‘vervreemd’ is van zichzelf en van de natuur. The Art of Loving is het soort
boek waarin geen enkele liefdesaffaire ter sprake komt. Wél wordt er over de liefde
gesproken met theoretisch aplomb, resulterend in hoofdstukken als ‘Love and Its
Disintegration in Contemporary Western Society’ waarin het marktmechanisme met
groot gemak wordt toegepast op de liefde. Wie The Art of Loving heeft gelezen
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begrijpt in één klap wat Roland Barthes bedoelt als hij schrijft dat het ‘marxisme
geen woord vuil heeft gemaakt aan de liefde.’ Bij marxistische denkers heeft
verliefdheid nooit het effect gehad dat Voltaire er aan toeschreef: de andere
gevoelens en gedachten werden er niet in opgenomen. De liefde wordt bij
marxistische denkers onmiddellijk geabstraheerd of in het gunstige geval (zoals bij
Herbert Marcuse en Norman O. Brown) gezien als een psycho-sociaal verschijnsel.
Hoe boeiend een boek als Eros and Civilisation ook is, De taal van de verliefden
brengt je terug bij de naakte feiten: wat gebeurt er met iemand als hij verliefd is, tot
welke vreemde toeren wordt hij door zijn gevoel gedwongen en welke taal komt er
uit zijn mond?

Portret

Roland Barthes

Roland Barthes is verre van een romantisch essayist, hoe vriendelijk de titel van
zijn boek er ook uitziet. Hij schreef geen boek met zinnetjes die een verliefde moet
uitspreken in zijn verheven toestand, hij heeft het boek geschreven over de universele
minnaar. In tachtig kortere of langere hoofdstukken toont hij de curieuse mentale
en fysieke choreografie van de verliefde: het zijn de capriolen die elke verliefde op
een of andere manier maakt, als hij tenminste serieus zijn werk doet. De verliefde
wordt getoond in zijn glorie, zijn ellende, zijn melancholie, tijdens het smachten en
het wachten, in verlaten eenzaamheid, in de zelfvergroting van zijn dramatiek, zijn
inbeeldingen. Barthes levert het portret van de verliefde, maar houdt zichzelf buiten
schot, ook al is hij in alles aanwezig. Hij is aanwezig omdat uit dit boek blijkt dat hij
een groot kenner van de materie is, iemand met een gigantische ervaring op het
terrein waarmee hij zich in dit boek bezighoudt. Onwillekeurig probeert men zich
voor te stellen wat voor een minnaar en verliefde Barthes zelf was. Daarover kan
men gissen wat men wil, Barthes heeft zichzelf altijd in geobjectiveerde vorm
getoond. In zijn autobiografie in de reeks ‘Ecrivain de toujours’ Roland Barthes par
Roland Barthes heeft hij over zich zelf in de derde persoon. Toch schrijft Susan
Sontag in haar essay over Barthes (in Under the Sign of Saturn) dat De taal van de
verliefden een boek is waarin Barthes zijn ‘sorrow discreetly recounted’. Het behoort
niet tot Barthes' stijl om op directe manier zijn gevoelens te uiten, maar er zijn
hoofdstukjes waarin zijn ‘sorrow’ door de regels heensteekt: ‘In de liefde is het
sentiment uit de mode, en zelfs in zijn ouderwetsheid kan het niet behouden blijven,
want het kan niet tot een schouwspel worden opgewerkt: de liefde valt buiten het
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tijdsbestek dat ons interesseert; je kunt aan de liefde geen enkele historische of
polemische zin geven; en daarom zijn liefde en sentiment obsceen.’
Op ongedwongen wijze weeft Barthes door zijn hoofdstuk citaten uit de amoureuse
wereldliteratuur, alsof hij steeds gevolgd werd door een rijtuig met boeken. Die
citaten zijn de getuigen van zijn uitgangspunt: ze bewijzen dat hij het niet over een
uniek geval heeft, maar dat het al eerder is vertoond door Werther, door Romeo en
door talloze andere personages in romans van Balzac, Stendhal, Thomas Mann,
Dostojewski. Maar ook filosofen als Nietzsche en Plato staan hem ten
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dienste. Zijn boek is een nieuwe versie van Plato's Symposium waarin dit keer niet
over het wezen of de aard van de Eros wordt gediscussieerd, maar over zijn
verschijningsvormen.
Barthes schrijft dat het een wonderlijke gedachte zou zijn zich voor te stellen dat
‘moderne intellectuelen’ rond de tafel zouden zitten om over de liefde te praten. De
liefde is als onderwerp: ‘niet relevant’: ‘in deze tijd bestaat voor de liefde geen
systeem: en de handvol systemen die de hedendaagse minnaar omringen, hebben
geen plaats voor hem (of het moest een tweederangs plaats zijn): al wendt hij zich
ook tot deze of gene taal, antwoord krijgt hij niet, tenzij om hem weg te lokken van
wat hij liefheeft.’ De verliefde is het vijfde wiel aan de kar van de degenen die liever
spreken van ‘interpersoonlijke relaties’.

Passie
Eigenlijk zegt Roland Barthes een boek lang dat de passie van een verliefde door
talloze dingen bij voortduring wordt gefrustreerd en hij houdt daarmee impliciet een
pleidooi voor het ontbreken van enig gevoel van verhoudingen bij een minnaar, voor
zijn koppigheid te volharden, voor zijn solipsisme en voor zijn ‘waarheid’, die door
de nuchteren ‘waanzin’ wordt genoemd. Door het hele boek is de voornaamste
getuige Goethe's roman Het lijden van de jonge Werther. Hij staat model voor de
verliefde in de tweede helft van de twintigste eeuw. Volgens Barthes wordt dat soort
‘lijden’ tegenwoordig geminacht en wordt zijn pathos bedolven onder platitudes en
gerelativeerd, zoals Lessing indertijd al deed: ‘Gelooft u niet, zei Lessing naar
aanleiding van de Werther, dat om te verhinderen dat een dermate vurig werk meer
kwaad dan goed doet, een uiterst koel nawoordje op zijn plaats zou zijn?
Wat betekent het als Susan Sontag schrijft dat Barthes ‘an amorous relation to
reality’ had? Barthes heeft een even polemische en satirische geest als Voltaire,
alleen minder sardonisch. Maar ook hij weigert zich ongelukkig te voelen hij weet
de werkelijkheid betekenis te geven. Hoeveel nonsens er ook in zijn boeken staat,
onsympathieke nonsens is het nooit; het is de nonsens waar men opgewekt van
wordt, zich verbazend over de ongekende moeilijkheden van de geest. Barthes
leest boeken op een volstrekt unieke manier. Zijn polemische geest gebruikt hij om
zich een weg te banen door de banaliteiten van zijn tijd. Zijn vorm van polemiek is
in De taal van de verliefden de presentatie van de gedachten en gevoelens van de
universele minnaar, ten prooi aan ‘een ietwat wilde sport’, de verliefdheid. Barthes
toont hem in zijn pure vorm, zonder relativering of ironisering en hij gunt hem zijn
pathos en delirium. Daarmee toont hij begrip voor het anarchistische karakter van
de verliefdheid en de liefde en verdient hij een plaats in het voorste rijtuig van
Voltaire.
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Roelofsz' Letterkundig Alfabet - E

SPELREGELS LETTERKUNDIG GANZENBORD
Benodigdheden: een dobbelsteen, één fiche voor elke speler. Wie op de letter e komt mag
nog eens gooien. Wie op de nummers 5, 9, 14, 18, 22, 25, 29, 42, 45 komt moet het volgende
doen:
5. Hier ziet u Henriëtte van Eyck. Ga naar het huisje van Vestdijk in Doorn op 15.
9. Hier ziet u Marcellus Emants. Ga en haal uw nagelaten bekentenis op 1.
14. Hier ziet u Willem Elschot. Ruim vier jaargangen van het Wereldtijdschrift op. Dat betekent
dat u twee beurten moet overslaan.
18. Hier ziet u Jan Eykelboom. Hoewel u blijft en eigenlijk nooit terugkomt, wordt u beloond
met zes plaatsen vooruit.
22. Hier ziet u T.S. Eliot. Ga terug naar 11. Rol uw broekspijpen op want u moet gedurende
1 beurt door het water waden.
25. Hier ziet u Erasmus. Schrijf een vierregelig versje waarin u de lof zingt van de letter e.
Als u klaar bent mag u verder spelen.
29. Hier ziet u Frederik van Eeden. Zweef door naar Walden op 39.
42. Hier ziet u W.H. van Eemlandt. Zijn detectives hebben u in de gevangenis geholpen.
Blijf daar tot u door een ander verlost wordt.
45. Hier ziet u de heer Jan Eter. Ga naar de echoput op 34. Sla twee beurten over en bedenk
twee nieuwe pseudoniemen van elk tien letters, waarin totaal 7 e's voorkomen.
De winnaar is degene die het eerste op 46 komt. Hij mag een boek naar keuze lezen.
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Lof der domheid
Een moderne bloemlezing
Het is honderd jaar geleden dat Gustav Flauberts roman Bouvard et
Pécuchet verscheen: een roman over twee klerken die ongewild
geconfronteerd worden met de domheid van de wereld. Het tweede
deel van deze roman is helaas nooit verschenen. Daarin zouden alle
domheden en gemeenplaatsen voorkomen die het duo op hun weg
vond. Om dit gemis honderd jaar later enigszins goed te maken vindt
men op de volgende pagina's de eerste aanzet tot een Nederlandse
versie. Piet Grijs, die het gemis het sterkst voelde, leidt hem in. Wie
de vinders van de bêtises zijn staat in het kader op pagina 11

Piet Grijs
Als u het indertijd zag, dan herinnert u het zich: Wim de Bie trekt met een stapel
dure natuurboeken het bos in. Helaas: niets in het bos is in een boek te vinden, en
niets uit een boek in het bos. Het wordt donker. Bie staat vertwijfeld met een
zaklantaarntje, en kan door de boeken het bos niet meer zien.
Toen ik na die scène mijn tranen had afgeveegd, begreep ik hoe het zat met
Bouvard en Pécuchet. Dat zijn de twee hoofdpersonen van Bouvard et Pécuchet
dat deze maand een eeuw geleden verscheen. Gustave Flaubert was toen al haast
een jaar dood, het boek is niet af.
Bouvard en Pécuchet zijn twee Parijse kantoormijnheren die door een erfenis hun
ideaal kunnen uitvoeren: de stad verlaten, buiten gaan wonen, en alle dingen doen
die ze willen. Ze ondernemen de tuinbouw, de geneeskunde, de liefde, de geologie,...
en steeds is het hetzelfde liedje: ondanks en juist door alle wetenschappelijke
raadgevingen in de officiële handboeken, mislukt hun alles.
In het tiende hoofdstuk zijn ze maatschappelijk gezien totaal mislukt. Ze besluiten
nu, zo blijkt uit de aantekeningen van Flaubert, die dit hoofdstuk niet meer kon
voltooien, om voortaan nog maar één ding te doen: Ze gaan weer kopiëren zoals
ze dat op kantoor deden. Wat ze kopieerden had het tweede deel van het boek
moeten vormen. Gustave Flaubert had daarvoor zelf honderden boeken gelezen,
en ook vrienden aan het werk gezet. Hij wilde een vernietigende bloemlezing geven
van domheden, gemeenplaatsen, tegenspraken, verwatenheden, naäperij, waaronder
ook kritieken op het boek Bouvard et Pécuchet, iets dat veel latere commentatoren
schichtig maakt.
Die commentatoren hebben zich de afgelopen eeuw vooral beziggehouden met
de vraag: zijn Bouvard en Pécuchet nu dom (omdat ze er steeds maar weer
intrappen, en op officiële handleidingen vertrouwen) of zijn ze juist slim (omdat ze
door hun slaafse gehoorzaamheid de bêtise van die boeken aantonen)?
Tussenoplossingen zijn: ze waren eerst dom, maar worden door schade en schande
wijs; Flaubert schildert ze eerst als belachelijk, maar net als bij Don Quichot legt de
schrijver op den duur zich zelf in de hoofdpersonen.
Het wachten was op de Nederlandse televisie, die dit probleem tot een
bevredigende oplossing bracht: Bouvard en Pécuchet zijn niet anders dan Kees
van Kooten en Wim de Bie avant l'image.
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Tekening Grandville

Vraagt iemand zich ooit af of Kees & Wim, Cor & Ab van der Laak, Jacobse &
Van Es dom zijn? Dat is een domme vraag. We hebben hier, dat weet iedere kijker,
te maken met twee acteurs. Dat ze toevallig nog hun eigen teksten schrijven, laat
ik even buiten beschouwing. De twee acteurs spelen rollen, en wij blijven weten dat
het rollen zijn. Natuurlijk zou een klein fragment uit de Tegenpartij zo door boer
Koekoek als verkiezingspropaganda kunnen worden uitgezonden. Maar wij weten
dat het acteurs zijn.
Is er aan de maandelijkse manifestaties, hoeveel jaar nu al niet, van Van Kooten
en De Bie een naam te geven? Cabaret? Satire? Publieke geseling? Columnisme?
Doet het er iets toe?
De laatste tijd vertonen Koot en Bie geregeld een videocitaat van een bijzonder
domme/slechte politicus/artiest. Zulke citaten zijn dodelijk, door hun inhoud zelf, en
ook door de wetenschap dat Kees en Wim ze kunnen vermorzelen. Flaubert was
van plan om in het tweede deel van Bouvard en Pécuchet een reeks citaten te
geven.
Voor de lezer van 1981 is het niet erg dat dit tweede deel niet is verschenen. Die
Franse boeken van anderhalve eeuw geleden kennen wij niet meer. Maar de
domheid, de gedrukte domheid, die hebben wij in minstens zo grote mate. Iedereen
scheurt wel eens iets heel stompzinnigs uit, of neemt zich voor het te onthouden.
Het wachten is op een draagbaar kopieermachientje dat je even langs de ergerlijke
regels strijkt, en dat je eens in de week een overzicht geeft van de platste
stommiteiten.
Ik heb een aantal mensen gevraagd om hun particuliere deel 2 van Flauberts
zotheidslijst te leveren, en die worden op de volgende pagina's in deze boekenbijlage
afgedrukt.
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Oppassen
‘Zo heeft de opvoeding in deze prachtige maatschappij ons opgescheept met een
hartstocht voor literatuur... We zullen onszelf voortdurend voorhouden dat zulk werk
geen serieuze aandacht verdient en dat we er niets van kunnen leren, maar er
integendeel voor moeten oppassen in verband met het gevaar dat het met zich
meebrengt voor onze psychische constitutie.’
Plato, Politeia, vertaling Gerard Koolschijn, p. 270
③

Relatie
‘De relatie tussen geloof en arbeid is duidelijk. Want anders was er geen christelijke
vakvereniging.’
J. Lanser, NRC, 23 oktober 1970
①

Vergelijkbaar
‘Antipapisme is vertaald antisemitisme, even giftig en even gevaarlijk’ (...) ‘Het zou
buitengewoon laf en misdadig zijn een bloedige vervolging van katholieken af te
wachten alvorens te durven constateren, dat het hier om een volkomen vergelijkbaar
mechanisme gaat.’
Cornelis Verhoeven, Godsdienst R.K.
①

Denken
‘De meeste mannen randen niet aan in technische zin, maar wel in afgeleide zin,
door de walgelijke manier waarop zij met vrouwen omgaan en over vrouwen denken.’
Andreas Burnier, Lesbisch Prachtboek, p. 36
②

Wegdoen
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‘Het broekpak! Misschien zullen wij deze jaren uit de beschavingsgeschiedenis
moeten snijden en wegdoen, hoe jammer ook voor sommige herinneringen. Wat
moet de toekomst van ons denken! Een tijd die de vrouwen in pakken stopte en de
seks in winkeltjes, en zich wijsmaakte dat er een nieuwe vrijheid gewonnen was.’
J.J. Peereboom, Ik ben niets veranderd, p. 134
③

Zusje
‘Het kwam wel meer voor dat composities onder een andere naam werden
uitgegeven. Deze wals (Sehnsuchtwalzer van Beethoven) was overigens wel
beroemd en hier zou, anders dan bij Mendelsohn, sprake kunnen zijn van het stelen
van roem. In het geval van Mendelsohn en zijn zuster is het juist omgekeerd; Fanny
heeft een klein beetje van de roem van haar broer gestolen. Zonder hem zouden
wij nooit van haar gehoord hebben.’
Maarten 't Hart, Ongewenste zeereis, essays, p. 36
④

Kuil
‘De taal is de kuil der volwassenen die je, als je onderling bent, liever niet voor elkaar
graaft, want je valt er immers zelf in.’
Guus Kuijer, Het geminachte kind, p. 149
⑧

Wijze man
‘Ik wil niet vervallen in de illusie van de wijze gewone man, maar het is toch grappig
om de samenleving te zien soezen terwijl denkers ons begrip van mens en wereld
herzien. Het is allemaal “interessant”; intussen gaan de zaken zeker op de oude
voet voort, en vroegere wijsheden blijven geldig? Dat moet toegegeven worden.’
J.J. Peereboom, Ik ben niets veranderd, p. 106
③

De Bouvards en Pécuchets 1981:
Aan het slot van elk citaat staat een nummer. Daarbij horen de volgende namen:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

M. van Amerongen
Lodewijk Brunt
Carel Peeters
Doeschka Meijsing
R. Ferdinandusse
H.A. Gomperts
Pieter Vroon
Gerda Meijerink
Bart Tromp
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⑩ Hans Achterhuis
⑪ Maarten 't Hart
⑫ Elmer Schönberger

Rijm
‘Over geestigheid. Bijvoorbeeld over verdichting en verdubbeling van het creatieve
in het woordje kunstartiest en de daarmee vergrote kans op onsterfelijkheid. Opdat
er niets gevreesd hoeft te worden bij de zerkjes, als er staat: hier ligt, eindelijk in
gelid, de Wit. De levenden zal het niet deren en de Parnassus, rijmen doet het niet,
zal zijn gezang er niet voor staken.’
Oscar de Wit, Met koele obsessie, p. 426
④

Rechtopstaand
‘De geprononceerde rechtopstaande houding, die de betekenis heeft van
zelfstandigheid en van tegenstandigheid, wordt door ons gemakkelijker
geïdentificeerd met het manlijke dan met het vrouwelijke karakteristieke beeld.
Hierbij moet alle nadruk vallen op “door ons” en wij bedoelen hiermede de zeer
beperkte groep, die men de “intellectuele” (of beschaafde) mensen noemt.’
F.J.J. Buitendijk, De vrouw, p. 160
③

Opheffing
‘Opheffing van het kapitalistische produktiestelsel en vervanging van dit systeem
door een socialistisch produktiestelsel maakt voor het eerst opstelling en uitvoering
van een ekonomisch staatsplan inderdaad mogelijk en wel ten gunste van het volk.
En pas door die nieuwe sociaalekonomische en politieke verhoudingen kunnen ook
de dubbele uitbuiting van vrouwen èn haar dagelijkse achteruitzetting tengevolge-van-een mannenmoraal stelselmatig verdwijnen.’
Jules de Leeuw, Seksen sinds de Steentijd, p. 181
②

Gevallen
‘De mensheid is in twee sexen uiteengevallen...’
Andreas Burnier, Lesbisch Prachtboek, p. 36
②

Intuitief
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‘Het is zaak, dat men zich, voordat men gaat zoeken naar de uitkomsten van
welzijnswerk, afvraagt of het wel zo belangrijk is, dat dit werk resultaten heeft en of
men die resultaten dan wel zo nodig te weten moet zien te komen. Het is immers
bepaald niet zo eenvoudig om ze te vinden, zoals we nog zullen zien. Intuitief zal
men wellicht geneigd zijn om te zeggen, dat het natuurlijk een noodzaak is dat
maatschappelijk werk, gezinsverzorging enzovoort, effekten heeft. Toch zijn er
welzijnswerkers, die stellen, dat het resultaat van dat werk niet zo vreselijk belangrijk
is. Het resultaat is bovendien moeilijk op objektieve wijze vast te stellen, zodat men
zich de moeite kan besparen om het op te sporen. Waar het volgens hen om gaat
is dat er mensen in de samenleving zijn, die problemen hebben. Deze mensen
moeten zonder meer geholpen worden ongeacht het effect van deze hulp. Dat deze
hulp eventueel ook nog een vast te stellen effekt heeft is in deze visie wel een
plezierige bijeenkomstigheid, maar essentieel is het niet. Deze visie wordt impliciet
ook vaak in het beleid gehanteerd. Veel welzijnsvoorzieningen komen tot stand,
omdat een bepaalde nood gekonstateerd wordt, waaraan iets gedaan moet worden.
Het welzijnswerk moet dan voor dat “er iets aan doen” zorgen. Wat meestal
achterwege blijft is dat vooraf vastgesteld wordt welke resultaten met het inschakelen
van het welzijnswerk dienen te worden bereikt. Nog veel minder vaak ziet men, dat
de inschakeling van welzijnswerk gebeurt vanuit een wel omschreven verwachting
omtrent die resultaten. Dat de inschakeling van de welzijnswerker eventueel ook
negatieve resultaten zou kunnen opleveren, wordt dan verder buiten beschouwing
gelaten.’

Drs. C.J.P. Steijger (red), Over helpen gesproken. De ontwikkeling van de
maatschappelijke dienstverlening als onderdeel van welzijnswerk, p. 66
⑩

Qua omvang
‘Dat zal qua omvang altijd een verhouding blijven tussen een muis en een olifant,
maar het is niet ondenkbaar dat alleen al het bestaan van de muis de olifant af en
toe tot andere gedachten zal brengen.’
K.L. Poll, Een dienstreis voor burgers, p. 15
⑥

Geen woord
‘In het licht van de geschiedenis is Ter Braaks aanval op de geest een stoot in de
verkeerde richting en eigenlijk in zijn tijd al een anachronisme. Over corporatisme,
militarisme, nationalisme, totalitarisme
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treft men er expliciet geen woord in aan, hoewel die krachten zich ten volle lieten
gelden toen het geschreven werd.’
Francis Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak, p. 77
③

Laatste instantie

‘Om te benadrukken dat dialektisch materialisme niet simpelweg economisch
determinisme is, introduceert Althusser het begrip “overdeterminatie”. Dit behelst
twee stellingen: in de eerste plaats dat verklaringsfaktoren niet los gemaakt kunnen
worden van hun sociaal-structurele context; en in de tweede plaats dat het onderzoek
naar produktieverhoudingen en naar bezitsverhoudingen weliswaar van kardinaal
belang is, maar dat men hiermee toch niet komt tot een juiste verklaring van sociale
verandering. Althusser gaat na hoe zulke factoren “in een en dezelfde beweging
door de verschillende niveaus en stadia van de sociale formatie” zowel bepaald
worden als bepalend zijn. “De economie is de determinant van sociale verandering,
maar slechts in laatste instantie.” Maar: “deze laatste instantie doet zich nimmer
voor.”’
Margaret Coulson en David Riddell, Sociologie, een andere inleiding, p. 87-88
⑨

Verval
‘By comparison with the effectiveness, wholesomeness, emotion, satisfaction, delight,
inspiration and stimulus that we (that is, classical music-lovers, and we are a class
audience) (32) derive from Beethoven, Brahms and the rest, modern music (with
very few exceptions) is footling, unwholesome, sensational, frustrating, offensive
and depressing. Why is this? It is because the bourgeois/capitalist society that
brought music out of church into the realm of bourgeois art, and reached
undreamed-of power and imperial glory through the upheavals of the industrial
revolution, and also undreamed-of power of artistic expression, is now in the last
stages of decay, and modern music reflects that decay.’

Cornelius Carden, Stockhausen serves Imperialism, p. 57
⑫
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Net als
‘Wij zijn sentimenteel, net als de Amerikanen, de Duitsers en de Zweden.’
K.L. Poll, Een dienstreis voor burgers, p. 114
⑥

Andere titel
‘De mens bevecht zijn omstandigheden. De gewone man verliest veelal, de held
wint. We geloven dat we op den duur ook zullen winnen, en bestendigen dat
hoopvolle vermoeden door helden te (laten) bedenken. Dit streven is het duidelijkst
in de wereld van de lektuur, waarin verhalen goed aflopen. Menno ter Braak schreef
eens een boek dat Dr. Dumay verliest heette, het was geen succes, de uitgever had
hem beter een andere titel kunnen laten bedenken. De aarzelende potentiële lezers
schoven het boek weer over de toonbank. Als je van tevoren weet dat het verkeerd
gaat... Vestdijks Meneer Visser's Hellevaart verkocht wèl goed, maar een hellevaart
kan nog avontuurlijk zijn, en stiekem geloven we toch niet dat de hel voor eeuwig
is. Maar zo botweg “de dokter verliest”, nee. Jammer overigens, want Ter Braak
schreef mooi, al was hij dan niet handig.’
Janwillem van de Wetering, Op zoek naar het ongerijmde, p. 61
⑤

Bezigheden
‘Hoe kunnen genen die hun dragers predisponeren voor homoseksualiteit, zich door
de bevolking verspreiden als homoseksuelen geen kinderen krijgen? Een van de
mogelijke antwoorden op deze vraag luidt dat hun naaste verwanten dank zij hun
aanwezigheid meer kinderen konden krijgen. De homoseksuele leden van primitieve
gemeenschappen hebben leden van hetzelfde geslacht wellicht geholpen, hetzij bij
de jacht en het verzamelen van planten, hetzij bij de meer huishoudelijke bezigheden
in het kamp.’
E.O. Wilson. De gouden kooi, p. 127
⑦

Doodlopend
‘Um aus der methodischen Ausweglosigkeit teleologischen Denkens, das in einer
kreisförmigen Argumentationsfigur verharrt und den späten mit dem frühen Liszt in
Beziehung setzt, heraustreten zu können, sind die verschiedene Bildungsabschnitte
als Struktur gewordene Widerspiegelungsprodukte, hergestellt von einer
nichtidentischen Identität, zu verstehen.’
Norbert Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, in: Franz Liszt (Musik-Konzepte
12) p. 8
⑫
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Antisemitisch
‘Richard Wagner. Wie antisemitisch darf ein Künstler sein?’
Titel van Musik-Konzepte 5, München 1978
⑫

Onkruid
‘Kunst is mensenwerk. Wat niet door mensen gemaakt is, zoals storm en onkruid,
noemen wij geen kunst.’
K.L. Poll, Een dienstreis voor burgers, p. 134
⑥

Innerlijke entropie
‘De gevoelsmatige scheiding van mens en wereld, van mens en medemens en
uiteindelijk van de mens van zichzelf: het totale innerlijke isolement, de volstrekte
innerlijke leegte waar de technocultuur onherroepelijk in uitmondt (ook al lijkt het,
uiterlijk, alsof wij meer wereld zien en meer medemensen ontmoeten dan onze
voorouders), die innerlijke entropie kan worden getransformeerd tot innerlijke warmte
en rijkdom (ook in een technisch geavanceerde wereld) door het Goetheanisme.’

Andreas Burnier, De zwembadmentaliteit, p. 30
⑪

Strategie
‘Er is nog nooit iets veranderd in de maatschappelijke orde tenzij een meerderheid
van mensen daar aktief belang bij had. Er is nog nooit iets veranderd in de
maatschappelijke orde tenzij er een revolutionaire elite actief optrad. Beiden stellingen
zijn tegelijk waar. De gelijktijdige honorering daarvan kon wel eens een machtig
stuk strategie voor sociale aktie opleveren.’
Piet Reckman, Naar een strategie en metodiek voor sociale aktie, p. 40
⑨

Tussenincarnatie
‘Voor zover het mannen niet lukt, gegeven de sociale en culturele machtspositie
waarin zij zijn getekend, de androgyne liberation mee te maken, zullen zij moeten
wachten op hun vrouwenincarnatie voor hun verdere ontplooiing. In dat geval wordt
nu en in de nabije toekomst een mannenincarnatie een tussenincarnatie: een
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Inkarnation der Ruhe, en zal men echt uiterlijk en innerlijk actief moeten en kunnen
zijn als vrouw. Dat is dan, cultuurhistorisch, een tussenfase, tot de androgyne mens
metterdaad zal zijn geboren.’

Andreas Burnier, De zwembadmentaliteit, p. 75
⑪

Buffertje
‘Zelf ben ik erg gesteld op mijn appeltje voor de dorst. Dat staat keurig op een
spaarrekening bij postgiro/rijkspostspaarbank. Als buffertje voor onverwachte
toestanden. Want het blijft waar: als in huis de stofzuiger kapot gaat, volgen koelkast,
de auto-uitlaat en het dak als vanzelf. Liefst binnen een week. Om dat aan de weet
te komen heb ik er 51 levens-
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jaren opzitten. Zeg maar 21, want de eerste 30 moest ik warm lopen.’

Wim Bosboom, Geldkoers, informatie voor thuisbankiers
⑤

Orakel
‘Net als ieder ander komen filosofen tot een oordeel over hun persoonlijke emotionele
reacties op verschillende alternatieven alsof ze een verborgen orakel raadplegen.
Dit orakel bevindt zich in de diep gelegen emotiecentra van de hersenen.’
E.O. Wilson, De gouden kooi, p. 14
⑦

Visioenen
‘Dit gevoel dat we getuige zijn van een mutatie van de geest over de hele planeet,
waardoor verborgen energie en visioenen die in het diepste van onszelf ontstaan
zijn zullen vrij komen, is nu al bijna tot algemeen volksgeloof geworden.’
Theodore Roszak, Onvoltooid dier. Over de evolutie van het bewustzijn, p. 14
③

Erven
‘Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders,
dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het koninkrijk Gods
niet beërven.’
Paulus in de Eerste brief aan de Korintiërs
①

Correlatie
‘It provokes the desire, but it takes away the performance.’
De poortwachter in Macbeth over de correlatie tussen drank en seks.
①

Werkelijkheid
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‘Als je zegt “kapitaal” of “waar”, “meerwaarde” of “arbeid”, “proletariër” of “geld”, en
tegenwoordig ook “macht” of “man”, “structuur” of “werkelijkheid”, dan weet iedereen
meteen waar je het over hebt’.
Oscar de Wit, Met koele obsessie, p. 179
④

Onbewust
‘In Red Harvest is een van de hoofdpersonen de prostituée en het gangsterliefje
Dinah Brand. Ze is een verlopen dronkaard en wordt ons beschreven met bijna
lesbische trekken: breedgeschouderd, gespierde benen, een vroeg afgeleefd gezicht
met slordig aangebracht lippenrood en onverzorgde haren. Bovendien heeft ze
ladders in haar kousen. Het is mogelijk dat Dashiell Hammett zijn vrouwentypen als
Dinah Brand en Nora Charles onbewust lesbische trekken heeft meegegeven, het
is minder toevallig dat we dit type vrouw in de latere harde thrillers en
spionageromans veelvuldig aantreffen, vooral bij de “slechte vrouwen”, de femmes
fatales, zoals men ze ook aantreft bij Raymond Chandler, Peter Cheyney, Mickey
Spillane, James Hadley Chase, Ian Fleming en vele andere auteurs. De “slechte
vrouw” is immers niet zelden een prostituée en de moderne psychologie is er eindelijk
achter gekomen dat de gemiddelde prostituée (evenals de striptease girl) een hele
of halve lesbienne is, terwijl de souteneur (en vele gangsters zijn souteneurs) niet
zelden een sterk homofiele inslag heeft. En aangezien de lesbienne ook in de
pornografische roman vertegenwoordigd is, zou men kunnen zeggen dat Hammett
met Dinah Brand althans een stap in de richting van de pornografische roman heeft
gedaan.’

Ab Visser, Onder de gordel, p. 69
⑤

Switch
‘In some cases - but much less often than is sometimes assumed - this leads to a
desire for sexual relations. But unlike most male homosexuals, such women can
often switch their sexual attention to the other sex if they can find a male who really
wants and needs to “look outward with them” (and I would add inward) in the same
direction.’
Bruno Bettelheim, Surviving, p. 233
④

Geslaagd
‘Tenslotte blijft China - hoe belangrijk ook op zichzelf - voorlopig vrijwel het enige
voorbeeld van een volkomen geslaagde boerenrevolutie.’
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W.F. Wertheim, Elite en massa, p. 106
⑨

Krankzinnig
‘Als er op de hele wereld maar één menselijk individu leefde, dan zou niemand
kunnen uitmaken of hij krankzinnig was of niet!!’
W.F. Hermans, Hellebaarden, p. 56
③

Shaky identity
‘In most instances, for example, homosexuality is not practiced for the satisfactions
that a close emotional - and also sexual - attachment to another person provides.
It is rather the consequence of an inability to relate closely to a person of the other
sex because of a deep insecurity about one's own sexual identity, and a closely
related anxiety about how destructive a heterosexual relation may be to a most
shaky identity.’
Bruno Bettelheim, Surviving, p. 381
④

Hamelncomplex
‘Hoboïsten en clarinettisten vinden zich exhibitionisten, plegen fellatio, masturberen
“en public”, lokken kinderen met hun spel (men zou dit het Hamelncomplex kunnen
noemen).’
Dr. H. Henkemans, Sublimatiestoornissen bij kunstenaars, 1981
①

Kreupel
‘De Toverfluit, een Germaansch kunsteloos en onverstaanbaar gewrocht, welks
kreupel naschrijfsel op Woensdag den 3 dezer voor eene talryke menigte
aanschouwers voor de eerstemaal opgevoerd is...’
Recensie d.d. 8 april 1799 in ‘De Tooneelmatige Roskam’ naar aanleiding van
de Nederlandse première van Die Zauberflöte
①

Plant
‘Vrouwen kunnen weliswaar over een zekere ontwikkeling beschikken, maar voor
de hogere wetenschappen, zoals de filosofie, zijn zij niet geschapen. Het verschil
tussen man en vrouw is vergelijkbaar met dat tussen dier en plant. Het dier
beantwoordt meer aan het karakter van de man, terwijl de plant, voorbestemd voor
een meer gelijkmatige ontplooiing, meer aan de vrouwelijke natuur beantwoordt.’
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel over de ‘denkende vrouw’
①

Geld
‘Het geld is de vurige God van Israël, waarnaast geen andere God mag bestaan.
Het geld verlaagt alle goden van de mens - en zet ze om in handelswaar... Het geld
heeft dan ook de hele wereld, zowel die van mensen als die van de natuur, van
haar karakteristieke waarde beroofd. Het geld is de aan de mens ontfutselde essentie
van de arbeid en van zijn bestaan, en dit vreemde wezen heerst over hem en hij
aanbidt het. De God van de joden heeft zich verwereldlijkt, hij is de God van de
wereld geworden.’

Karl Marx, Zur Judenfrage, 1843
①

Bê
‘Honderdduizend schapen laten tezamen nooit iets beters hooren dan een
overweldigend Bê.’
(prof. G.J.P.J. Bolland, over de democratie in Het boek der spreuken, 1909
①

Niet noodzakelijk
Het centrale bewustzijn zal in het latere proza al verder ontbonden worden, met
name bij de hanteerders van de kollagevorm; tegelijk zal de verbeeldingswerkelijkheid
verder geaksepteerd worden als een zelfstandige (literaire) werkelijkheid, evenals
het verbofakt als zodanig: kortom liternatuur (wat niet noodzakelijk hetzelfde hoeft
te zijn als volstrekt autonoom of maatschappelijk autonoom).
Sybren Polet, inleiding Ander proza, p. 23
③

Luiheid
‘Bezigheid is het masker van de luiheid’.
J.J. Peereboom, Ik ben niets veranderd, p. 123
③
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Onder analytici
Een gesloten gezelschap zet de deur op een kier
Psychoanalytici aan het woord onder redactie van Bets
Frijling-Schreuder, Jeanne Lampl-de Groot, Niek Treurniet en Frans
Verhage Uitgever: Van Loghum Slaterus, 440 p., f 49,50
Christien Brinkgreve
Zou eindelijk de zwijgende beroepsgroep - die, naar zorgvuldig gekoesterd
stereotype, onzichtbaar opgesteld achter de sofa slechts ‘mm’ of ‘jaja’ zou mompelen
op het jarenlang dagelijks geuite relaas van hun patiënten - zich tot het spreken
hebben laten verleiden? De werkelijkheid is, zoals vaker, wat prozaïscher: ter
gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de analyticus P.J. van der Leeuw
hebben zijn analytische vrienden een Liber Amicorum samengesteld, dat kennelijk
bedoeld is voor een ruimer publiek dan alleen analytici: uitgebracht als handelseditie
ligt het in grote stapels in de boekwinkel.
Van der Leeuw is een belangrijk man in de Nederlandse psychoanalyse. Op
organisatorisch gebied heeft hij zijn sporen verdiend (hij was medeoprichter van het
Amsterdamse Psychoanalytisch Instituut, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalyse, voorzitter van opleidingscommissie en curatorium; ook met
de internationale organisatie van analytici heeft hij zich beziggehouden, onder meer
als voorzitter van de Internationale Psychoanalytische Vereniging). Voor een groot
aantal van de nu praktizerende analytici is Van der Leeuw leermeester (geweest):
als leeranalyticus, als supervisor, of als docent bij de verschillende werkgroepen
en seminars in de analytische opleiding. Onder analytici staat hij bekend als
Freudkenner, en wordt gewaardeerd om zijn klinische inzichten en zijn bijdragen
aan de psychoanalytische theorie. Bovendien heeft hij zich beziggehouden met het
interessante gebied van de geschiedenis van de analytische beweging.
De bundel Psychoanalytici aan het woord getuigt van de uiteenlopende interessen
van Van der Leeuw: de artikelen zijn zeer heterogeen. Het boek geeft, aldus het
voorwoord, ‘een goed beeld van de diversiteit van psychoanalytische activiteiten in
Nederland’. Dat doet het ongetwijfeld, maar de samenhang tussen die activiteiten
en inzichten valt soms ver te zoeken. Degene aan wie het boek is opgedragen zal
tussen al die verschillende gebieden de verbindingen wel weten te leggen, maar
de niet ingewijde lezer blijft met de brokken zitten.
Hier wreekt zich het feit dat het onduidelijk is voor wie het boek nu eigenlijk is
geschreven. De artikelen variëren sterk in mate van toegankelijkheid: sommige zijn
zeer specialistisch en maken kwistig gebruik van vakjargon, andere hebben meer
een common sense karakter en zijn ook voor niet-analytici goed te volgen. Misschien
komt hier een oude spanning in de psychoanalytische beweging naar voren: tussen
het klein en exclusief willen blijven en het verlangen een grote beweging te worden,
tussen de neiging zich af te sluiten voor een vijandige buitenwereld of zich open te
stellen voor geïnteresseerde buitenstaanders en on speaking terms te blijven met
mensen uit andere denkinrichtingen. Dit boek past in het laatste streven: het wil een
beeld geven van wat psychoanalytici zoal denken en doen, ‘aan alle belangstellenden
in de theorie en de techniek van de psychoanalyse en haar toepassingen’. Maar
sommige auteurs hebben hierbij duidelijk een kleinere kring voor ogen dan andere.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Vrouwen
Wat staat er in dit boek? Zesendertig bijdragen, op 440 pagina's, gerangschikt naar
verschillende gebieden: een aantal artikelen gaat over psychoanalytische begrippen,
over de analytische theorie en de ontwikkeling in Freuds denken (onder andere
Kuiper over sublimatie, Schaapveld over het Oedipuscomplex en Spanjaard over
de ontwikkeling van Freuds inzichten in de droom); in een aantal andere bijdragen
wordt de psychoanalyse gebruikt om inzicht te geven in maatschappelijke problemen
en problematische categorieën mensen (Hemker-Boer over het feminisme,
Bruggeman over de tweede generatie oorlogsslachtoffers, Goudsmit over forensische
psychiatrie, De Blécourt over ‘borderline’ patiënten); een derde categorie stukken
gaat over de plaats van de psychoanalyse, in de therapeutische wereld (Thiel) en
aan de universiteit (Verhage, Cassee).
Omdat het ondoenlijk is het hele boek te bespreken noem ik hier slechts enkele
artikelen die mij interessant lijken voor een groter publiek. Het is maar een greep.
Abraham geeft een overzicht van mogelijke kritiekpunten op de psychoanalyse;
altijd goed als iemand uit eigen gelederen de kritiek op de eigen zaak al formuleert:
dat voorkomt indutten en neemt de vijanden de wind uit de zeilen. Ik noemde al het
artikel van mevrouw Lampl-de Groot over de geschiedenis van de analytische
beweging: voor een belangrijk deel heeft ze deze zelf meegemaakt, en hier in
Nederland mede gevormd. Ze is nog bij Freud in eigen persoon in analyse geweest.
Het verhaal van deze ‘grootmoeder van de Nederlandse psychoanalyse’ geeft een
goed beeld van de psychoanalytische beweging in de jaren twintig en dertig in
Wenen en Berlijn.

P.J. van der Leeuw

Mevrouw Hemker-Boer stelt in haar artikel over feminisme en psychoanalyse dat
deze niet op zo'n vijandige voet hoeven te staan, en ze probeert met haar analytisch
inzicht te begrijpen waarom zoveel vrouwen ondanks de verbetering van hun positie
zo ongelukkig zijn. Opvallend is het grote aantal vrouwen dat in deze bundel schrijft:
ruim een derde, en dat is veel voor een beroep dat zo'n lange specialistische
opleiding vereist. In de analytische beweging hebben vrouwen van meet af aan een
belangrijke plaats ingenomen. Het is een beroep dat zich goed laat combineren met
huishoudelijk werk: een analytische praktijk kan thuis beoefend worden, op tijdstippen
die goed uitkomen, tussen boodschappen en koken door. Misschien is het ook een
beroep dat vrouwen goed ligt omdat ze van jongs af aan opgevoed zijn in het letten
op anderen: de zich zelf wegcijferende aandachtigheid voor anderen is een houding
die in een beroep als psychoanalyticus goed van pas kan komen. (Die laatste
overweging zal trouwens niet de manier zijn om het feminisme voor de psychoanalyse
te winnen.) Na vrouwen staan oorlogsslachtoffers, als goede tweede, sterk in de
publieke belangstelling: in dit boek een stuk van Bruggeman over de tweede
generatie oorlogsslachtoffers, en van mevrouw Koster-Sauër over de behandeling
van oorlogspleegkinderen. Thiel schreef een zinnig stuk over ‘de ambigue positie
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van de psychoanalyse in de psychotherapeutische wereld’; hij schetst onder meer
de huidige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, hij wijst op de
‘onmogelijkheid’ van het analytisch beroep, en gaat in op de
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problemen van de beroepsidentiteit van analyticus. En ga zo maar door. Opvallend
in het boek is de eerbiedige toon ten opzichte van de psychoanalyse en ten opzichte
van Freud: hij kan geen kwaad doen, geen vergissing maken, aan geen beperking
lijden.

Storing
Het geheel overziend valt op dat veel bijdragen meer het karakter hebben van
notities voor een stuk dan van afgeronde verhalen: psychoanalytici zijn duidelijk
geen schrijvende beroepsgroep, het zijn luisteraars en duiders. Maar bij een beroep
waar zoveel aandacht wordt geschonken aan het detail storen me de onheldere
gedachten, de onaffe zinnen, de overlappingen, de abrupte overgangen. Een smet
op het boek is het grote aantal drukfouten: verkeerde letters, dubbelgedrukte zinnen,
weggevallen woorden. Als motto bij het stuk van Abraham staat bij voorbeeld slechts:
S. Freud, brief 16-11-1938. Misschien voldoende voor insiders, maar voor al die
anderen zouden een paar regels meer uitkomst kunnen bieden.
Wat me steeds is blijven intrigeren aan dit boek is iets heel banaals (maar is juist
in dit vak het banale niet vaak het veelzeggendste?): waarom heten mensen als
prof. E.C.M. Frijling-Schreuder en prof. P.C. Kuiper opeens Bets en Piet? Vanwaar
deze knieval voor de ‘infomalisering’? Hebben de analytici in hun wens een groter
publiek te bereiken de zaak opeens open willen gooien? Is die, al gesignaleerde,
spanning tussen verlangen naar exclusiviteit en vergroting van de aanhang hier
opgelost in de richting van het laatste? Ik vind dat jammer omdat in deze tijden van
tutoyering nog maar zo weinig voorname en plechtige gezelschapen bestaan. Maar
ik heb ook het gevoel dat het niet klopt: want zijn de omgangsvormen en omgangstaal
niet nog altijd meer die van een exclusieve gemeenschap dan van een zich
openstellende beweging? Of ligt dat vooral aan het karakter van dit boek, per slot
een liber amicorum voor een jarige?
Of, eeuwig terugkerende analytische tegenvraag: is het niet vooral het conflict
van de buitenstaander: de voorliefde voor een voornaam gezelschap dat zijn deuren
gesloten houdt?
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De Gids
Tegen een literatuur van slecht geluchte binnenkamers
De Nederlandse en de Amerikaanse literatuur: solipsisme of
actualiteit
Deze week verschijnt het tijdschrift ‘De Gids’ met een nummer dat
gewijd is aan de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse
literatuur. Het nummer is gevuld met reacties op een daarin afgedrukt
artikel van Ton Anbeek waarin hij er zijn verbazing over uitspreekt
dat in de Nederlandse literatuur de actualiteit volledig afwezig is,
terwijl de Amerikaanse literatuur ondenkbaar is zonder de
aanwezigheid van politieke, maatschappelijke en ideëele kwesties.
Jan Donkers, Wam de Moor, Ethel Portnoy, Frans de Rover, Maarten
't Hart, Bart Tromp, Herman Pleij, Louis Ferron en vele anderen
reageerden op het artikel. Ton Anbeek doceerde het studiejaar
1979-'80 Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Californië in
Los Angeles (UCLA). In het onderstaande artikel geeft hij een resumé
van zijn Gids-artikel en reageert hij op de stukken in dat nummer
van de Nederlandse schrijvers en critici op zijn polemisch bedoelde
vergelijking.

Ton Anbeek
Wie langer in het buitenland leeft, ontdekt steeds meer verschillen tussen de
vanzelfsprekendheden van de inwoners en die van de vreemdeling. Dat gevoel van
ontworteling heeft een sterke relativering tot gevolg van wat je zelf hebt
meegekregen. Omdat je je steeds beter kunt verplaatsen in de gedachten van de
anderen, word je geleidelijk cultureel schizofreen. Waarom is het eigenlijk zo gek
om, zoals de Amerikanen, mayonaise als beleg te gebruiken in plaats van boter?
Is het niet veel dwazer om chocola op je brood te strooien? Wat ik wil zeggen is:
mijn kijk op Nederlandse hebbelijkheden veranderde en daarmee ook mijn visie op
bepaalde aspecten van de Nederlandse literatuur. Uit het thuisland kreeg ik ‘de’
grote ontdekking van het jaar 1979: Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong,
het lievelingsboek van critici én een groot lezerspubliek. Ik las het en werd getroffen
door een paar sterke overeenkomsten met die andere knaller uit het jaar daarvoor,
't Harts Een vlucht regenwulpen. In beide boeken gaat het om een hoofdpersoon
met een zeer sterke moederbinding die geïsoleerd leeft van zijn omgeving, en die
welbewust kiest voor een randpositie in de maatschappij. In beide gevallen op het
eind een confrontatie met de dood en een aarzelende aanvaarding van het leven.

Joseph Heller (foto Bert Nienhuis)

Wat me zo opviel was dat in deze beide romans, zo liefderijk gestreeld door de
kritiek en zo gulzig opgenomen door het publiek, vrijwel niets te vinden was van
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enige actuele problematiek. De boeken zijn als het ware tijdloos, gezuiverd van elke
storende binding met de woelingen van het Nederlandse leven. 't Harts professor
loopt rond op een universiteit die niet ontwricht is door de te snelle democratisering
van na 1968, zijn collega's zijn geen overwerkte hoogleraren en vergadersuffe
docenten. De Jongs Amsterdam is een binnenkamer. Dat politieke vacuüm van de
protagonisten valt je sterker op omdat vrijwel elke Amerikaanse roman die je in
handen krijgt, stikt van de verwijzingen naar actuele problematiek: overal zijn de
littekens van het Nixon-trauma zichtbaar: de teleurstelling, woede, wanhoop over
de politieke ontwikkelingen. Ik probeerde dat verschil duidelijk te maken door naast
de twee genoemde Nederlandse bestsellers drie recente Amerikaanse romans te
leggen die eveneens door kritiek en publiek hoog werden gewaardeerd (John Irvings
The World According to Garp (1978), Hellers Good as Gold (1979), Vonneguts
Jailbird (1979)). Conclusie: voor de Amerikaanse schrijvers is de politieke situatie
iets waarop ze fel reageren; voor de Nederlanders bestaat die situatie blijkbaar niet,
het is hoogstens geroezemoes op de achtergrond dat zoveel mogelijk moet worden
uitgeschakeld: de zender is op de ziel afgestemd. Vergeleken met de Amerikaanse
roman is de Nederlandse zo ‘etherisch’ - dat was mijn these. Hoe voorzichtig ik mij
ook uitdrukte - het artikel zegt alleen dat mijns inziens de Nederlandse roman een
belangrijke dimensie mist -, ik wist dat ik een hele stoet stampvoetende tuinkabouters
over me heen zou krijgen. Toch was mijn visie niet nieuw of wereldschokkend: in
de tijd dat mijn artikel al door De Gids was geaccepteerd had er al een discussie
over ‘de taak van de schrijver’ plaatsgehad in De Revisor en las ik vergelijkbare
uitspraken van Oscar de Wit, en Cees Nooteboom zei ongeveer hetzelfde over de
Nederlandse poëzie.

Rustige reflectie
Natuurlijk heb ik nooit de pretentie gehad ‘de’ Nederlandse met ‘de’ Amerikaanse
literatuur te vergelijken (minstens twee Maarten 't Harts zijn er nodig om een
dergelijke gigantische onderneming tot een goed eind te brengen). Ik kreeg bij het
lezen van recente Amerikaanse en Nederlandse romans de indruk dat er een
opvallend verschil bestond en die indruk probeerde ik uit te werken in een opstel,
een essay dat allerminst als een waterdicht wetenschappelijk betoog was bedoeld.
Met opzet begon ik de derde alinea van mijn verhaal met de zin: ‘Toen ik twee jaar
geleden in Griekenland reisde, behoorde John Irvings The World According to Garp
(1978) tot de geestelijke en materiële bagage van zo één op de vier Amerikaanse
rugzaktoeristen.’ Die zin was bedoeld als een duidelijk signaal: dit is een essay, hier
wordt een stelling uitgeprobeerd (één van mijn critici windt zich geweldig op over
het feit dat een dergelijke opmerking toch niet in een wetenschappelijk werkstuk
thuishoort!) Ik til dan ook niet zwaar aan methodologische fouten die men mij verwijt.
Een essay is een experiment waarmee je reacties probeert uit te lokken. Hoe meer
reacties, hoe geslaagder de provocatie. In die zin is mijn poging, die liefst twintig
boze, bedroefde of blije reacties opwekte, een doorslaand succes te noemen.

John Irving
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Kenmerkend voor een essay over literatuur is dat je probeert de opvatting van
anderen aan te vallen en te beïnvloeden. Het ging mij erom een bepaalde manier
van denken over literatuur aan te tasten, namelijk de
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concentratie op het ego ten koste van de beschrijving van de buitenwereld. Voor
mij persoonlijk werd die afkeer van het ‘solipsisme’ in de Nederlandse roman versterkt
door het lezen van Amerikaanse literatuur. Maar zelfs als men het helemaal niet
eens is met mijn typering van de Amerikaanse roman (sommigen - Wam de Moor,
Herman Pleij en P.M. Reijnders bij voorbeeld - herkennen die karakteristiek, anderen
niet) dan blijft er het feit van die opvallende voorkeur voor ‘rustige reflectie’ bij het
Nederlandse schrijvers. Ik ben daarom gelukkig met bij voorbeeld de reactie van
Jan Donkers. Hij is het niet eens met wat ik over de Amerikaanse literatuur zeg,
maar onderschrijft daarna in veel scherpere woorden juist mijn stelling. Zo zegt hij:
‘Dat iets wat naar actualiteit zweemt geen kunst kan zijn lijkt me een opvatting die
zich behoorlijk hecht in de vaderlandse kritiek heeft vastgezet.’ Vervolgens pakt hij
uit over de Nederlandse proza dat hij als tijdschriftredacteur jarenlang onder ogen
heeft gekregen: ‘Wat me er telkens weer in opvalt is dat men zich poogt te
conformeren aan de meest zelfgenoegzame, aardappelige kanten van het
Nederlandse proza; het is een literatuur van deceptie en resignatie, een literatuur
waarin de geur van zelden geluchte kamers met welbehagen wordt opgesnoven en
bedachtzaam weer uitgeademd.’

Maarten 't Hart (foto Bert Nienhuis)

Donkers stelt het hier veel polemischer dan ik deed, en Herman Pleij zegt het
allemaal nog eens heel scherp en geestig als hij uitlegt waarom hij en veel mensen
in zijn omgeving totaal geen boodschap meer hebben aan de Nederlandse literatuur.
Interessant is dat Jaap Goedegebuure, Frans de Rover en Maarten 't Hart het
‘solipsisme’ (Goedgebuures term) juist verdedigen, ten dele met een beroep op de
Nederlandse traditie (tegenover het ‘lawaaierige’ extraverte Amerika). Natuurlijk
hebben zij gelijk in die zin dat elke vorm van literatuur bestaansrecht heeft en dat
niemand iemand iets kan verbieden. Hoogstens kan je proberen de
vanzelfsprekendheid van een bepaalde literatuuropvatting te bestrijden; ik denk met
Pleij, Tromp en anderen dat de Nederlandse literatuur heel wat boeiender zou zijn
als er meer actualiteit in verwerkt zou zijn. Dan krijg je natuurlijk meteen het verwijt
dat je Vara-realisme of tendensromans of meer van die vreselijke dingen zou
propageren, dat wil zeggen literatuur met veel goede bedoelingen maar zonder
enige kwaliteit.

In de tijd
Die aantijging is makkelijk te bestrijden met een paar tegenvoorbeelden: juist enkele
van de Nederlandse ‘klassieken’ zijn tijdsromans! (Door als voorbeelden van de
nietsolipsistische literatuur die mij voor ogen staat drie Nederlandse romans te
kiezen, hoop ik eens en voor al een eind te maken aan het al of niet bedekte verwijt
dat ik een landverrader ben, een Nederlander die zijn eigen literatuur in de oceaan
gooit nadat hij in Californië de kolder in de kop gekregen heeft.) Mijn
tegenvoorbeelden zijn niet privé-romans maar wat Bart Tromp noemt: publieke
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romans, dat wil zeggen boeken waarin ‘de wederwaardigheden van (hoofd) personen
getekend worden in hun sociaal-historische context.’
Voorbeeld no. 1: Du Perrons Het land van herkomst. Het is opmerkelijk dat Jaap
Goedegebuure bij straatrumoer aan allerlei tweederangsfiguren als Jef Last en A.
Den Doolaard denkt, en niet aan de roman die toch (als ik goed ben ingelicht) tot
zijn favoriete literatuur moet behoren. Het land van herkomst eindigt midden in het
straatrumoer: schandalen, relletjes en demonstraties in Parijs. Natuurlijk is Du
Perrons roman óók een onderzoek van het eigen ik, maar hij plaatst de lotgevallen
van zijn alter ego Ducroo tegen de brede achtergrond van de Indische samenleving
en van de problemen van Europese intellectuelen tussen de twee wereldoorlogen.
Ik denk dat juist die verbreding dat boek zijn unieke grootheid geeft. Inspelen op de
actualiteit heeft bepaalde gevolgen voor de latere lezers: zo hebben studenten
moeite met Du Perrons boek omdat ze de concrete politieke gebeurtenissen
waarnaar verwezen wordt, niet kennen (in een onlangs verschenen Synthese-deeltje
wordt die barrière overigens vakkundig weggenomen). Het land van herkomst is
een roman die midden in de tijd staat, maar dat betekent niet: gedateerd en dus
onleesbaar. Het gekke van veel Nederlandse auteurs is dat ze lijken te denken: als
we enige actualiteit in ons boek verwerken, dan halen we het jaar 2000 niet. Maar
wie zich ooit enigszins in de literatuurgeschiedenis heeft verdiept, weet dat de Dantes
van de negentiende eeuw nu nauwelijks nog in een bloemlezing voorkomen. De
voorkeur van latere generaties is volstrekt onvoorspelbaar (misschien leest men in
het jaar 2050 alleen nog Janwillem van de Wetering, Anja Meulenbelt en Maarten
't Hart). Uit onze negentiende eeuw is alleen één roman overgebleven en dat was
een tendensroman, een boek dat inspeelde op een heel specifieke politieke
problematiek: de Max Havelaar. En hoewel we ons Indië al lang kwijt zijn, heeft dat
boek blijkbaar nog genoeg kwaliteiten om steeds nieuwe generaties te blijven boeien.
Laat dat de Nederlandse auteurs een les zijn: actualiteit en eeuwigheidswaarde
sluiten elkaar allerminst uit! Dat is dan voorbeeld nummer twee.

Bredere visie
Mijn derde getuige is Louis Paul Boon. Maarten 't Hart probeert in zijn artikel aan
te tonen dat de Amerikaanse literatuur ‘provincialer’ is dan de Nederlandse omdat
‘verbazend veel “niet-actuele” romans in kleine provincieplaatsen’ spelen. Hij pronkt
dan vervolgens een tijdje met de pauweveren van zijn eruditie (overigens kan ik de
meerderheid van de door hem genoemde boeken, waaronder Twain en Thoreau,
moeilijk tot de hedendaagse Amerikaanse literatuur rekenen), maar gaat voorbij
aan waar het mij om te doen is. Wanneer een Amerikaanse roman in het zuiden
van de Verenigde Staten speelt, komen er zwarte en blanke personages in voor;
als er dan ook nog een tegenstelling bestaat tussen de blanken die er al generaties
wonen, en de gladakkers die uit het noorden komen, dan is daarmee de basis gelegd
voor het beeld van een microkosmos vol sociale spanningen. Zo is ook het Aalst
dat Louis Paul Boon tot zijn grote werken inspireerde, geen metropool. Toch beschrijft
hij in De Kapellekensbaan niet minder dan de opgang en de neergang van het
socialisme.

Oek de Jong (foto Eddy de Jongh)
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Wat ik met deze drie voorbeelden heb willen aantonen is: mogelijk bestaat er in
de Nederlandse literatuur iets als een traditie van de ‘rustige reflexie’ (De Moor) of
het solipsisme; maar er zijn ook gelukkige uitzonderingen, en die uitzonderingen
zijn zeker niet van de minste auteurs (Du Perron, Multatuli, Boon) afkomstig. Waar
de hele polemiek op neerkomt is dit: er zijn schrijvers en critici in Nederland die
vinden dat een solipsistische traditie belangrijk is, en dat literatuur die actualiteit
omhelst, zich verlaagt en verkoopt. Daarentegen bestaan er lezers (Pleij, Tromp en
ik zijn voorbeelden) die het jammer vinden dat er niet meer boeken geschreven
worden waarin het enge veld van de reflectie verlaten wordt voor een bredere visie.
Natuurlijk mogen 't Hart en anderen doorgaan met het uitbaten van ongelukkige
jongelingsbevlogenheden - niemand zal hen tegenhouden, en het publiek slikt het
met een brok in de keel. Maar het zou dwaas zijn de beperkingen van dit scherm
van zelfreflectie niet toe te geven, en het bestaansrecht van
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een ander type roman in de Nederlandse literatuur te ontkennen.
Ik besef dat ik het hiermee zo genuanceerd gesteld heb, dat niemand het er mee
oneens kan zijn. Dat had ik ook eerder kunnen doen, en dan was er geen polemiek
ontbrand. Blijkbaar heeft het zijn nut gehad sommige Nederlandse schrijvers en
critici voor te houden dat hun zelfgenoegzame literatuuropvatting niet
alleenzaligmakend is. De rabiate reacties bewijzen dat er een gevoelige plek is
geraakt.
Ik ben hier zo serieus mogelijk ingegaan op de meest zinnige bijdragen. Daarnaast
bevat het Gids-nummer een hoop onzin die nergens iets mee te maken heeft. Zoals
altijd bij polemieken worden de uitdager allerlei gevoelens en gedachten
toegeschreven die hij helemaal niet herkent. Zo wil ik volstrekt niet dat ‘ieder
maatschappijkritisch pamflet automatisch tot literatuur wordt uitgeroepen’ (Ferron);
evenmin ben ik uit Amerika teruggekeerd ‘vol lof over het volbloedige leven daar’,
en ik denk absoluut niet dat Amerika ‘een gelukkig land’ is voor literatoren.
Integendeel, ik denk dat Holland een ideaal land is voor schrijvende druktemakers.
Waar anders zou men toestaan dat ze, in plaats van in te gaan op een stellingname,
bladzijden volpennen om reclame te maken voor zich zelf? Zo komt iemand vertellen
dat de boodschap van zijn werk is: ‘ik voel me erg eenzaam en ben bang voor de
dood’. (Wat moet ik daarmee? Beste Boudewijn Büch, het telefoonnummer voor
mensen in geestelijk en sociale nood is 161616). Daarmee geeft het Gids-nummer
een aardig beeld van de kleinzieligheid van enkele vaderlandse literatoren. Die
bekrompenheid uit zich verder in een reeks opmerkingen gericht tegen Amerika in
het algemeen (‘Polaroid-samenleving’), tegen Californië, en tegen Amerikaanse
studenten; waarin een klein land groot kan zijn: eigenwaan.
Het nummer van De Gids is in de boekhendel verkrijgbaar, of bij de uitgever
Meulenhoff (tel. 020-240885). Een abonnement op De Gids (tien nummers per
jaar) kost f 78,-.
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Bannelinge en ooggetuige
Werk van Irmgard Keun in de Exil Bibliotheek
Kinderen zonder land door Irmgard Keun vertaling: W. Wielek-Berg
voorwoord: Prof. dr. M.H. Würzner Uitgever: Allert de Lange, Exil
Bibliotheek, 193 p., f 24,50
Gerda Meijerink
Bij uitgever Allert de Lange is het eerste deel verschenen van een naar te verwachten
onafzienbare reeks met de naam Exil Bibliotheek, door schrijvers in ballingschap
geschreven teksten met de nadruk op de Duitse exilliteratuur. Dit eerste deel: Irmgard
Keun's Kinderen zonder land zal nog deze maand gevolgd worden door Paspoort
van Bruno Frank en in de herfst door Transit van Anna Seghers.
De naam van de reeks is exact gekozen: Bertolt Brecht wees de betiteling ‘emigrant’
van de hand omdat dat woord het vrijwillig verlaten van het eigen land veronderstelt,
terwijl ‘exil’ het afgedwongen karakter ervan illustreert. Hiermee is dan een begin
gemaakt met het ontsluiten voor een groter publiek van een zo belangrijke periode
uit de Duitse literatuur waarin ons land zo'n grote rol heeft gespeeld.
Dat niet alleen Bruno Frank en Irmgard Keun in de reeks zijn opgenomen, wier
genoemde romans respectievelijk in 1937 en 1938 in het Duits bij Querido in
Amsterdam verschenen, maar ook Anna Seghers Transit dat in 1944 in Mexico in
het Spaans werd uitgegeven, betekent dat de Exil Bibliotheek zich niet uitsluitend
wil toeleggen op de oorspronkelijk in Nederland verschenen exilliteratuur, wat ook
een mogelijkheid zou zijn geweest, maar voor een breder spectrum kiest. Nu blijft
de mogelijkheid open ook andere, in Moskou, London, Praag, Tel Aviv, Parijs, New
York, Mexico verschenen teksten op te nemen, zodat tot nu toe bij ons zo goed als
onbekende auteurs als Willi Bredel, Egon Erwin Kisch, Walter Mehring, Wolfgang
Langhoff, Kurt Hiller een kans krijgen bij de Nederlandse lezer.
In het voorwoord bij Irmgard Keuns Kinderen zonder land wijst Professor Würzner,
die de redactie over de reeks voert, erop hoe bedrieglijk het is een zo uiteenlopende
groep als de verbannen Duitse schrijvers onder die ene noemer ‘exilliteratuur’ te
brengen. Het suggereert een eenheid die er in formeel literaire zin niet is. In feite
wordt een politieke term gebruikt voor een literaire periodisering, een in de Duitse
literatuurgeschiedschrijving steeds gebruikelijker fenomeen dat zijn oorsprong vindt
in de jaren zestig, toen de kritisch-materialistische Germanistiek opruiming hield
met de terminologie die met begrippen als poëtisch-realisme, Biedermeier,
impressionisme en dergelijke meer verwarring stichtte dan verhelderend werkte.
Termen als ‘Vormärz’ (voor de revolutionaire literatuur tot het jaar 1848) of ‘Literatur
des Interbellums’ kwamen in zwang. Uit diezelfde jaren zestig stamt de belangstelling
voor de exilliteratuur, op gang gebracht door de interesse van de jonge opstandige
generatie voor situaties in het verleden waarin de conflicten tussen staatsbelangen
en individuele belangen duidelijk naar voren traden en waarin ze een overeenkomst
met hun eigen situatie zagen.

Signatuur
Maar niet alleen bestaat er geen eenheid in formeel literair opzicht, ook wat de
politieke signatuur van de exilschrijvers betreft moet men zich niet de illusie maken
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dat van een homogene groep sprake is. Dat is ook de reden waarom zij zich nooit
tot een organisatie van enig belang hebben kunnen verenigen, die, gezien de lakse
houding van de overheden in de gastlanden tegenover de noden van de bannelingen,
enig soelaas had kunnen bieden. Thomas Manns uitspraak in één van zijn beroemde
radiotoespraken aan het Duitse volk: ‘Europa zal socialistisch zijn zodra het bevrijd
is’ kan opgevat worden als een poging de liberale met de linkse antifascistische
krachten te verzoenen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat zo'n uitspraak het
meer behoudende deel van de exilschrijvers afschrikte en de geallieerde westerse
machthebbers de rillingen over de rug deed lopen.
Irmgard Keun, wier roman Kinderen zonder land de ‘Exil Bibliotheek’ opent, staat,
wanneer we haar een politieke plaats zouden willen toekennen, als links-liberale
schrijfster tussen de socialiste Anna Seghers en de burgerlijke humanist Bruno
Frank in. Vanaf haar debuut in 1931 met de roman Gilgi, eine von uns (binnenkort
in vertaling bij Unieboek) en het daarop volgende boek Das kunstseidene Mädchen
uit 1932 was het duidelijk dat zij zich wenste te engageren met het lot van de armen
en onderdrukten. Maar nergens wijst zij, zoals Anna Seghers, op de
klassenmaatschappij en de kapitalistische uitbuiting als de oorzaak van alle kwaad.
Niettemin viel haar de wrange eer te beurt in 1933 op de lijst van verboden schrijvers
voor te komen. Tot 1935 hield ze het onder het fascistische bewind nog uit. Daarna,
voor de keuze gesteld lid van de ‘Reichsschrifttumskammer’ te worden of achter
prikkeldraad te worden opgesloten, koos ze het hazenpad naar Nederland. Door
de twee jaar waarin ze ooggetuige was van de uitbouw van het
nationaal-socialistische terreurbewind was ze in het voordeel ten opzichte van de
schrijvers die meteen al in '33 naar het buitenland waren vertrokken en die, als ze
de praktijk van het nationaal-socialisme wilden beschrijven, aangewezen waren op
ervaringen uit de tweede hand. Haar roman Nach Mitternacht, die in '37 bij Querido
verscheen, is, ongeacht een paar vergeeflijke schoonheidsfoutjes, daardoor één
van de scherpste schilderingen van het effect van de naziterreur op het leven van
alle dag en op de houdingen van de mensen tot elkaar.

Het is verheugend dat in navolging van het succes van Irmgard Keuns boeken in
de Bondsrepubliek nu ook in Nederland de belangstelling voor haar werk begint te
groeien. De romans van Irmgard Keun zijn voor een breed publiek bestemd, ze zijn
licht van toon, humoristisch, soms sentimenteel. Maar triviaal zijn ze nooit, wanneer
je de term triviaal van toepassing laat zijn op die boeken die op een clichématige
manier mensen en hun verhoudingen en omstandigheden verbeelden. Eerder valt
het op hoe radicaal Irmgard Keun met een aantal taboes weet opruiming te houden:
abortus, vrije liefde, recht op zelfbeschikking van de vrouw, het zijn de thema's die
vooral in Das kunstseidene Mädchen en in Gilgi, eine von uns een rol spelen. Het
is daarbij niet eens nodig die romans met een historisch toegeeflijke blik te bekijken:
ze zijn actueel.

Perspectief
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Kinderen zonder land is dat ook. Het meisje Kully, dat in dit boek haar kinderlijke
waarnemingen aan ons meedeelt, is méér dan het door haar ouders van hot naar
haar, van Warschau naar Wenen naar Amsterdan naar Parijs naar New York
meegesleepte kind. Ze is vooral een rebellerend kind, ondeugend, stout, slim, niet
helemaal in te passen in de rol die voor haar als meisje weggelegd lijkt. De
omstandigheden brengen met zich mee dat ze niet naar school kan gaan: haar
ouders - de vader is schrijver en uit Duitsland verbannen - trekken, opgejaagd door
steeds maar weer verlopende visa en oplopende schulden, van land naar land, van
uitgever naar uitgever, van de ene bevriende relatie naar de andere. Zo leert Kully
op een manier die de school niet kan bieden: van het leven zelf. Andere, brave,
schoolgaande kinderen vindt ze dan ook erg dom en saai. Kully kent Europa en de
talen die in de verschillende landen gesproken worden. Ze kent ook de manieren
waarmee je aardige mensen kunt vermurwen en nare mensen op stang kunt jagen.
Ze beziet met ironie de hartstocht die haar vader in de armen van andere vrouwen,
maar dan toch weer in de armen van moeder doet drijven. Ze doorziet de leugens
die de volwasse-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

22
nen tegen elkaar en tegen haar gebruiken.
Het is een vondst geweest van Irmgard Keun voor de schildering van de barre
omstandigheden waarin de exilschrijvers zich bevonden, het perspectief van een
kind in te nemen. Daarmee kon ze het mes van twee kanten laten snijden: enerzijds
wordt achter naïeve luchthartigheid van het meisje wel degelijk het haar omringende
leed zichtbaar, anderzijds brengen de opmerkzame ogen van Kully de menselijke
tekortkomingen, waarmee natuurlijk óók degenen die het leed wordt aangedaan
behept zijn, aan de oppervlakte. Een derde kant - al moet hiermee het beeld van
het mes worden losgelaten - vormt de ont-stereotypisering van het beeld van het
lieve, zachte meisje.
Door de aanwezigheid van deze componenten is Kinderen zonder land een boek
voor volwassenen dat tegelijk uitgesproken geschikt is voor jonge lezers, voor de
leeftijdsgroep die bij voorbeeld aan Het Achterhuis van Anne Frank toe is. Het zou
geen kwaad kunnen er bij die jonge lezers op aan te dringen ook de inleiding te
lezen. Misschien gaat ze een licht op als ze daaruit leren dat door de eeuwen heen
schrijvers en kunstenaars hebben moeten vluchten voor dictators en dat dat ook
op dit moment nog gebeurt. In dat licht kunnen ze literatuur leren zien als iets waar
de machthebbers bang voor zijn, soms, als teksten aan bepaalde voorwaarden
beantwoorden. Dat kan een interessante discussie met ze opleveren die ze kan
oefenen in het argumenteren tegen bepaalde opvoeders, sommige leraren bij
voorbeeld, die op school geen Literatuur (met grote L) meer willen behandelen
omdat die zo elitair is. Misschien kan de waarde van de niet ‘elitaire’ literatuur
afgemeten worden aan het feit dat er nog nooit een schrijver van een triviale roman
de grens over is gezet. En naar zich laat aanzien zal dat ook in de toekomst niet
gebeuren.
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De vloek van de research
De nieuwe Deighton, Bagley, Clark en Seymour
XPD door Len Deighton Uitgever: Hutchinson, 398 p., f 39,40
Bahama Crisis door Desmond Bagley Uitgever: Collins, 250 p., f 36,50
Send in the Lions door Eric Clark Uitgever: Hodder & Stoughton, 208
p., f 39,50
The Contract door Gerald Seymour Uitgever: Collins, 348 p., f 36,90
Deze boeken worden geïmporteerd door Keesing Boeken.
R. Ferdinandusse
Len Deighton kent de geschiedenis van Engeland in de Tweede Wereldoorlog op
zijn duimpje en een miniem brokje daarvan is uitgangspunt geworden van zijn
nieuwste thriller. In juni 1940 staan de Duitse troepen al bijna in Parijs, als Churchill
via de Spaanse ambassade in Londen een boodschap van Hitler ontvangt. Hij
verzamelt zijn staf en vliegt naar Frankrijk, waar hij achter de Duitse linies landt, in
Briare. Daar laat hij zijn staf achter en vertrekt naar een dorpje bij de Belgische
grens, Bruly de Pesche, waar hij twee keer langdurig met de Führer confereert.
Onderwerp: een gedeeltelijke capitulatie van Engeland. Die onderhandelingen zijn,
zoals wij allen weten, mislukt.
Aan de vooravond van het verschijnen van deze nieuwe thriller werd Len Deighton
geïnterviewd door de literaire redactie van The Sunday Times. In dat interview kwam
deze juni-conferentie in Briare uiteraard ook ter sprake en Deighton noemde zijn
boek een zo gedegen mengsel van feit en fictie dat je de grens niet precies meer
kon zien. Hij voegde er aan toe dat hij best begrip had voor lezers die verontwaardigd
zouden zijn over zijn beweringen over Churchill, die tenslotte afbreuk doen aan
diens legendarische onverzettelijkheid tegen de Hunnen. Deighton hoopte dat er
recensenten zouden zijn met genoeg kennis van de jongste geschiedenis om hem
op fouten te betrappen.
Een week later kwam Philip Knightley, ook in The Sunday Times, al met het
antwoord: op 11 en 12 juni was Churchill inderdaad in Briare, met Anthony Eden
en enkele generaals om in een laatste, emotionele bijeenkomst de uitgeputte Franse
regering tot moed en doorgaan aan te sporen. Al Deightons gegevens over die tocht
kloppen exact, behalve dat uitstapje naar Hitler. Philip Knightley voegt er aan toe
dat Deighton, ‘geen amateur waar het promotie van zijn werk betreft’, dat allemaal
natuurlijk allang wist.
XPD speelt in de zomer van 1979, en gaat over de bloedige strijd die de Britse
Inlichtingendienst moet voeren om te voorkomen dat de ontmoeting Hitler-Churchill
alsnog bekend wordt. XDP is een omvangrijk boek (400 pagina's) omdat de personen
die Churchills misstap kunnen bewijzen tevens betrokken zijn bij het stelen van de
nazi-schatten in 1945, en met dat geld hebben ze tot op de dag van twee jaar terug
goede zaken gedaan. Voor dat dat allemaal netjes uitgesorteerd is opgeschreven,
en nog spanning heeft en interesse opwekt, is talent en ruimte nodig.
Len Deighton heeft dat talent. En toch blijft er een beetje een onvoldaan gevoel
over XDP. Ik denk dat het de vloek van de research is. Sinds De dag van de Jakhals
is research de basis van de thriller geworden. De formulieren, de documenten, de
notulen, de wapens, het is allemaal uit het grote geschiedenisboek, en de
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werkelijkheid overtrof voortdurend de gezonde fantasie. Deighton heeft die research
gehandhaafd, maar gebruikt het om de aloude formule held tegenover schurk
(Churchill tegenover Hitler) om te draaien. Dat zit in een genre met zulke
vastgebakken regels als de thriller niet lekker, en geeft aan de uitwerking van de
ganse intrige ook iets gewrongens, met hoeveel plezier Deighton er ook op los gaat.

Desmond Bagley
Ook de nieuwste Desmond Bagley barst van de research. De auteur vindt - zo zegt
de achterkant van het boek - de research het leukste van zijn werk, en dat kan ik
begrijpen want hij heeft voor Bahama Crisis een uitvoerige studie van de
Bahama-eilanden gemaakt. Voorin bevindt zich een kaart van die met zon overgoten
eilandjes en het hele boek door krijgt men gegevens over de economische positie
van de eilanden, alle ins-and-outs van de toeristenbusiness, van het hotelhoudersvak
en het staatkundig leven op de eilanden. Het is, zoals bekend, een zeegebied waar
nogal eens op geheimzinnige wijze boten verdwijnen, en de vrouw van de
hoofdpersoon, en haar motorboot, verdwijnen evenzo, zonder een spoor na te laten.
Van de avonturenvertellers is Bagley een van de betere, en hij doet zijn uiterste
best om research en avontuur samen te smeden tot een spannende film met Peter
Stuyvesant-effecten, en dat lukt nog aardig ook.
Eric Clark heeft in Nederland een te kleine lezerskring opgebouwd. Zijn eerdere
boeken Black Gambit en The Sleeper verschenen bij Sijthoff in vertaling (Zwart
Gambiet en Opdracht Voltooid, het eerste was zelfs feuilleton in De Volkskrant),
maar als ik goed ben ingelicht ziet Sijthoff van het brengen van het derde boek af.
Liefhebbers moeten dus vragen naar Send in the Lions. Het boek begint met een
lijst van dertien personen en instellingen die de auteur hielpen bij zijn... research onder andere British Airways en monniken van de ‘Cistercian Order’. Het gaat om
een gijzeling met politieke motieven. In het vliegtuig dat wordt gekaapt zitten een
stuk of vier zeer belangrijke personen, een Russische diplomaat, een Franse bankier
et cetera en een paar gewone, onbekende burgers. Clarks vondst is dat juist een
van die onbekenden uiteindelijk de ondergang van de terroristen wordt, omdat
bepaalde instanties niet kunnen aannemen dat het hier om een ‘onbekende’ zou
gaan. De intrige heeft dus mooie momenten, maar de uitwerking is tamelijk bekend.
Ook Gerald Seymour heeft een nieuwe thriller, zijn vijfde. Zijn vorige (Red Fox)
was zeer goed. Voor de The Contract heeft Seymour de tijd genomen. Hij was lange
tijd verslaggever bij een Britse TV-maatschappij, en reisde in die capaciteit alle grote
nieuwsevenementen ter wereld af. Vandaar dat zijn eerste boek in Ierland speeld,
het tweede in het Midden-Oosten. Twee jaar geleden nam hij ontslag om zich geheel
aan het schrijven te wijden, zoals dat heet. Vandaar misschien dat The Contract
een wat literaire indruk maakt, en de zorgvuldige compositie en de wat lang
uitgeschreven scènes, een beetje de vaart en spanning uit eerder werk in de weg
staan. Het verhaal gaat over het naar het Westen brengen van een Oost-Duitse
geleerde, tegen zijn eigen zin, en tegen die van de westerse regeringen, maar
gewoon omdat al gemaakte fouten door de betrokken diensten niet meer terug te
draaien zijn. Seymour is een vakman en dat geeft al een hoop plezier.

Uitverkoren
De taal van de verliefden door Roland Barthes (De Arbeiderspers). Een handboek
voor de universele minnaar.
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Falling in Place door Ann Beattie (Random House). Roman over een vervelende
zomer aan de Amerikaanse oostkust. Met koele hand op spanning gehouden.
Een lied van schijn en wezen door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers). Novelle
over wat er gebeurt in het hoofd van een schrijver. Knap en elegant.

Memories door Francis Partridge (Victor Gollancz). Onopgesmukte herinneringen
aan Bloomsbury vanaf de zijlijn.
Waar ze komt daar is ze door Martin Reints (De Bezige Bij). Schijnbaar
onopvallende poèzie die zich toch vastzet in het geheugen. Een debuut.
De Ghostwriter door Phillip Roth (Meulenhoff). Bibeb: ‘Wat was het moeilijkst bij
het schrijven van De Ghostwriter?’ Phillip Roth: ‘Anne Frank. Me in te leven in Anne
Frank.’
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Triviaal en sentimenteel
Het Boekenweekgeschenk van Henri Knap
De ronde van '43 door Henri Knap Boekenweekgeschenk 1981
Frans de Rover
Al weer voor de eenenvijftigste keer maken uitgevers en boekverkopers, verzameld
in de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (de
CPNB) het bekende genereuze gebaar naar hun klanten: het boekenweekgeschenk!
De stapels liggen opgetast naast elke boekenkassa van Appelscha tot Zierikzee.
De commissie wist in heel wat jaren iets van literaire kwaliteit te presenteren dat
zeker het etiket ‘propaganda van het Nederlandse boek’ verdiende. Tussen A en Z
ligt echter het hele alfabet; ik bedoel: de propaganda moet collectief, dus ván alle
boekbelanghebbenden maar vooral vóór alle lezers, zijn. Stel je de catastrofe voor
dat lezer A een boek over roomse paddestoelen aanschaft en lezer Z een plaatwerk
over gereformeerde vuurtorens, en dat ze dan argeloos lezend in het
boekenweekgeschenk plotseling stuiten op een ontbrandend jongensdeel...

Gerard Reve's novelle De vierde man werd door de commissie ‘op ethische gronden’
afgewezen om als geschenk te mogen dienen. In plaats daarvan vroeg men Henri
Knap een novelle te schrijven. Het nu als Boekenweekgeschenk dienstdoende
boekje wordt gepresenteerd onder de tekst ‘Een oorlogsverhaal. Maar ook een
verhaal voor en over alle mensen, in alle tijden.’ Het is grenzeloos triviaal,
sentimenteel en vooral onwaarachtig in de beschrijving van een historische
werkelijkheid.
Het oorlogsverhaal. Op een zondagmorgen in 1943 krijgen de apotheker Theo
Koenders en zijn vrouw Antoinette het dertienjarige joodse meisje Roosje aan de
deur dat voor enkele nachten ondergebracht moet worden. Maar de familie Koenders
heeft al onderduikers en bovendien speelt hun jongste dochtertje met het achterlijke
zoontje van de buurman, een Duitse SD-kolonel. Theo besluit het meisje bij bekenden
onder te brengen. Na een barre fietstocht door storm en regen langs acht echtparen
keert hij nog juist voor spertijd thuis terug; mét Roosje.

Platitudes
Dit gegeven als zodanig is geen reden tot verontwaardiging; ik maak geen bezwaar
tegen ‘wéér die oorlog’, want die oorlog zal, ook in de literatuur, een rol blijven
spelen. Ik ben verontwaardigd over de wijze waarop Henri Knap van dat oorlogsdecor
gebruikmaakt om goedkope sentimenten op te wekken die zijn onvermogen een
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verhaal te schrijven moeten camoufleren. Knap mag dan (volgens het colofon)
10.000 artikelen en twintig ‘boeken en boekjes’ geproduceerd hebben, van het
enigszins acceptabel invoeren van verhaalpersonages, om maar te zwijgen van het
verwoorden van emoties en gevoelens binnen een verhaalontwikkeling, heeft hij
geen benul. Hij denkt te kunnen volstaan met een anekdotische opsomming van
uiterlijkheden en platitudes.
Al direct de eerste pagina bevat een ijzersterke introductie van Roosje: ‘Haar
donkere ogen waren groot in het smalle gezichtje, dat ook door haar ronde kin iets
volwassens had. Ze had een kleine, rechte neus en kleine oren die vlak tegen haar
hoofd lagen. Ze was niet mooi (...) maar lief en aantrekkelijk. Natuurlijk was ze joods
(...) maar ze zag er niet joods uit.’ De koene Theo neemt afscheid van zijn vrouw.
‘Hij duwde zijn gezicht in haar haar, dat geurde naar de nacht, haar slaap, haar
vrouw-zijn. Ze streelde zijn oor met haar lippen. Ze fluisterde: ‘In Godsnaam’. (Let
op de hoofdletter.) Theo gaat met Roosje achterop de fiets op weg naar de eerste
bekende. Ik fiets even met de apotheker mee. De tocht gaat in de richting van het
landgoed van de Van Derenbergs, Theo bekend van de herensociëteit aan het
Sint-Gentianusplein. Het inmiddels natte tweetal (storm en regen) wordt ontvangen
door Louis van Derenberg: ‘Zijn gezicht was vlezig en vol plooien. Als hij vergat dat
anderen hem zagen keek hij verongelijkt, maar nu sierde hem een glimlach. Tersluiks
voelde hij of zijn dun grijs haar nog netjes over zijn roze schedel gekamd lag.’ De
rijkelui hebben geen plaats voor het arme Roosje; we rijden via het Gravenpark en
de Burgemeester Boltensingel naar groenteboer Henk de Jong: ‘eenvoudige oprechte
mensen (...) als tegengif tegen de kille klamheid van de Van Derenbergs.’ Henk
doet zelf open, ‘hij droeg de dunne leren muilen die hij in zijn klompen placht te
dragen. Hij had een grijs-katoenen broek aan en een wit overhemd zonder boord,
dat met een koperen knoopje was gesloten.’

Henri Knap

Bijpassende lotion
Ook de groentefamilie heeft een excuus om Roosje niet te nemen. Dan maar naar
tandarts Guurt Veenendaal, die ‘was uitzonderlijk lang: meer dan 1 meter 90. Als
zoveel mensen met mooie tanden glimlachte hij vaak en breed. Hij leek een hoog
voorhoofd te hebben doordat de haargrens voor zijn jaren - hij was 40 - al flink
achteruit was geschoven.’ Ondanks uitvoerige beschrijving van Guurts sokken en
zijn ‘licht maar bijzonder geparfumeerde after-shave met bijpassende lotion’ kan
Roosje ook hier niet terecht. Ik peddel mee naar de electriciën Laurens van Doorn
in de Begoniastraat, ‘ook al in een wit overhemd met bovenin het koper van een
boordeknoopje. Van Doorn had het verstandige gezicht van een ambachtsman die
weet, dat hij in zijn vak zijn mannetje dubbel en dwars staat, maar daardoor niet
verwaand is geworden. Hij had achter zijn hoornen bril de aandachtige ogen van
iemand die gewend is op kleinigheden te letten, omdat die in zijn vak grote
ongelukken kunnen veroorzaken.’
We zijn nu via de Lepelerberg alweer in de Groen van Prinsterenstraat, voor de
winkel van opticiën Karel van Munster, ‘klein en slank, vroeggrijs. Zijn haar was
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sierlijk om zijn hoofd gekapt; hij was altijd lichtgebruind, Theo verdacht hem van het
gebruik van een hoogtezon. Die verkocht Karel ook. Hij had een dromerige oogopslag
en hij zou een knappe man zijn geweest als hij niet zo'n dikke, wat pruilerige onderlip
had gehad.’ We staan alweer op de pedalen, we gaan langs de Madelbertakerk aan
de Grote Markt de Korenstraat in, dan een eind de Burgemeester Boltensingel af
en via de Rondbaan langs het Gravenpark naar de componistenbuurt. Doornat
(storm en regen) staan we in de Chopinstraat voor het huis van wiskundeleraar
Willem van der Ende, ‘een lang gezicht met blond haar “en brosse”’ en op zijn grote
bovenlip een wat magere snor, die even rossig was als het haar van zijn vrouw.’
We moeten nog langs de kassier van het bijkantoor van onze bank, aan de
Kerkhofsweg, en dan nog naar ingenieur Haaie Blaauw aan de Breekbergseweg
(‘een zo donkere man dat hij al van omstreeks lunchtijd af een donkere schaduw
om zijn gezicht had’) en daarna nog naar de christelijke boer Anton Driessen in de
Caroluspolder (‘groot en gebogen, alsof hij was kromgegroeid naar de grond (en)
een loerende uitdrukking (...) die werd versterkt door de grijze, bijna over zijn ogen
hangende wenkbrauwen met uitzonderlijk lange haren’) en dan, dan krijgen we een
lekke band en lopen we naar de
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fietsenmaker Joost van Amerongen aan de Rondlaan (‘niet groot maar wel sterk en
voor de duvel niet bang. Hij had een aangeboren handvaardigheid en een helder,
praktisch verstand’).

Jonge, mooie vrouw
Met kramp in de kuiten blaas ik even uit van die moordende ronde (storm en regen).
Al die mensen van papiermaché, en dan heb ik het nog niet eens over de tussen
hen gevoerde conversaties. Alles laat zich raden na de eerste bladzij. Zoals alles
in dit werkje overbodige kletspraat en adjectieven-kakkerij is.
Betekent collectieve propaganda dat je in Godsnaam met een hoofdletter schrijft?
Betekent het dat je lezers een hoofdpersonage voorfietst dat overdenkt: ‘Wie of wat
God ook was, er moest iets zijn dat wilde dat hij dit kind achter op zijn fiets, dat zich
bijna wanhopig aan hem vastklemde, zou redden - dat hij zijn eigen kleine meisjes
zou redden (...) En zijn jonge, mooie vrouw met de troost van haar armen en haar
mond en haar strelende handen en zoekende lippen - beschermend omhelzend
hun kinderen met hun hoge, altijd vragende stemmen’.
Op adem gekomen bij de fietsenmaker, dan nu het laatste rukje, zonder licht in
storm en regen. De half-idiote feldwebels laten zich gelukkig door de pientere Roosje
om de tuin leiden en zo komen we weer veilig thuis bij de jonge, mooie vrouw. Roosje
snelt haar in de armen. ‘Zo bleef zij staan, zich vastklemmend aan zijn vrouw, die
haar zachtjes heen en weer wiegde en hem aanzag over het kind heen met grote,
weemoedige terderheid.’
Zo blijft ook deze, in donker nauwsluitende broek en smetteloos sneeuwwit
overhemd zonder koperen knoopje gestoken, 1 meter 80 lange lezer staan, met
machteloze stomheid geslagen. Zijn zacht-weemoedige blauwgrijze ogen, in het
baardloze, door het meedogenloze leven scherp getekende gelaat, zijn
glanzend-vochtig geworden. Van schaamte. Op ethische gronden.
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Het voorbijgaan van de tijd
Het nieuwe ‘filmische’ boek van Patrick Modiano
Une jeunesse door Patrick Modiano Uitgever: Gallimard, 193 p., f 39,95
Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Jongma
Une jeunesse, de nieuwe roman van Patrick Modiano, werd in november van het
vorige jaar in een aflevering van de Nouvelle revue française voorafgegaan door
een kort verhaal, een novelle haast, met de zeer Modianesque titel: Memory Lane.
De prachtige eerste zin: ‘Ik vraag me af door welk geheimzinnig chemisch proces
een “kleine groep” ontstaat: nu eens ontbindt zij zich vrij snel, dan weer blijft zij
gedurende verscheidene jaren homogeen, en vaak denkt men, door het
onsamenhangende karakter van haar leden, aan een politionele razia die in de
nachtelijke uren individuen samenbrengt, die elkaar anders nooit ontmoet zouden
hebben,’ geeft kader en thema van het verhaal op voorbeeldige wijze aan. Afgezien
van deze nabijheid in de tijd, horen beide verhalen ook ‘organisch’ bij elkaar, wat
al weergegeven wordt door de figuur van Bellune, die als een soort trait-d'union
fungeert. Er wordt in Memory Lane al gepreludeerd op zijn zelfmoord, die in Une
jeunesse zal worden voltrokken.
Als in veel boeken van Modiano hebben zijn personages in deze laatste verhalen
het ook weer te kwaad met hun verleden. Een verleden dat veelal getekend is door
de oorlog, en dat maar beter vaag en schimmig kan blijven. Ik weet niet meer wie
gezegd heeft dat de dichter Kloos het grootste deel van zijn leven zijn eigen
weduwnaar geweest is, maar hetzelfde geldt een beetje voor veel figuren bij Modiano.
Men leeft nog wel, maar de vitaliteit, het elan, is verdwenen. Er zijn geen ambities
meer, dat wil zeggen andere dan het bestaan te rekken en nog enigszins leefbaar
te houden. In Memory Lane gebeurt dit door feesten, dwaze weddenschappen, en
verre reizen.
Wordt Memory Lane geheel door dit soort personages bevolkt, in Une jeunesse
is sprake van een nuancering. In het eerste verhaal is de buitenstaander, de figuur
waartegen de sfeer van ‘het voorbije’ zich aftekent, de verteller, die zelf niet uit de
verf komt, maar veeleer als spiegel fungeert. In Une jeunesse is sprake van een
jeugdig paar, dat door een aantal oudere, in Modiaanse zin ‘aangetaste’ figuren, op
sleeptouw wordt genomen. Zij hebben hun leven nog voor zich, maar het lijkt erop,
dat zij bezig zijn met een bestaan dat later de sfeer van vage nostalgie zal leveren,
die zij nu waarnemen bij hun beschermers. Een voorproefje hiervan wordt ons
geboden in de eerste bladzijden van het boek waar het paar even de middelbare
leeftijd heeft aangenomen.

Louche
Louis, de jongen, zoon van een wielerkampioen en een music-hall-ster, is net
ontslagen uit de militaire dienst en wordt opgevangen door ene Jean-Claude Brossier,
die hem aan werk kan helpen bij een vriend, Bejardi. Dit werk, hoe kan het anders,
is even vaag en nondescript als Bejardi zelf, en bestaat uit wat eenvoudige diensten
en klussen, en eenmaal een clandestien geldtransport naar Bournemouth, in
Engeland. Er kleeft een louche luchtje aan alles.
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De geschiedenis van het meisje Odile verloopt, voor zij elkaar ontmoeten, langs
evenwijdige lijnen. Zij ambieert een carrière als zangeres en komt daardoor
automatisch in contact met Bellune, een Oostenrijkse musicus, die voor de oorlog
naar Frankrijk ontweken is, en nu talentenjager is voor een
grammofoonplatenmaatschappij. Veel talent heeft zij niet, maar zij brengt het toch
tot een proefplaatje, en via dit plaatje en de obligate divan in de kamer van de
impressario, tot een kortdurende aanstelling in een cabaret. Zij heeft Louis dan al
ontmoet en woont met hem samen op een zolderkamertje. Samen ook brengen zij
het geld naar Bournemouth - een van de mooiste verhalen uit het boek - en samen
steken zij het geld van een tweede transport, ditmaal met bestemming Genève, in
eigen zak.
Zij beleven een luxe vakantie aan de Rivièra, alvorens neer te strijken in het
bergdorpje waar wij hen in het eerste hoofdstuk al aantroffen.
Ik heb vroeger al eens gewezen op de filmische eigenschappen van de boeken
van Modiano, en ook Une jeunesse zou zonder enige omwerking als scenario voor
een boeiende thriller kunnen fungeren. Tijdens het lezen zie je de film als het ware
al voor je.

Patrick Modiano

Het ‘suspense’-karakter lag in vorige boeken die de oorlog als kader hadden,
natuurlijk duidelijker, maar het is verrassend om te bemerken hoe ook Une jeunesse,
dat zich afspeelt in een omgeving waar weinig dreiging van uitgaat, de spanning
toch prachtig wordt opgevoerd. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat hij hiervoor veel
filmische trucs van Hitchcock heeft afgekeken, bij voorbeeld mensen met elkaar
laten praten zonder dat je hoort wat er gezegd wordt, maar wel met de suggestie
dat ze het over jou hebben, of een figuur waar je onaangename ervaringen mee
hebt gehad steeds opnieuw ‘in het beeld brengen’, met geen andere functie dan
een dreiging suggereren. Deze laatste truc is in dit boek toegepast met de
politie-inspecteur die Odile eens heeft aangehouden, en daarna steeds weer opduikt
op momenten die voor haar een bedreigend karakter hebben: de zelfmoord van
Bellune, het geldtransport naar Bournemouth.
Afgezien van deze trucs is toch ook wel het ontbreken van informatie over de
handelingen en het verleden van de personages die Louis en Odile omringen een
bron van ‘suspense’, en het spaarzame, geleidelijke aanbieden van zulke informatie
opnieuw een vorm om de spanning te handhaven.

Onpersoonlijk
Une jeunesse is de meest ‘onpersoonlijke’ roman die Modiano tot nu toe heeft
geschreven. Ik bedoel hiermee dat Modiano in dit boek het minst duidelijk een
persoonlijke problematiek tot uiting brengt. Het viel te verwachten na de Rue des
boutiques obscures, waarin naar mijn gevoel op meestelijke wijze het sluitstuk wordt
gegeven van de obsessie die de Tweede Wereldoorlog voor hem betekende, een
obsessie die zowel te maken had met zijn jood-zijn, als met onverwerkte oedipale
motieven. Ik heb daar bij de bespreking van dat boek al met enige uitvoerigheid
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over geschreven. Het gevolg is, dat Une jeunesse luchtiger van toon is dan het
vorige werk, en een minder gedreven indruk maakt. Zijn motieven zijn dezelfde
gebleven, maar de auteur lijkt nu in staat wat meer afstand tot zijn onderwerp te
nemen. Hiermee is natuurlijk niets ten nadele van het boek gezegd, daarvoor blijft
zijn thematiek, vervat in een uiterst economisch en doeltreffend woordgebruik, te
interessant. Daarom tot slot nog een citaat. Brossier legt zich niet bij het verleden
neer, maar tracht zich op krampachtige wijze door het verwerven van een
collegekaart een nieuwe toekomst te scheppen naast zijn vriendin Jacqueline Boivin,
die eveneens studeert: ‘Hij werd steeds bleker, alsof hij zich er rekenschaf van gaf
dat de schooltas die hij op zijn knieën had, zijn trainingspak en zijn status van student,
Jacqueline Boivin zelf met haar grijze plooirok en haar beige twin-set, niet voldoende
waren om hem te beschermen tegen de tijd die voorbij gaat en de onverschilligheid
van de wereld.’
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Daar maken we een musical van
Wat Rijk de Gooyer zag en meemaakte
Gereformeerd en andere verhalen door Rijk de Gooyer Uitgever: Elsevier,
168 p., f 14,90
R. Ferdinandusse
Rijk de Gooyer is een bekend artiest, die met veel vakmanschap reclame maakt
voor Paturain, een smakelijk Frans kaasje uit de Bourgognestreek. Op pagina 61
van zijn boek Gereformeerd, en andere verhalen, vertelt Rijk hoe hij tot dat kaasje
gekomen is en ook hoe hij, na drie uur intensief filmen tegen de burgemeester van
Paturaindorp zegt: ‘Ga toch effe zitten, jochie’, een tekst die toevallig nog op het
filmpje stond, die veel succes had, en uiteindelijk de ruggegraat van de
kaascampagne bleek te zijn. In volgende spots werd het ‘jochie’ gehandhaafd.
Treurig voor het reclamevak, waar vast velen jaloers zijn geweest op de copywriter
die die schitterende zin speciaal voor De Gooyer had bedacht.
Ik had dat Paturain-stukje al gelezen in Filmfan (alhoewel de Bronvermelding achter
in Rijks boek juist weer beweert dat het niet in Filmfan heeft gestaan, maar speciaal
voor het boek geschreven is. Waarschijnlijk met het oog op de mogelijkheid om in
een herdruk aan te geven welke stukjes na het verschijnen van de eerste druk net
nog in Filmfan hebben gestaan. Want zo krijgt een Bronvermelding weer zin.), en
hoewel ik besef dat ik de woorden Paturain en Filmfan nu allebei vier keer genoemd
heb, moet ik eraan toevoegen dat Rijk een van de redenen is geweest om speciaal
naar Filmfan te grijpen. Zijn ‘cursiefje’ daarin (want het woord verhaal hier gebruiken
is toegeven aan corrosie) ging meestal over de anekdotische kant van het filmmaken
en anekdotes vertellen is De Gooyers specialiteit. Waar je hem ook tegenkomt, er
zit altijd wel een groepje mensen om hem heen dat naar adem snakt, dat blauw
aanloopt, zich benat of onder de tafel glijdt.
Op zijn faam als anekdotenverteller is al eerder een boek gebaseerd. In 1969
(herdrukt in 1979) verscheen Krentenbollen, Kogels en Klatergoud, een soort
levensverhaal-ingrappen van Rijk de Gooyer, maar opgeschreven door Herman
Pieter de Boer. Dat was geen sterk boek omdat de avonturen van Rijk nog eens
extra door H.P. de Boer werden aangedikt, met veel woordkramerij en met nadruk
op het jeugdsentiment.

Paul Vlaanderen
De Rijk de Gooyer-fan die beide boeken in zijn bezit heeft kan het zelf nagaan, want
van een aantal voorvallen bestaan nu twee versies, één met de barokke schettertoon
van H.P. de Boer en een tweede, nu opgeschreven door De Gooyer zelf, en die
laatste wint het steeds. Rijks kracht ligt in de directe, zekere manier waarop hij
dingen kan neerschrijven die hij heeft gezien of meegemaakt. Waar hij in een poging
tot parodie zelf iets verzint, wordt het al gauw te leuk. Zijn ervaringen met Lou Bandy,
Cary Cooper, of Nederlandse filmpremières zijn verplichte lectuur voor iedereen die
een studie wil maken van de treurigheid van het artiestenleven. Zo eindigt zijn stukje
over Jan van Ees, bij velen beter bekend als Paul Vlaanderen: ‘De laatste keer dat
ik Jan van Ees tegenkwam was in Hilversum. Hij liep daar met z'n hond. Hij, die
vroeger van een flinke borrel hield, had er op medisch advies mee moeten stoppen.
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Met 't oog op z'n werk bij de hoorspelkern was ie van Amsterdam naar Hilversum
verhuisd. Hij was er niet vrolijker op geworden. “Vroeger,” mompelde ie, “liep ik met
een kater door Amsterdam. Nou met een hond door Hilversum.”’

Rijk de Gooyer

In het al genoemde Paturain-cursiefje, dat ik dus al eerder in Filmfan las, schrijft
Rijk: ‘Als je in staat bent een produkt geloofwaardig en op een leuke manier onder
de ogen van het publiek te brengen dan heeft dat met je vak te maken.’ Maar hij
vertelt de anekdotes veel beter nog dan hij ze schrijft, met nog minder woorden en
minder nadruk. Hij zou elke avond aan het eind van het tv-programma zo'n waar
gebeurd verhaal moeten vertellen. Dat past bij het boek, dat tot mijn verbazing
Gereformeerd heet, en een prachtige kansel op het omslag meedraagt. Dat allemaal
omdat Rijk in zijn jonge jaren in een streng gereformeerd gezin opgroeide. Daar
kon hij in het café wel smakelijk over vertellen, maar naar buiten kwam het niet. Het
1969-boek, Krentenbollen, Kogels en Klatergoud begint als Rijk achttien jaar is,
want: ‘Als kind woonde ik in een keurige buitenwijk van Utrecht, mijn vader was
welgesteld en dronk niet, en ik had een zeer gelukkige en onbezorgde jeugd. Dus
op naar het volgende hoofdstuk.’
Rijk de Gooyer zat op een christelijke hbs, zonder veel succes. Dat spreekt me
aan want ik zat ook op een christelijke hbs, met hetzelfde gevolg. Zijn leukste bidder
was de geschiedenisleraar: elke dag moest het eerste uur met gebed geopend
worden. Bij Rijk in de klas moest dat staande gebeuren, en hij, op de achterste bank,
bleef wel eens zitten om nog in zijn lesboek te kijken. ‘Als ie begon verkrampte ie
eerst tot op 't bot en hield zijn saamgewrongen handen tussen zijn benen. Met
samengeperste ogen en een smartelijke trek om z'n mond bleef ie zo eerst een paar
minuten staan (...) ‘Heer, o Heer,’ snerpte ie dan. ‘We staan hier weer need'rig voor
Uw aangezicht...’ Op dat moment deed hij zijn ogen open en overzag de klas.
‘Behalve De Gooyer, die is blijven zitten, jou krijg ik straks nog wel.’ Mijn leukste
bidder was een oude Duitse leraar, die vaak riep: ‘Als jullie nu al beginnen met
rotzooi trappen moet je het zelf maar weten, dan bid ik niet.’
Gereformeerd, en andere verhalen begint met hooguit vier stukjes over die
gereformeerde jeugd. Maar het is een opmaat die het boek als het ware op een
hoger plan tilt: de kerk als context. En het is natuurlijk ook mogelijk dat die stukjes
zoveel aandacht trokken omdat je tegenwoordig haast nooit meer hoort vertellen
over die échte goeie ouwe tijd. Als ik Rijk was maakte ik er nog gauw een musical
van.
Puritein, da's pas fijn.
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De poëzie die struikelen laat
Het debuut van Martin Reints
Waar ze komt daar is ze door Martin Reints Uitgever: De Bezige Bij, 54
p. f 19,50
Rein Bloem
Bijna een jaar geleden registreerde De Volkskrant (15 april 1980) een gesprek
tussen vier ‘zich noemende nieuwe dichters’: Wiel Kusters, Huub Beurskens, Th.
van Schoonhoven en Martin Reints. Het nieuwe zagen zij zitten in de weigering deel
te nemen aan de toen her en der ontwaarde terugkeer tot de traditie. Die vierschaar
koos voor een niet meteen begrijpelijke, niet direct gevoelsmatige of beschrijvende
poëzie, maar voor maakwerk, voor emoties ‘die ontstaan door relaties tussen
woorden’ (Reints) en die niet vooraf gegeven zijn. Een Raster-standpunt zou je
zeggen.
De al verschenen bundels van Kusters (Een oor aan de grond, De gang), Beurskens
(Cirkelgang, Op eigen schaduw hurken, Vergat het meisje haar badtas maar) en
Schoonhoven (Omver) maken die woorden waar.
Hoe staat het met Martin Reints, die het Volkskrant-gesprek opent: ‘Waarschijnlijk
kunnen we ons scharen onder de dichters die telkens weer verweten zal worden
dat ze poëzie schrijven die niet begrijpelijk is’? Hij publiceerde gedichten in De
Revisor en Raster en debuteert nu met de bundel Waar ze komt daar is ze. Geen
ingewikkelde titel en de aanhef van het eerste gedicht, Bedrijfsklare dieptesproeier
is ook niet van de extra moeilijke soort:
als ik je over het bietenveld
door het koren
langs de sloot
over het hek
nader
heb je gemolken en
je loopt met bussen en machines
de schuur in
en weer terug en
langs de put om je huis heen
en later sta je weer bij de bomen

Eenvoudiger van taal, prozaïscher, toegankelijker lijkt het niet te kunnen en ook de
beschrijving van het in de titel genoemde werktuig is conform:
als de dieptesproeier voor je schuur
in de morgen al staat te ronken
zijn scharen om de grond te lichten
zijn dubbele verkruimelaar
en plestik aandrukrol bedrijfsgereed

Met dat ding wordt in taal zo goed als niets gedaan, de verwijzing naar een reëel
voorwerp is ondubbelzinnig gegeven, de symboolwaarde lijkt gering. Maar die
dieptesproeier in de titel van dat allereerste gedicht, doet de openingszet, suggereert:
het poëtisch spel gaat beginnen, we gaan het diepe in! Daar zit nu het eigenaardige
van Reints' werkwijze in: hij zet de lezer op een dichterlijk spoor, springt dan
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onmiddellijk een verhalend veld in, trekt een lijn die van het platteland naar de stad
schijnt te lopen: ‘bijenkorf is je bestemming/roltrappen/kassa's’ laat dan de jijfiguur
op het punt van vertrek hollen, struikelen, strompelen, waarna ze in een heel ander
verhaal terecht komt, met landbouwmachine en knecht, die door een rukwind uit de
koers wordt getild en zonder overgang in noodweer verzeilt en overboord gezet
wordt: ‘meeuwen zeilen naar omlaag/en kantelen en stormen op’.
Einde verhaal, einde beschrijving, het begin van poëzie. ‘Er wordt een bepaald
proces op gang gebracht dat je abrupt laat struikelen,’ zei Reints in het
Volkskrant-gesprek, als een nieuwe Vroman die een heel eind met zijn lezer(es)
meebeent, maar dan plots pootje licht.

Martin Reints (Foto Jan van der Weerd)

Er wordt in Waar ze komt daar is ze heel wat af gestruikeld, het meest principieel
in het laatste gedicht, Over het schrijfwerk, waarin de zijfiguur, in wie wij ook de jij
van het eerste gedicht kunnen zien, niet op de been kan blijven in de tunnel onder
je uitzicht. Wie is die zij, die hier aan de hand van de autochtone Amsterdammer
Reints, op de achterflap afgebeeld staande op de IJ-pont achter het Centraalstation,
ineens onder de Nieuwe Maas doorloopt? Een kettingrookster, voortdurend in de
weer met koffers, telefoons, trams, treinen, brieven, brommers, kortom de rusteloze
vrouw, die zelfs als ze in Sterreclames verschijnt, vluchtiger kan het niet, alom
aanwezig is. Das ewig weibliche in de gedaante van goedkope Venus op de dure
Ster, anders gezegd zij is de poëzie. Dat gedoe met koffers is één kant van het
ontregelde verhaal. De andere kant zit in de momenten waarop de motor niet alleen
hapert, maar zelfs uitvalt, als de ik met de jij en de zij samenvalt, de boot ‘het riet
instuurt’. Dan zal de ik het
eens met iemand nergens over hebben
omringd door attributen in dat avondlicht
voorbij de eerste druppels van de herfst
een raam voorstellen dat uitzicht biedt

Het leven switcht tussen rust en onrust, de poëzie tussen ‘wat je zei en wat je had
willen zeggen’, een zin die bij Reints tweemaal voorkomt, zoals allerlei woorden en
zinnen herhaaldelijk in de mond van het unieke, onstandvastige meisje, vriendinnetje
gelegd worden. Maar op de meest gelukkige, intieme momenten wordt die zwevende
stilstand bereikt die poëzie eigen is en komt ze ‘vanuit de schuimende branding op
ons af’. Ook de slotzin van dit reclamegedicht, waarin windsurfing en filtersigaretten
in de woestijn voor de plaatjes zorgen: ‘zou... dokter van dam...?’
Ook die tussenbeiden komende geneesheer, zelf weggelopen van de televisie,
kan ons van die stralende Venus niet afhelpen. Martin Reints, vorig jaar nog een
onbekende vergeleken met zijn drie gesprekspartners, maakt met zijn debuut op
onafhankelijke wijze waar, dat hij bij die ‘nieuwe’ dichters hoort. Volkomen
onvergelijkbaar in zegging - alledaagser, trivialer, joliger - gaat hij eender te werk
bij het maken van emoties. ‘Je werkt om te leven/en je leeft niet om te werken’. Zo
staat dat tussen haakjes op de laatste bladzij van de bundel, die wat de maker
betreft aangeduid zou kunnen worden met: waar hij komt, daar is hij.
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De fantasieën van Nancy Friday
Erotische dagdromen van mannen en een twijfelachtige
vooronderstelling
Men in Love Their Secret Fantasies door Nancy Friday Uitgever: Arrow
Books (paperback), 527 p., f 13,30 Importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
Mitch is een vijftigjarige vertegenwoordiger. Hij is getrouwd en naar eigen zeggen
‘vol van seks’. Hij reageerde op een advertentie van Nancy Friday, waarin mannen
werden aangespoord hun seksuele fantasieën aan haar op te sturen. Mitch stelde
zich er blijkbaar nogal wat van voor. Hij schreef: ‘Nancy Friday leest mijn brief. Ze
vindt hem opzienbarender dan de meeste. Ze weet hoe prachtig ze is op de plek
waar ik het meeste naar verlang. Haar onderzoek brengt haar in de buurt van mijn
woonplaats, ze bezoekt me op mijn werk. Ik ben niet knap, maar wel aardig,
betrouwbaar en discreet. Dat voelt ze aan. Ik ben vereerd door haar komst. Als ze
me vertelt dat ze in het naburige Holiday Inn logeert, weet ze dat mijn bezoek aan
haar kamer zal zijn als het bezoek aan een heilig altaar. Zou het echt waar zijn dat
ik achter Nancy Friday kan neerknielen om haar geheimzinnige plekjes te zien en
te proeven? En dat ik haar schitterende stem tegen me kan horen kreunen “Het is
allemaal voor jou!”?’
Friday lijkt allerminst uit het veld geslagen door deze hartekreet. Integendeel, ze
kan zich in de fantasieën van Mitch goed verplaatsen. ‘Wat een opwinding,’ luidt
haar reactie, ‘wat een machtsgevoel om te ondervinden dat zulke uitermate zuivere
en verheven dames, die het symbool bij uitstek zijn van de moeder die hem zijn
smerige verlangens eerst had verboden, zélf dol blijken te zijn op spelletjes met hun
gat. (...) De echte moeder zij “Nee, nooit!” De gefantaseerde vrouw zegt “Ja!” tegen
deze meest verboden manier van allemaal! Door de vrouwen uit zijn fantasie hun
hoofd te laten verliezen en zich te laten verlagen tot zijn dierlijke peil krijgt de
seksualiteit van Mitch ondersteuning door een enorm machtsgevoel, waardoor zijn
mannelijke conflict wordt opgelost.’ In Men in Love staan de seksuele fantasieën
van omstreeks tweehonderd mannen afgedrukt, afgewisseld met Fridays
commentaar. Ze heeft deze selectie gemaakt uit duizenden reactie die volgden op
een oproep in Forbidden Flowers, een van haar vorige boeken over seksuele
fantasieën van vrouwen. De studie van dit onderwerp heeft een lange traditie, zij
het dat vrouwen meestal meer in de belangstelling hebben gestaan dan mannen.
Sigmund Freud ontdekte dat veel van zijn vrouwelijke patiënten fantaseerden over
verkrachtingen. Hij schreef dit toe aan een algemeen vrouwelijk masochisme.
Sommige van zijn volgelingen zagen het anders. Wilhelm Reich beweerde dat
vrouwen verkrachtingsfantasieën nodig hadden om zich te kunnen ontdoen van hun
schuldgevoelens over seksuele activiteiten. Dat is ook ongeveer zoals Karen Horney
redeneerde: de enige manier waarop vrouwen het voor zich zelf en anderen kunnen
rechtvaardigen om aan seks te denken is door zich voor te stellen dat het ze wordt
opgedrongen. Ze zei: ‘Bij een verkrachting worden ze tot seks gedwongen, dan
kunnen ze er niets aan doen.’ Fridays standpunt steunt op Horney en Reich. Het
belangrijkste thema van Forbidden Flowers en het eerder verschenen My Secret
Garden is dat van de ‘zwakke’ vrouw die door mannelijke ‘dwang’ tot al die zalige
verboden dingen wordt aangezet en die zich keer op keer laat ‘verkrachten’. Vormen
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de fantasieën van mannen daar het spiegelbeeld van? Is er sprake van veelvuldig
voorkomende mannelijke dagdromen waarin vrouwen zich wreed onderdrukt voelen?

‘Les Oreades’, schilderij van W.A. Bouguereau (Vincens Bouguereau Collectie, Parijs)

Liefde?
Hoewel sadomasochistische fantasieën inderdaad de grootste categorie vormen
van de door Friday verzamelde ontboezemingen, geeft de titel van haar boek reeds
aan dat ze deze vragen ontkennend beantwoordt. ‘Fantasieën van mannen waarin
vrouwen tegen hun wil worden overmeesterd vormen de uitzondering,’ zegt ze.
‘Zelfs in de gruwelijkste S&M-fantasieën gaat het gewoonlijk niet om het pijnigen of
het vernederen van vrouwen. Dat zijn slechts middelen om haar te brengen tot een
ongekende mate van seksueel genot.’ Als illustratie kan het verhaal van Larry dienen.
Deze schrijft over de echtgenote van zijn vriend Harry, die nodig eens op haar
plichten gewezen moet worden. ‘We trekken ons terug in de slaapkamer, waar Harry
haar beveelt zich uit te kleden en wij deze opdracht herhalen. Ze bloost als een van
de mannen eist dat ze bij hem neerknielt om zijn pik af te zuigen. Ze gaat er helemaal
in op, maar hij trekt zijn lui terug en spuit over haar gezicht en haar borsten. Een
andere man zegt haar het spul over haar gezicht en borsten uit te smeren en te
kreunen. Ik beveel haar op handen en voeten op het bed te gaan staan. We
onderzoeken haar allemaal en wisselen ons commentaar uit. We bevoelen haar en
slaan zachtjes op haar achterste. We vragen of ze haar schuld soms wil aflossen
met een flinke groepsverkrachting. Ze zegt ademloos ja. Iedere man neukt haar op
zijn beurt. Tenslotte kom ik naar haar toe, spreid haar billen en lik haar anus. Dan
bewerk ik haar kut tot ze sidderend klaarkomt. Ik terug en steek langzaam mijn pik
in haar kont. Ze verbaast zich over het gemak waarmee dat gaat. Ik vinger haar
kittelaar en ze komt klaar als ik helemaal bij haar naar binnen ben gedrongen. Ze
roept om meer, het moet harder. We herhalen alles nog een keer als ze op haar
knieën ligt, met haar hoofd in de kussens en haar handen vastgebonden op haar
rug. Tenslotte dankt ze ons en vraagt Harry om haar te vergeven. Ze omhelzen
elkaar en maken nooit meer ruzie.’
Blijkt uit zo'n fantasie liefde voor vrouwen? Volgens Friday wel, maar het vraagt
een speciaal talent om haar verklaring te volgen. Zonder ironie stelt ze vast, dat de
‘gewone logica’ hier te kort schiet.
Kinderen zouden in hun vroegste jeugd worden opgezadeld met een conflict als
gevolg van de ‘dubbelrol’ die hun moeder speelt. De ‘goede moeder’ voorziet in
zorg en liefde, de ‘boze moeder’ vertegenwoordigt de beschaving en dwingt
gehoorzaamheid af. Jongens kunnen zich daar niet in schikken, ze blijven met
onverwerkte gevoelens van woede jegens hun moeder zitten en projecteren die op
iedere vrouw die ze de rest van hun leven ontmoeten. Ze willen de ‘vrouwelijke’
regels van de beschaving nooit helemaal aanvaarden. ‘Ze pissen in de wasbak,
scheren zich niet, drinken bier uit blikjes en eten van vuile borden,’ zegt Friday. ‘En
ze glimlachen als vrouwen van dat gedrag schrikken.’ Terwijl vuiligheid en
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smeerlapperij een bedreiging vormen van de seksuele identiteit van meisjes en
vrouwen geldt dat niet voor jongens en mannen; integendeel, voor de laatsten is
het zelfs een blijk van zelfstandigheid, een teken dat ze zich hebben kunnen
ontworstelen aan de taboes
vervolg op pagina 36
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Het nauwkeurig klokgetik
Een studie van Arthur van Schendel
De dansende burger A. van Schendels sociale visie door Sonja
Vanderlinden Uitgever: Universiteit van Leuven, 219 p. ca. f 42,Charles Vergeer
Over het leven en werk van Arthur van Schendel (1874-1946) wordt de laatste en
de toekomende tijd steeds meer gepubliceerd. Of dat ook als teken van grotere
waardering uitgelegd kan worden, dat weet ik niet. De waarde van al die verschillende
publikaties is nogal divers.
Eerst is er het belangrijkste, het Verzameld Werk (1976-78) dat in acht delen
verscheen. Hoewel heel veel van het werk nauwelijks meer bereikbaar was, en het
achtste deel bovendien tot dan toe ongepubliceerd werk bevatte, was de reactie
niet anders dan lauw te noemen. Zeker, de meeste critici erkenden in Van Schendel
een van onze allergrootste schrijvers, maar ze meenden blijkbaar dat deze
overtuiging zo hecht was dat niet aangetoond hoefde te worden waarom en waarin
die Van Schendel toch zo groot is. De opmerkelijke waarde van het in het achtste
deel voor het eerst gepubliceerde romanfragment (uit de laatste maanden van Van
Schendels leven) is volledig onopgemerkt gebleven. In het kielzog van dit Verzameld
Werk verschenen nog het aan Van Schendel gewijde Schrijversprentenboek (1976)
evenals afleveringen van de tijdschriften Bzzlletin (Sept. 1976) en Maatstaf
(november 1976). Herdrukt werd, in 1978, de dissertatie van F.W. van Heerikhuizen
uit 1961.
Herdrukt zal binnen twee maanden het sympathieke biografietje van G.H.
's-Gravesande worden.

Arthur van Schendel geschilderd door Jan Poortenaar

Nieuw zijn het in 1979 verschenen boekje uit de Synthese-reeks over Een Hollands
drama en het boek dat in de herfst van dit jaar, van mijn hand, bij uitgever Thomas
Rap over Van Schendel zal verschijnen. Ten slotte zal in de lente van het volgend
jaar, naar wij hopen, de uitgave van de Brieven van en aan Arthur van Schendel
het licht zien, waarschijnlijk in twee delen.
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Plannen om een boekje met Jan Greshoffs uitingen over Van Schendel en om een
aantal autobiografische stukken van Van Schendel uit te geven zijn nog wat verder
van hun verwezenlijking af.
Maar of al deze bedrijvigheid ook een grotere waardering van de zijde van het
lezerspubliek betekent, dat, ik zei het al, staat nog te bezien. Wel worden voortdurend
een ruim aantal titels van hem herdrukt, en bovendien niet steeds de geijkte. Bij
Meulenhoff en als Salamanderpockets verschijnen ook mooie en al te lang
onbereikbaar gebleven werken als Het oude huis en de verhalenbundel Avonturiers.
Het wachten blijft op een herdruk van de meesterlijke verhalenbundel Herinneringen
van een domme jongen.

Sociale visie
Er verscheen ook een heruitgave van De dansende burger van Sonja Vanderlinden.
Al als studente publiceerde Sonja Vanderlinden in juni 1974 één van de vijf
hoofdstukken van wat in 1976 haar licentiaats-verhandeling zou zijn. Bij de promotie
te Leuven kreeg zij, met name van de aanwezige Noord-Nederlandse Van
Schendel-kenners - ja, heus, die bestaan - nogal wat kritiek te horen. Haar
landgenoten waren blijkbaar wat milder want in 1978 kreeg zij voor De dansende
burger een - thans op het omslag met trots vermelde - prijs van de Koninklijke
Academie. Vorig jaar werd zij hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de
Sorbonne. De eeste zin van het ‘Woord vooraf’ van de huidige uitgave - in de deftige
serie Recueil de travaux d'histoire et de philologie van de Franse afdeling van de
Leuvense universiteit - beweert wel ‘Deze studie is grotendeels uit mijn doctorale
dissertatie gegroeid’, maar dat is niet helemaal waar. Het boek is grotendeels identiek
aan het eerdere werkstuk, maar gelukkig gezuiverd van een aantal onjuistheden.
De schrijfster heeft zich bepaald tot een vijftal werken van Van Schendel: Het
Fregatschip Johanna-Maria, De Waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels
en De wereld een dansfeest. Die keuze was min of meer toevallig en jammer is dat
juist de beide boeken waarin Van Schendels sociale visie het duidelijkst tot uiting
komt, De rijke man en De mensenhater terzijde zijn gelaten. Ook lijkt me het
onderwerp van het boek door de titel niet juist weergegeven. Er wordt eigenlijk niets
gezegd over Van Schendels sociale visie. Hij die van zich zelf, in zijn autobiografische
schets Fratilamur zei (Verzameld Werk, III): ‘Ik had een opstandeling kunnen worden,
en hervormer, want het vuur was groot, de wil zuiver, en ofschoon ik elders geroepen
werd tuurde ik toch naar het licht in de ogen van broeders en zusters.’ Zijn sociale
bewogenheid, zijn politieke interesses, zijn zo duidelijk uitgesproken afkeer van
burgerlijkheid en van kerkelijkheid, gaan nog altijd schuil achter die fabel van Van
Schendel als de brave onpolitieke burgerman, boeken schrijvend te Sestri. Ook voor
Sonja Vanderlinden blijft hij een burger, zij het een dansende.
Haar visie op die dansende burger uit zij in nogal vage bewoordingen: ‘het leven
dat zijn oorsprong heeft in de immanente God, is op God doelgericht. Alle helden
getuigen van de terugkeer naar de natuurlijke bron. Brouwer belichaamt de
vroeg-kapitalistische pionier; Rossaart oefent het vak uit dat vanouds de
broodwinning is geweest van de Nederlander, de schipperij; Floris strijdt om het
behoud (het wezen) evenwel in een vernieuwde vorm (de schijn) van het huis, het
symbool van de “stam”; Kasper gaat terug naar de natuur, i.c. de tuinbouw; Daniel
wijdt zich aan de meest primitieve kunst, namelijk de danskunst. Zij hechten zich
niet aan het leven, kijken nooit achterwaarts, maar steeds voorwaarts. Het verleden
evoceren zij nooit, er is geen spoor van heimwee naar het verleden; alleen naar de
toekomst kijken zij; op lange termijn is het vooruitzicht de bevrijdende dood. Het
treffendste voorbeeld geeft Floris, die zijn leven schenkt opdat het huis zou herrijzen,
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het Leven niet tot stilstand zou komen.’ Maar het was niet de bedoeling van Sonja
Vanderlinden iets te zeggen over Arthur van Schendel of over diens sociale visie,
integendeel, zij vat, in het voetspoor van onder andere J.J. Oversteegen, een tekst
als een zelfstandige structuur op. Dat is een mogelijk gezichtspunt van
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waaruit men zijn werk kan benaderen maar het heeft evenveel voordelen als nadelen.
Het houdt de schrijver zelf ver van de door hem geschreven tekst zodat het
Vanderlinden volledig ontgaat hoezeer Een Hollands drama bij voorbeeld
autobiografisch is. Ook worden nergens in deze studie verbanden met andere
werken van Van Schendel gelegd. Ik vind dat jammer en geloof dat juist zijn werk,
dat doorgaans beheerst wordt door een aantal steeds terugkerende thema's en
eigenaardigheden, meer gebaat is bij een beschouwingswijze waarop Vanderlinden
zich tot de vijf door haar gelezen werken bepaalt. Anderzijds wordt die schaarse
keus van Van Schendels werk wel overstroomd met vergelijkingen - even mank als
altijd - met de helft van de wereldliteratuur. De andere helft van het
vergelijkingsmateriaal zijn de werken der literatuurwetenschap die wat vlotter ter
been zijn en al interpreterend met Van Schendel aan de haal gaan. Het voordeel
van haar beschouwingswijze zou gelegen moeten zijn in de nadere band tussen
tekst en lezer; de lezer is er op de eerste plaats op uit allerlei structuren in de tekst
te ontdekken. Dat zou juist wat betreft de teksten van Arthur van Schendel een
hoogst belangwekkende onderneming zijn, want er zijn weinig Nederlandse schrijvers
aan te wijzen die zozeer met schema's, terugkerende signalen, structuren et cetera
gewerkt hebben als juist hij. Zijn werk zit zo stevig in elkaar vanwege het skelet.
Maar er zijn ook weinig schrijvers - en het is waarschijnlijk een kenmerk van de
waarlijk goede schrijver - die hun skeletten zo goed verborgen hielden en in het
vlees zetten.

Negentiende eeuw
Sonja Vanderlinden brengt ons ook op dit punt niet veel verder. Ze mist voldoende
historische kennis en is te weinig thuis in de negentiende-eeuwse samenleving (dat
is die van de vijf door haar gekozen romans) om het preciese verband tussen feit
en fictie te zien. Het ontgaat haar bij voorbeeld dat het luiden van de Damiaatjes in
Een Hollands drama het teken is van ‘brand meester!’. Wie er oog voor heeft, merkt
dat in het boek de brand ten slotte voortdurend aangeduid wordt. Merkt men dat
niet, dan komt men aan met schone schijn als ‘Telkens als de klokken luiden of de
toren in zicht komt, wordt de mens stil en gaat zich op metafysische problemen
bezinnen.’ Erger is dat zij zich principieel de toegang tot de belangrijkste structuren
in het werk, die van tijd en ruimte, ontzegt. Op p. 169 beweert ze ‘nergens in zijn
romans is er een expliciete verwijzing naar controleerbare feiten of toestanden’ en
de geschiedkundige feiten ‘worden nooit nauwkeurig bepaald.’
De mening dat Van Schendel vaag en zweverig zou zijn, hier te lande door bijkans
iedereen voorgedragen en met name door prof. G. Stuiveling, is door een aantal
artikelen van P. Kralt en J. van de Sande al lang naar het rijk der kletskousen
verwezen. Wie goed leest, ziet dat Van Schendel met een juist bijna beangstigende
nauwkeurigheid de klok laat tikken en de ruimte aanwijzt. Maar Sonja Vanderlinden
leest niet goed en heeft geen oog voor die structuren die ze zegt te zoeken. Hoe
anders te verklaren dat ze bij voorbeeld (p. 79) over Een Hollands drama weet te
melden dat de datum vermeld op de allereerste bladzijde ‘de enige aanwijzing’ is?
Er is geen bladzijde in dat boek (en voor de andere boeken geldt dat evenzeer)
waar de preciese datum en plaats niet van te bepalen is. Wie met aandacht leest
merkt bij voorbeeld dat de brand plaatsvindt op 11 november 1895. De schrijfster
echter merkt die bijkans obsederende klokketik niet op en laat dientengevolge Floris
voortdurend een jaar jonger zijn dan hij is.
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Vindt ze de structuren in het werk niet, ze vindt ze zelf wel uit. De eend - een
befaamd beest onderhand - die in het begin van De waterman opvliegt is volgens
haar minder aardgebonden dan de hoofdfiguur Maarten Rossaart en symbool van
diens verlangen aan iets te willen ontkomen zonder dat hem dit lukt. Tja. En verderop:
‘Het water is Maartens Godservaring’ (zó in het artikel van 1974, de tekst van haar
boek is hierin nog uitgebreider en ‘diepzinniger’). De structuur van De waterman
zou zijn: eerst met de voeten in het water, dan tot het middel en ten slotte erin
verdrinken. En van dat verdrinken weet Vanderlinden dat het zelfmoord is. Al in
gesprek en briefwisseling met de schrijfster bleek ons hoezeer men met verschillende
ogen verschillende Van Schendels lezen kan en dit herlezen overtuigde mij daarvan
eens te meer. In De waterman las ik: ‘Man, zeide Maarten, zoveel gedachten heb
ik nooit gehad.’

[De fantasieën van Nancy Friday]
vervolg van pagina 34
van moeder. Boys will be boys! Wél hebben ze hun hele leven te maken met het
‘mannelijk conflict’, een voortdurende spanning tussen liefde en haat. Hun seksuele
fantasieën vormen een uitdrukking van deze ambivalentie, maar tevens een poging
om daar een oplossing voor te vinden. ‘Een droomvrouw verwijt haar man niet dat
hij andere mannen naar haar wil laten gluren, of haar met andere mannen wil delen,
dat hij ervan droomt hoe ze seks bedrijft met een kunstpenis of met een hond. In
fantasieën krijgen mannen van vrouwen de liefde die ze verlangen, zonder de
beperkende vrouwenregels die ze verafschuwen. Hoe wild de mannelijk lusten ook
mogen zijn, de vrouw straft hem er niet voor, maar moedigt hem juist aan.’ De liefde,
volgens Friday, overwint dus, net als in het echte leven: ondanks hun dikdoenerij
en verzet zijn mannen tegen de begeerlijkheid van vrouwen niet opgewassen. ‘De
meeste mannen trouwen, ook al betekent dat zware verantwoordelijkheden, de zorg
voor kinderen, maagzweren, hypotheken en monogamie.’

Zeggen en doen
Overtuigend klinkt het niet, ondanks Fridays veelvuldige verwijzingen naar ‘bevriende
psychiaters’, die haar opvattingen blijkbaar een wetenschappelijk tintje moeten
geven. Misschien is het model van de moeder als ‘verslindster in de kinderkamer’
wel de hoogste psychoanalytische wijsheid, maar met de sociale werkelijkheid heeft
het bitter weinig te maken. Geen enkel kind wordt opgevoed door een overheersende,
bestraffende moeder in complete afzondering van de rest van de samenleving, waar
vaders in de marge figureren en van enige andere instelling helemaal geen sprake
is. Bovendien zijn al Fridays beweringen over wat kinderen aan de confrontaties
met zo'n ‘boze moeder’ zouden overhouden niet meer dan slagen in de lucht.
Misschien gaat het wel eens zo in het leven, maar misschien ook niet. Hoe is dat
vast te stellen?
Iets anders is de vraag of het mogelijk is om uit iemands dagdromen af te leiden
hoe hij of zij zich feitelijk gedraagt. Friday meent dat dit kan. Op grond van haar
onderzoek naar vrouwelijke erotische fantasieën wist ze al te melden, dat vrouwen
weliswaar voortdurend fantaseren over verkrachtingen, maar dat iedere vrouw maakt
dat ze wegkomt bij een ontmoeting met een echte verkrachter. Dezelfde regel zou
opgaan voor mannen: volgens haar wil het feit dat mannen in zo groten getale
wegdromen over het overweldigen van vrouwen nog niet zeggen dat ze dit ook
werkelijk doen. Integendeel, de mannen uit haar onderzoek houden immers van
vrouwen! Hoe ze dat zo zeker weet is mij een raadsel.
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Ze kent geen van die mannen persoonlijk. Het zijn anonimi, die gereageerd hebben
op haar oproep in- Forbidden Flowers. Ze kunnen dat uit de meest uitéénlopende
overwegingen hebben gedaan. Mitch deed het uit geilheid voor Nancy Friday, maar
ook heel wat andere hoopten een ‘goede indruk’ op haar te maken, zoals in de
afgedrukte brieven te lezen staat. Het is in de verste verte niet zeker of hun
fantasieën er net zo zouden uitzien als Friday er niet om gevraagd had. Maar zelfs
als dat toch zo zou zijn, zouden ze nog geen aanwijzingen geven over concrete
gedragingen. Iedereen weet hoe groot soms de discrepatie is tussen wat mensen
zeggen en wat ze doen. Men in Love behoort tot een genre boeken dat met de dag
aan populariteit schijnt te winnen, het babbelboek. Het grote voorbeeld is natuurlijk
het rapport van Shere Hite en de formule is even simpel als geestdoden. Je stuurt
een paar duizend vragenlijsten het land in of plaatst ergens een advertentie waarin
je mensen verzoekt om hun gevoelens over het een of ander op schrift te stellen.
Het resultaat is een dikke pil met gegevens waar op zich zelf geen touw aan valt
vast te knopen, maar die aan elkaar worden gebabbeld door de samensteller. Dat
het hier geen ‘echt’ wetenschappelijk onderzoek betreft lijkt alleen nog maar méér
aanbeveling te betekenen voor zulke popsociologie en poppsychologie: dat wekt
immers de indruk dat hier de ware stem van het volk te beluisteren is. De waarheid
wordt in dit genre afgemeten aan de oplage en de omvang.
Fridays conclusie dat mannen eigenlijk de beste vrienden voor vrouwen zijn, stond
vermoedelijk al vast vóórdat zij aan haar boek begon. Hoe aardig ze het ook mag
bedoelen, in het door haar bijeengesprokkelde materiaal is géén steun voor deze
overtuiging te vinden. De ‘gewone logica’ leert al, dat de wereld waarschijnlijk heel
wat ingewikkelder in elkaar zit.
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De creatieve ziekte
Het negentiende-eeuwse offer op het altaar van de kunst
‘Ziekte als geest.’ ‘Ziekte als voorwaarde voor schoonheid.’ ‘Het
huwelijk tussen schepping en ontbinding.’ In de tweede helft van de
negentiende eeuw knarsten deze begrippen in de hoofden van Franse
schrijvers als Baudelaire, Flaubert, de gebroeders Goncourt, en
anderen. Voor verklaringen, dat wil zeggen de behoefte om iets op
te stellen in groter verband, kan men hier verschillende richtingen
uit. Willem Brakman schreef naar aanleiding van het zojuist
verschenen boek The Horror of Life van Roger Williams, een essay
over de ongeremde neiging tot zelfvernietiging.

The Horror of Life door Roger L. Williams Uitgever: Weidenfeld and
Nicolson, 381 p., f 85,- Importeur: Keesing Boeken
Willem Brakman
Onder de aantrekkelijke titel The Horror of Life vat Roger L. Williams,
geschiedenisprofessor te Wyoming een vijftal studies samen van de
negentiende-eeuwse Franse schrijvers Baudelaire, die somber en nachtbleek de
rij in het boek opent, en de wat gespierdere Jules de Goncourt, Flaubert, de
Maupassant en Daudet. Een gemêleerd gezelschap: een bijna symbolist, wat
realisten en naturalisten maar in een wonderlijke greep bijeen gehouden daar ze
allen stierven aan venerische ziekten, waarmee in het boek meer gezegd wil zijn
dan dat de mensen zo hun gebreken hebben.
Er is in de negentiende eeuw een intrigerende tegenspraak tussen de begrafenisblik
die genoemde schrijvers erover lieten dwalen en waarvoor die van Baudelaire model
kan staan en de voorspoed die er heerste. De these van professor Williams is dan
ook aan de donkere kant, namelijk stellend dat deze schrijvers wie ‘l'amour de papa’
was ontzegd, uitweken naar relaties met prostituées, hun door spirochaeten en
coccen ondergraven levens de zin meegaven van een offer op het altaar van de
kunst en dat de ziekte een wezenlijke, zo niet bepalende rol speelde in hun
kunstenaarschap. Het is haast onmogelijk hier niet even aan Dr. Faustus te denken
van Thomas Mann, een boek waarin eenzelfde thema centraal staat en waar op
het huiveringwekkend evenwicht wordt gewezen dat de hoogste en stralendste
toppen van de geest alleen dán bereikt kunnen worden indien een daarmee
overeenkomende duistere diepte als noodzakelijke voorwaarde wordt aanvaard.
Meer dan gemêleerd vertegenwoordigt het gezelschap ook een wat glijdende
schaal van ziekte en ziektebeleving, morbide en koortsig bij Baudelaire maar aan
het eind van het boek doemt zelfs even een gezond man op, Zola, die gewoon stierf
aan een ongelukje.
Nog het meest wordt het thema van professor Williams vertegenwoordigd door
Baudelaire die in handel en wandel bewees de kunst hoger aan te slaan dan het
leven. Hij plaatste zich daarmee in een ontwikkeling die in de achttiende eeuw van
start was gegaan, daar sterk was gestempeld door de markies de Sade om zich in
de negentiende eeuw te ontvouwen in een traditie van erotische wreedheid en een
hysterische voorkeur voor horror, deformaties en misdaad. Schoonheid, dood en
pijn naderden en doordrongen elkaar op bizarre wijze. Bijna zichtbaar zweeft boven
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deze hele ontwikkeling de geest van de markies, de hoofden bewolkend van
genoemde Fransen maar ook ver buiten de grenzen (Poe, Shelley, Byron) met
incest, Satan, ontbinding en allerlei vreemde verzoekingen om zich dan ten slotte
te vertalen in de gestalten van La Belle Dame Sans Merci, vampier, femme fatale.
Onder de noemer decadentie speelde deze stroming of ontwikkeling zich
voornamelijk in Frankrijk af, doorsieperend over de hele eeuw.

Charles Baudelaire

Het verzinken in schoonheid, dromen en symbolen was een cultus van het individu,
mogelijk gemaakt door het aanknagen van staat en kerk, in die zin dat het laten
woekeren van de droom, het zich laten meevoeren op de stroom der stemming
(spleen) en de neiging tot zelfdestructie, als een aantasting gezien kan worden van
dat deel van het bewustzijn dat daarin autoritair optreedt, namelijk het ik, een facet
dat zich steeds duidelijker zal aftekenen om uit te monden in dadaïsme, surrea-
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lisme en verschijnselen zoals de monologue interieur.
Door de hele romantische literatuur loopt het wonderlijke thema van de
onafscheidelijkheid van genot en pijn, van schoonheid en afgrijzen. Zeker zijn hier
maatschappelijke factoren aan te wijzen, determinanten die hebben geleid tot het
opnemen van onderwerpen die traditioneel buiten de sfeer van de kunst lagen.
Binnen het blikveld verschenen in vermommingen zoals het monstrueuze en
groteske: het lagere, het lage, dat wat onder de navel bivakkeert, driften, het crapule,
dat wat lijdt, vervormd is en misdeeld. ‘Beauté, de tes bijjoux l'Horreur n'est pas le
moins charmant’ deelt Baudelaire daar over mee en dat was dat.

Ennui
Voor verklaringen, dat wil zeggen de behoefte om iets op te stellen in een groter
verband, kan men hier verschillende richtingen uit. Maar kiest men voor een
psychologische uitleg ten aanzien van het nadrukkelijk schoon vinden van het lelijke
dan is daar allereerst het wonderlijke begrip ‘ennui’ wat meer betekent dan een zich
vervelen. Het is een zich absoluut en hopeloos vervelen, een geeuw volgens Byron
die zelfs door het absoluut volmaakte niet was tegen te houden en er dan ook
destijds de oorzaak van was dat een aantal engelen uit de hemel zijn gerold (een
wat hinderlijke uitspraak omdat men een zo hoge revolte liever anders onderbouwd
zou willen zien).
‘Ennui’ een toestand van de mens die zich zelf op de plaats van God heeft gezet
en verstrikt is geraakt in deze ‘idolatrie de l'homme envers soi’ (Chateaubriand). De
revolutie is bewust niet maatschappelijk gericht, hoogstens resonneert ze wat zwakjes
mee met politieke gebeurtenissen. Ze is eerder te vangen in de met veel gesten
opgebouwde revolte tegen de Allerhoogste en Zijn schepping, waarin zich het goede
klaarblijkelijk niet liet verwerkelijken. Deze negatieve positie, de onmacht en het
onbehagen die er het gevolg van waren en het terugbuigen naar de ideële,
esthetische regionen is vooral goed te zien bij Flaubert, wiens aanklacht de vorm
aannam van een fanaat beschrijven van psychologische en sociale structuren, een
nauwkeurig na-etsen van de walgelijke wereld waarin hij leven moest. Grimmige
verrukkingen moet hij hebben beleefd bij het bouwen van zijn monumentale
beschuldiging Madame Bovary, maar zijn razernijen verraden hem. Op zondagen
roeide men langs zijn huis aan de Seine in de hoop hem te horen brullen en dat
klopte nogal eens want de grote man voelde net niet te kunnen zien waar in zijn
wereld precies de schoen wrong. Zijn ethisch appèl werd bestraft als een overtreding.
Het is zeker dat deze stasis, deze onmacht in de Franse schedels is gaan
woekeren. Is God niet goed, dan hoeft men Hem ook niet te dienen en zo kon men
de strijd om gerechtigheid zien overgaan in de strijd om vrijheid. En dat laatste
ongebreideld zowel naar buiten als naar binnen.
Het is steeds weer boeiend om te zien hoe in allerlei richtingen merkwaardige
verbindingen ontstaan. Zo zorgde bij voorbeeld De Lautréamont voor een
verrassende belichting, door God die het goede niet kan verwerkelijken dan ook
maar vastbesloten tot duister, lelijk en afstotelijk te verklaren, een sadist die met
plezier moordt. Zo wordt de revolterende held (zie Byron) als vanzelf schoon, van
een bleke sombere schoonheid. De zwakte van een echt doorleefd maatschappelijk
protest blijkt wel uit de in vrijheidsdrang verpakte ik-zucht, het is een vrijheid
bevochten op God en maatschappij maar uitgeleefd in de meest bizarre fantasieën
in vacuo. De romantische vrijheid is een negatief bepaalde vrijheid, een niet
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gebonden zijn aan God noch gebod en een waarin de raadselachtige voorkeur voor
het boze al in zicht komt. Het is een zwaarmoedige vrijheid van Sardanapalus die
zijn liefste bezittingen vernietigt, van Byron die graag zinspeelde op door hem
gepleegde misdaden, van de onvermoeibaar blasfemerende Maldoror, van zwarte
mis, van sacrilegium en het ongeremd over zich zelf beschikken tot aan de
zelfvernietiging toe. Zo groeit de dichter uit tot een geperverteerde God, een
superdandy en beschikkend over dat wat Baudelaire het hoogste achtte: weten,
doden, scheppen.

Gustave Flaubert

Uit deze zelfvergoddelijking volgt een teloorgaan van de liefde. Jeanne Duval
was gedurende vele ongelukkige jaren de maîtresse van Baudelaire, zij was koel,
hij op een ingewikkelde wijze impotent, hun bed een hel. De Goncourts deelden
lusteloos hun Maria M., een situatie overigens waarin op de achtergrond ook nog
wat incest meebromt. Liefde wordt een zich zelf najagend en in zich zelf doldraaiend
proces, men leze er Madame Bovary maar eens op na: Emma Bovary, ongedurig,
verliefd op de verliefdheid, gekweld door de zuurstofloosheid der ‘ennui’ en ten slotte
ten prooi aan een zodanig verlies van realiteitsgevoelens dat ze er aan twijfelt te
leven. De gretigheid waarmee ze uiteindelijk handen vol arsenicum eet spreekt zo
zijn eigen taal.

Honger
Het realiteitsverlies dat het gevolg is van deze narcistische op zich zelf gerichtheid
maakt de overtrokkenheid van veel begrijpelijk. Er ontstaat een honger naar prikkels,
naar werkelijkheid ‘de se senter vivre’, zelfs om dat door middel van pijnen te voelen
aldus Baudelaire in Le Joueur Genereux. De intensiteit van de ervaring wordt
maatstaf en kan door het verlossen uit ‘ennui’, blaséheid en zinloosheid esthetische
betekenis krijgen. De inventiviteit wordt groot, het schokkende getoond met verve:
een ontbindend cadaver, of dat wat in de kliniek rot, schimmelt, stikt, veretterend
wegsopt, kreunt, krimpt en strompelt. Het schoon want rot ‘la beauté maudite’ wordt
het adagium. Het afstotende wordt in de schoonheidsbeleving opgenomen.
Het is duidelijk dat alle genoemde categorieën zich van een aura voorzien bij een
idealisatie van de kunst, de schoonheid. Esthetische ervaring krijgt de betekenis
van een religieus surrogaat, een hoogste goed waarbij men er overigens goed aan
doet niet uit het oog te verliezen dat het begrip schoonheid uitersten dekt. ‘O mon
unique reine’ zong Baudelaire in zijn Hymne a la Beauté, in deze ondersteund door
Theophile Gautier: ‘O Beauté! nous ne sommes créés que pour táimer et tádorer à
genoux.’ Maar het blijft opletten.
De modernen beginnen daar waar ook het afstotende in de kunst verschijnt, daar
ligt hoe dan ook de caesuur. De obsessie van het walgelijke laat veel betekenissen
toe zoals de materialistische opvatting dat ze een stem verleende aan dat wat was
verdrongen, verdrukt en verminkt door de civilisatie en het is zeker boeiend in te
zien dat ook in het l'art pour l'art het materialistische niet geheel ontbreekt. Maar
toch, een van de drijfveren van Epicurus, materialistisch filosoof der antieken, was
de angst voor de goden weg te nemen. Zij bemoeien zich niet met de mensen, zei
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hij geruststellend. Op het punt waar het afstotende in de kunst verschijnt ziet men
hoe dat óók nog kan worden opgevat: een onbewogen gelaat waarin ogen als stenen
eieren, die zoveel hadden kunnen zien maar wegstaren in zich zelf.
Houdt men een dergelijke hoofdlijn in gedachten dan is men bij de vaak
meeslepende lectuur van Williams georiënteerd, en nog geheel vrij om te overwegen
bij voorbeeld Baudelaire te verklaren vanuit zijn infect, masochisme,
potentiestoornissen, al of niet maagd zijn, levenshaat, geldzorgen, uit het feit dat
hij een reukgenie was of om het kader wat groter te trekken. Professor Williams
kiest duidelijk voor het eerste.
Het eind van Baudelaire was triest, hij stierf aan de combinatie dementia paralytica,
gewone beroerte, alcohol, medicamenten en een overmaat aan zorgen. Praktisch
geheel verlamd was hij nog slechts in staat de vloek ‘cre-nom’ eindeloos te repeteren.
Hij moest uit het ziekenhuis, daar de nonnetjes dat niet konden aanhoren en stierf
in een verzorgingshuis, verpleegd door zijn moeder waarmee hij steeds op
gespannen voet had gestaan.

De Goncourts
Ziekte staat in The Horror of Life centraal. Het breed geschetste landschap der
symptomen staat garant voor de beloofde horror, maar symptoom en ziekte
functioneren wisselend. Bij de gebroeders Goncourt die zo onafscheidelijk waren
dat ze als een persoon worden herinnerd waren alle ingrediënten aanwezig: de
neurose (onder andere een opvallende vrouwenhaat) depressies, melancholie,
hypochondrie en een deze keer duidelijk vastgestelde venerische infectie. Hun
seksuele leven naderde de nullijn, net genoeg prostitutie voor een besmetting, een
wat beige en gedeelde maîtresse voor als het echt nodig was.
De broeders bekeken hun eeuw met sombere blik, vonden hem grof materialistisch,
heel ongeestelijk, zeer afstotend en ze getuigden daarvan in hun ‘journal’, een haat
en tijdsdocument van de eerste orde. Hun leven was een cultus van de kunst en
geheel gewijd aan boek, grafiek, contemplatie, idee en kwalen. Daar tussendoor
zagen en hoor-
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den ze alles, aan hen danken wij een zeer overtuigende glimp van Baudelaire, etend
in een restaurant, met geschoren hoofd, bleke, grauwe nek, zonder das en met
kleine, blanke, gemanicuurde handen. Geen goede dandy.
De dagboeken van de gebroeders Goncourt, een wonderlijke mengeling van kunst
om de kunst en naturalisme, vertellen van veel, van hun fixaties op dood, geboorte,
prostitutie, van de ware honger naar het belachelijk maken van mensen en van hun
masochisme. Niet bepalend voor hen maar wel zeer goed voorbereid, was hun
kennismaking met dr. Joseph Moreau die in zijn theorieën een onplezierig verband
constateerde tussen intelligentie en waanzin. De begaafde, zo betoogde de dokter,
maakte door zijn nimmer rustend brein een goede kans op allerlei fysieke en
psychische wanorde zoals daar zijn neuralgieën, angsten, delire, convulsies,
spasmen en hartgebreken. Voor de begaafde was het een hele toer om aan de
waanzin te ontkomen en de literati ontleenden aan zijn visie de overtuiging dat
genialiteit een neurose was en dat ziekelijke excessen de uiterlijke tekenen waren
van een geestelijke superioriteit. Zo konden de gebroeders Goncourt via Moreau
hun neurasthenie als creatief zien. Een ware duivelstruc: ziekte als noodzakelijke
voorwaarde tot scheppen en het kunstwerk als ziekte bevestigend. Iedere
gezondheidswil gorgelde weg in dit zich zelf verhevigende proces en er is geen
klacht te noemen van het uitputtingssyndroom der neurasthenie of de broeders
bezitten hem. Zo grensde hun overgevoeligheid voor geluid haast aan het komische
en werden ze ondraaglijke gekweld door paardengetrappel, klokgelui en vogelzang.
Toch schuilt er in de benauwenis van hun ziekten nog een waarheidsmoment,
de bijna gillende overgevoeligheid waarmee de werkelijkheid en het eigen lichaam
daarin worden ervaren bevat nog een element van realisme, en gezien hun plaats
in de eeuw zou men bij de broeders bijna geneigd zijn te spreken van een ‘List der
Vernunft’.
Vergeleken bij de symboolgeladenheid van Baudelaire geven de Goncourts meer
zicht op de symptomen sec en al is Williams er in dit hoofdstuk merkwaardig karig
mee, ze zijn nog indrukwekkend genoeg. Zoals bij voorbeeld de vraag aan de al
danig gedementeerde Jules, gedaan door zijn broer ‘waar ben je, mijn vriend?’ met
als antwoord ‘dans l'espace... vide’. In een restaurant bleek door de infantiele
eetmanieren van Jules dat ze voortaan publiek niet meer zouden kunnen eten en
tot verbazing der gasten weenden de broeders bitter uit aan elkaars borst. Zeker
een moment van zwakte, want tot en met het slobberige einde behield het begrip
ziekte voor Edmond haar waardigheid.

Flaubert
Het is merkwaardig dat de zo scherp ziende broers Flauberts gezondheid
onwelvoeglijk tot haast onbeschoft vonden. Op zijn minst zijn bij die gezondheid
kanttekeningen te plaatsen en dat doet professor Williams dan ook in ampele mate.
Flaubert zelf zet al krachtig in door zijn rijke fantasie als een overprikkeling van het
brein te verklaren, die de waanzin nadert. De druk in het Flauberthoofd is dan ook
groot, zijn fantasieën ontsproten aan de grote beroering van een sanguinicus waarin
een mysticus worstelt. In zijn De Verzoekingen van de Heilige Antonius hebben de
vleeslijke duidelijk het hoogste soortelijke gewicht en op een bepaald moment in
zijn leven overwoog hij zelfs ernstig zelfcastratie.
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Flaubert bezat een opmerkelijke voorkeur voor oudere vrouwen en hier is evenals
bij Baudelaire en de Maupassant sprake van een ingewikkeld, gekweld en dubbel
verwijt ten aanzien van de moederfiguur die zowel schuldig werd bevonden hen in
het miserabele leven te hebben gezet als verbiedend en dreigend te waken over
de daarin mogelijke seksuele extasen. Veel van deze problematische en getordeerde
verhouding weerspiegelt zich in de keuze van hun maîtressen, zoals de
analfabetische mulattin van Baudelaire, de bijna tot ding teruggebrachte Maria M.
van de Goncourts of de androgene Gisele van de Maupassant. Maar ook in het
eindeloze gekronkel van Flaubert om onder de hoogst normale eisen van Louise
Colet uit te komen, wanneer deze reageert op deze begeesterde brieven.

De gebroeders Goncourt

Ongetwijfeld hebben deze gecompliceerde oedipale verhoudingen en hun gevolgen
aan hun schrijven een verborgen functie meegegeven, hun blik op de werkelijkheid
vertroebeld of verscherpt. Vertaald in ziekten en ziektebeleving was hun leven danig
getourmenteerd en verwrongen, maar waar in het boek van Williams het begrip
Flaubert zozeer verschraalt tot een breed uitgesponnen ‘geval Flaubert’, dient zich
sterk de behoefte aan niet álles van beneden af te verklaren, maar het werk te zien
als het grote ‘desondanks’ bij een voor mijn part verziekt leven. Een zo grote
aandacht voor de lagere natuurcategorieën irriteert ten slotte, in de romans van de
gebroeders is wel meer te vinden dan de perfecte beschrijving van een ondermijnde
gezondheid. En het langdurig wikken en wegen van Flauberts of hysterische of
epileptoïde convulsies werpen nauwelijks enig licht op Madame Bovary.

Baudelaire
Het nauwkeurig volgen van het oppervlak, van symptomen is een naturalistische
trek en werd in dienst gesteld van een morele aanklacht, een protest tegen het lijden
van de mens. Maar het medisch-pathologische vertegenwoordigt tevens een
bijzonder facet van dit waarheidsmoment, is haar fysiologische zijde om het zo maar
eens uit te drukken. Er is bij de naturalisten een neiging het menselijke te zien in
de gestalte van het zieke, hetzij van de geest, het lichaam of de samenleving. Het
is een evenwaardig verklaren van ziekte en waarheid, het stelt de mens centraal
als ziek dier, als een geestwezen geplaagd door het lichaam, als een ‘animal’
geplaagd door geest. Met enige goede wil vertegenwoordigt dit de afstand tussen
Baudelaire en het overige gezelschap. Baudelaire is een geval apart en nog de
geschiktste van allen om Williams these te dragen. De zinnen als poort der
schoonheid, de hele scala der lichamelijkheid gezien als voorhof - het is niet gering,
zoals het boek in een overvloed aan schrijnende details aantoont. In de niet
eindigende onrust der tegensprakelijkheid geest-natuur blijft een moment van
duisterheid, onbegrijpelijkheid en morbiditeit. Ziekte is geest, de zieke een ziener,
genialiteit niet mogelijk zonder offer. Schoonheid wordt een masochistische projectie,
de geërotiseerde idee. Maar toch, hoe irrationeel, symboolgeladen en van dromen
doortrokken, Baudelaire wendt zich niet van de wereld af maar blijft er op een
wondere wijze bij betrokken. Zijn obsessie voor angst, pijn, afgrond en duisternis
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stellen hem in staat de stad te benutten als lyrisch thema en in de verleidelijke
tangen, verziekte bedelaressen, gedegenereerde prostituées en lokkende negerinnen
schuilt de bittere smaak der sociale werkelijkheid. Dat geeft hem een contour. Het
onnatuurlijke, natuurverwringende, natuurontkennende waaraan Baudelaire zich
meet door het in zich opnemen van traditioneel kunstvijandige thema's, ontfutselt
zin en functie aan een in wezen aan de kunst vijandige wereld.
Uit de symptomenmassa die door Williams in The Horror of Life is aangedragen
stijgt een gemiddelde op van haat, zelfverachting, seksuele afkeer, minachting, niet
in te dammen melancholie en antidemocratische superioriteitsgevoelens. Het kan
niet anders of dit moet betrokken zijn op een diepe malaise van die tijd en het is
beslist te weinig dit door coc en spirochaete te duiden.
The Horror of Life is een boeiend boek, niet in het minst daar het een eeuw
binnenvoert die boeiend was als geen. Het was een tijd die veel romantiek verwerkte
in de waardering van de schrijver, veel heiligs, veel van het offer, van de cultus,
veel monumentaals, veel tempelgalm en martelaarschap. Als dat alles ziek wordt
gebeurt er veel.
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De val van de autonome kunst
De reeks Kunsthistorische Schriften over kunstgeschiedenis en
ideologie
Kunsthistorische Schriften:
1. Marx, Burckhardt en het probleem van de kunsthistoriese wetenschap
door Frank Reijnders, 52 p.,
2. De Rijksakademie en de ideologie van de ‘vrije kunst’ door Joost
Willink, 77 p.,
3. De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het
symbolisties vrouwbeeld door Debora Meijers, 97 p.,
4. ‘Dat is pas kunst’, De onheilspellende verering van Hans Thoma door
Kees Revier, 66 p., Uitgeverij: Tjalma & Hekkink
Ella Reitsma
Er moet een geheime wet bestaan die Marx in het verborgene, bij voorbeeld in een
verscholen hoekje van de barricades, toont aan elke jonge denkgezel die zich in
zijn gedachtenwereld begeeft. Die wet luidt: schrijf zo ondoorzichtig mogelijk, maak
elke zin van hout, verzin op elke vier woorden een abstractum, laat de bijzinnen
krassen en knarsen, zodat ook dáárin te horen is dat het kapitalisme in elkaar stort.
Maak het vooral ingewikkeld, star en houterig, schuw sektarisch taalgebruik niet.
Ook kunsthistorici die zich door het marxisme laten inspireren zijn bekend met
deze wet. Het gaat hen om de inhoud, niet om de vorm waarin ze iets vertellen.
Theorie wordt op theorie gestapeld, zodat elke lezer die iets te ver van de barricades
heeft gestaan (waar Marx zijn wet influisterde) naar een verklarende woordenlijst
verlangt. Het proza van de marxistische kunsthistorici is onverteerbaar, het is
kwelliteratuur. De enige troost die de lezer van dit proza heeft is dat hij soms op
pagina twee, zeven, dertien of vierentwintig een redenering of opmerking tegenkomt
die hij min of meer begrijpt en die hem intrigeert. Dat is het geval bij de reeks
Kunsthistorische Schriften, een serie boekjes geredigeerd door een aantal stafleden
en studenten van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam
en uitgegeven door Tjalma en Hekkink. In de anderhalf jaar dat de reeks bestaat
hebben ze vier deeltjes uitgegeven.
In een persbericht schreven de redacteuren Debora Meijers, Nelly Mouris, Frank
Reijnders en Jeroen Boomgaard indertijd over een nieuwe stroming die op het
gebied van het kunsthistorisch onderzoek te signaleren was: ‘De nieuwe aanpak
van kunsthistorisch onderzoek, die vooral gericht is op het plaatsen van de
geschiedenis van de produktie en receptie van kunst in een breder maatschappelijk
verband en die tegelijk ook probeert aan te sluiten bij aktuele diskussies, die al
eerder in Duitsland en Italië op gang waren gekomen. ‘De discussies waarop zij
doelen gingen over de kritische beoefening van wetenschap en werden geïnspireerd
door het feminisme en marxisme.
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Burckhardt op latere leeftijd

De Kunsthistorische Schriften voldoen duidelijk aan een behoefte. De bedoeling
is er niet alleen artikelen van afgestudeerde kunsthistorici in op te nemen, maar ook
scripties van studenten. Daarvoor bestaan in Nederland weinig andere
mogelijkheden. De tijdschriften op kunsthistorisch gebied, Oud Holand, Simiolus of
het Kunsthistorisch Jaarboek, zijn nauwelijks toegankelijk voor schrijflustigen buiten
de kring van deze tijdschriften, en de ‘nieuwe aanpak’ van de redacteuren van de
reeks Kunsthistorische Schriften zou er geen warm onthaal vinden. Dat is dan
wederzijds, want het begrippenapparaat dat in de bijdragen in deze nieuwe reeks
wordt gehanteerd sluit de reeks van kunsthistorici die er anders over denken
hermetisch af. De Hollandse hokjesgeest is zelfs in de wetenschap niet uit te roeien.
Een discussie van enig niveau zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet op gang
komen tussen de aanhangers van de verschillende scholen.
Er zijn, als men een grove schematisering niet schuwt, drie kunsthistorische
scholen te onderscheiden: 1. de school die kunstgeschiedenis opvat als geschiedenis
van kunstenaars; 2. de school die de kunstgeschiedenis beschouwt als onderdeel
van de algemene geschiedenis van de beschavingen; en 3. de school die de
kunstgeschiedenis als een geschiedenis van afzonderlijke kunstwerken ziet. Deze
indeling maakte de marxistische kunsthistoricus Nicos Hadjinicolaou in 1973 in zijn
boek Kunstgeschiedenis en ideologie, dat in 1978 door Uitgeverij Sun in Nederlandse
vertaling werd uitgegeven. Daarin werd een redelijk toegankelijke poging gedaan
de geschiedenis van de kunstgeschiedenis door te lichten. (Zie VN 23-9-1978) Maar
Hadjinicolaou beperkte zich daartoe niet; hij probeerde ook een nieuwe methode
van onderzoek te ontwikkelen en toe te passen op de praktijk. Zijn analyses waren
boeiend, maar hij slaagde er niet in een nieuw kunsthistorisch begrippenapparaat
in het leven te roepen. Hadjinicolaou, Louis Althusser en de kunsthistorici van de
‘Ulmer Verein’ (waartoe onder meer Berthold Hinz behoort, die een boek heeft
geschreven over de kunst en fascisme) hebben de auteurs van de Kunsthistorische
Schriften duidelijk aan het denken gezet. Frank Reijnders is de eerste kunsthistoricus
in Nederland die zich afvraagt waar de kunstgeschiedenis als vak vandaan komt
en waarom het bestaansrecht heeft gekregen. In Marx, Burckhardt en het probleem
van de kunsthistorise wetenschap concentreert Reijnders zich niet, als Hadjinicolaou,
op het ontwikkelen van een alternatieve kunstgeschiedenis, maar hij houdt zich
uitsluitend bezig met het hoe en waarom van het ontstaan van de kunstgeschiedenis
of, zoals hij het zelf formuleert, het begrijpen van ‘de autonomie van de
kunstgeschiedenis als maatschappelijke werkelijkheid.’

Eigen leven
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Het Altes Museum in Berlijn was in 1830 het eerste wetenschappelijk geleide
museum van West-Europa. Daar werden voor het eerst de voorwerpen systematisch
geordend en was geen kunstenaar, maar een kunsthistoricus, Gustav Waagen,
directeur van de schilderijenafdeling. In 1844 werd hij de eerste kunsthistorische
hoogleraar. Studie van de bronnen, bij voorbeeld het zoeken in archieven naar
informatiemateriaal over kunstenaars en kunstwerken, en empirisch onderzoek
(beschrijven en inventariseren) vormden de basis van het vak kunstgeschiedenis.
Er was een duidelijke aansluiting bij het kennerschap van de verzamelaars van de
achttiende eeuw. De kunstgeschiedenis die op deze manier werd bedreven, kon
ontstaan omdat in de negentiende eeuw kunstvoorwerpen voor het eerst uit kloosters,
kerken, paleizen en uit allerlei verre landen in een museum bij elkaar gebracht en
‘ontworteld’ werden. Vooral de ‘Historische Schule’
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aan de Berlijnse Universiteit, met figuren als Von Ranke en Von Humboldt, waren
van invloed op de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis. De historici uit deze
school legden de nadruk op verscheidenheid, op Individualität. De dingen werden
van elkaar losgemaakt in plaats van ze aan elkaar te relateren. Het heden werd van
het verleden, het subject van het object gescheiden. De historicus mocht geen
morele oordelen geven, alleen vaststellen ‘wie es eigentlich gewesen ist.’
De Duitse kunsthistorici concentreerden zich uitsluitend op de beeldproduktie en
isoleerden deze. Alleen binnen de beeldproduktie (schilderkunst, beeldhouwkunst
en architectuur) werden samenhangen gezien. De kunst werd een op zich zelf
staand, eigen leven toegeschreven. Reijnders laat zien dat dit een typisch burgerlijk
kunstbegrip is, dat kon ontstaan door de Ästhetik, die zich vanaf 1750 als speciale
tak van de filosofie had ontwikkeld en door de radicale veranderingen die er in de
negentiende-eeuwse maatschappij plaatsvonden.
Zowel Marx als de kunsthistoricus Burckhardt ontwikkelden hun ideeën in de jaren
veertig in Berlijn. Marx oriënteerde zich op Hegels dialectische geschiedenisconceptie
en bedacht zijn nieuwe theorie van de geschiedenis, bekend als het historisch
materialisme. Hij creëerde een nieuw begrippenapparaat: produktiekrachten,
produktieverhoudingen, maatschappijformatie, bovenbouw, ideologie, klasse en
klassenstrijd. Deze geschiedstheorie van Marx had consequenties voor de
kunstgeschiedenis kunnen hebben, maar het zou pas tot de jaren dertig van deze
eeuw duren voordat dat inderdaad gebeurde. Kunst kon volgens Marx evenmin als
andere vormen van ideologie een aparte geschiedenis hebben. ‘Wir kennen nur ein
einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte.’

Vrijheid
Burckhardt, die vooral door zijn bestudering van de renaissance beroemd is
geworden, laat zich aan de ene kant door de Historische Schule beïnvloeden, aan
de andere kant was hij overtuigd van de ingewikkeldheid van maatschappelijke
samenhangen. In Die Kultur der Renaissance in Italien weidt hij lang uit over het
sociaal-economische leven in Florence en Venetië. Burckhardt bekritiseerde zijn
eigen tijd en verweet zijn tijdgenoten een ontkenning van cultuur. Alleen cultuur
maakte het leven zinvol. Kunst kon de kloof tussen ideaal en werkelijkheid
overbruggen. Burkhardt benadrukte aan de ene kant de autonomie van de kunst,
aan de andere kant zag hij meer dan zijn tijdgenoten-historici dat de
sociaal-economische omstandigheden de autonome ontwikkeling van kunst konden
stimuleren of tegenwerken. Kunst en maatschappij zijn weliswaar aan elkaar
verbonden, maar kunst ontstijgt volgens Burckhardt deze gebondenheid.
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Boven: ‘Sfinx’ van Franz von Stuck, onder: de schrijfster Colette als ‘Pause Egyptienne’

Ook al hebben Marx en Burckhardt veel gemeen, de verschillen zijn groot. Marx
ziet bij voorbeeld in de kunst een mogelijkheid om via een directe weergave van de
maatschappelijke werkelijkheid het heden te bekritiseren. Burckhardt, pessimistisch
over zijn eigen tijd, ziet alleen de kunst van vroeger als een gebied waar waarden
- zoals vrijheid en waarheid - blijven voortleven. De kunsthistoricus die deze kunst
bestudeert zou eraan meewerken dat die waarden niet verdwijnen. Hij kiest voor
het bestendigen van het autonome kunstbegrip en daarmee ook voor de autonomie
van de kunstgeschiedenis.
Vooral de ideeën van Burckhardt hebben kunsthistorici tot op de dag van vandaag
beïnvloed. De ideeën van Marx werden pas in deze eeuw in de jaren dertig (door
Antal, Walter Benjamin) en in de jaren zestig (Ulmer Verein en venetiaanse
architectuurkritiek) opnieuw bestudeerd. In Nederland zijn het studenten en jonge
stafleden aan de Nijmeegse en Amsterdamse universiteit die in de tweede helft van
de jaren zeventig gingen zoeken naar een andere, marxistische, aanpak van de
kunstgeschiedenis.
Reijnders' bedoeling is om na dit Schrift deelaspecten van zijn onderzoek uit te
werken. Dat is zeker nodig, want er wordt zoveel in zevenendertig pagina's geperst,
dat uitleg van een aantal zaken noodzakelijk is.
Ook in het tweede Kunsthistorische Schrift, De Rijksakademie en de ideologie
van de ‘vrije kunst’, worden begrippen als autonomie van de kunst en vrije kunst
grondig aangepakt. De omstreden Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam, die nu op het punt van verdwijnen staat, is de dankbare schietschijf
van Joost Willink. Zeer overtuigend licht Willink het beleid van de laatste directeuren
van deze instelling door. Hij toont aan dat hun beroep op het in-stand-houden van
een unieke, vrije kunst, die vanouds het onderricht van de akademie zou kenmerken,
onhoudbaar is. Hij laat zien dat bij de oprichting van deze Rijksakademie in 1870
het vrije kunst begrip nog onbekend was. Dat begrip werd pas aan het einde van
de vorige eeuw aan de Akademie een punt van discussie.
Richard Roland Holst, die vanaf 1925 tot 1933 directeur was, verzette zich tegen
de vrije kunst en pleitte voor een gemeenschapskunst, dat wil zeggen een kunst
die duidelijke relaties had met de maatschappij. De invalshoek die Willink kiest om
het beleid van deze Akademie aan te pakken is aardig, maar ook hier zou de rode
ballpoint flink gehanteerd moeten worden. Het lezen van zijn betoog gaat moeizaam,
vooral door de talloze citaten, die nooit geparafraseerd worden. Hij is ook voorzichtig.
Want wat vindt Willink nu zelf? Moet de Akademie verdwijnen of niet? Of behoort
het hebben van een persoonlijke mening niet tot het terrein van de marxistische
kunsthistoricus? Of vloeit uit een marxistische visie vanzelfsprekend voort dat de
Akademie in zijn huidige vorm moet verdwijnen? Zo vanzelfsprekend dat het niet
eens meer hoeft te worden gezegd?
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Ideologie
Debora Meijers' doel in De vrouw een godin, de kunst een god met als ondertitel
‘Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld’, is het herkennen en
onderkennen van één van de basisideologieën van vrouwenonderdrukking: het
dualistische beeld van hoer en heilige. Ze concentreert zich op de beelden die
symbolistische schilders, zoals de Duitser Franz von Stuck, de Italiaan Giovanni
Segantini en de Noor Edvard Munch van vrouwen maakten. Behalve dat is haar
onderzoek ook bedoeld als bijdrage om vrouwenonderdrukkende ideologieën in het
wetenschapsbedrijf zelf te onderzoeken.’ En ze vraagt zich af: ‘Misschien kunnen
wij door deze ideologieën heen zicht krijgen op andere niet door patriarchale en
kapitalistiese belangen gestruktureerde mogelijkheden om aan “het vrouwelijke”
vorm te geven.’
Van zo'n zin moet je diep zuchten. Mijn god, als ik toch begreep wat ze daarmee
bedoelde. Het boekje nu maar wegkeilen? Niet doen. Want haar analyse van de
studie van Hofstätter, die in de jaren zestig het symbolisme uit de kunsthistorische
vergetelheid haalde, is goed. Hofstätter identificeerde zich volledig met de
opvattingen van de kunstenaars die hij besprak. Eigen commentaar gaf hij niet. Ook
verdiepte hij zich niet in de omstandigheden waarin vrouwen zich aan het einde van
de vorige eeuw cultureel en maatschappelijk bevonden. De kunst stond voor hem
op zich zelf. Voor Debora Meijers doet de kunst dat niet. In het tweede gedeelte
van haar boekje probeert ze iets van die negentiende-eeuwse ‘werkelijkheid’ toe te
lichten, maar zeer onvolledig is dat wel.
Het eerste en belangrijkste deel van
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haar werkstuk wordt in beslag genomen door het als vraag geformuleerde probleem:
Wat betekent ‘vrouwen studie’ voor de kunstgeschiedenis? Zij vindt dat vanuit een
feministische maatschappijanalyse de vraag gesteld moet worden in hoeverre kunst
en de kunsthistorische wetenschap tot de onderdrukking van vrouwen hebben
bijgedragen. Een feministische benadering van de kunstgeschiedenis beperkt zich
dus niet tot kunst van vrouwen, kunst over vrouwen en kunst voor vrouwen.

‘Kinderreigen’ van Hans Thoma (1872)

Debora Meijers noemt ideologie het sleutelbegrip van vrouwenstudies. Ze zet op
een begrijpelijke manier uiteen wat daar door Marx, Gramsci, Althusser en
Hadjinicolaou onder wordt verstaan. Vooral Althussers concept van ideologie wordt
door haar gebruikt. Ideologie is volgens Althusser een complex van voorstellingen,
waarden, overtuigingen, rituelen en handelingen, waarin de mensen hun verhouding
tot de natuur, en de maatschappij uitdrukken. De ideologie betreft eerder een wens,
verwachting of nostalgie dan dat ze de werkelijkheid beschrijft. Verschuivingen op
sociaal-economisch niveau hoeven niet direct verschuivingen op het ideologische
vlak te impliceren. Vooral dat laatste is belangrijk om te onthouden.

Hans Thoma
Maar hoe moet dit nu allemaal op de kunstgeschiedenis worden toegepast? Volgens
Meijers gaat het er niet om te constateren dat er ideologieën werkzaam zijn, maar
er moet worden nagegaan hoe ze werkzaam zijn. Het onderzoek naar de waarneming
van beelden is net zo belangrijk als het onderzoek naar de beelden zelf. De kijker
en hetgeen waargenomen wordt hebben volgens haar duidelijk met elkaar te maken.
Deze opvatting, die voor mij als een niet onaangename hersengymnastiek werkt,
zou helderder worden wanneer ze op een duidelijke manier in de praktijk werd
gebracht. Maar het toepassen van die theorie op de Eva's, slechte moeders,
Salome's en maagden van Von Stuck, Segantini en Munch blijft te vaag. Veel wat
Meijers schrijft komt je, wanneer je de recente literatuur hierover nog eens naleest,
toch als bekend voor. Er wordt te weinig gescheiden wat hierover reeds geschreven
is en wat van haar kant voor de vrouwenstudie nieuwe aspecten oplevert. Dat de
vrouwen van symbolistische kunstenaars weinig met die uit de werkelijkheid te
maken hebben, en dat het dualistische beeld van hoer-heilige nog bij bepaalde
bevolkingsgroepen leeft, weten we wel. Debora Meijers wil te veel tegelijk overhoop
halen en laat te veel, onbeantwoord. Voor zulke tekortkomingen bestaat een
feministisch antwoord, door Debora Meijers in haar voorwoord op karakteristieke
wijze onder woorden gebracht als ze zegt dat haar betoog nog vele gaten heeft:
‘De verhulling van eigen tegenspraken en de opvatting van het gat als zonder meer
iets negatiefs passen beide in een fallocentriese denktrant. Beide kunnen in
tegendeel vruchtbaar en positief zijn, en de lezers mogen ze dan ook opzoeken en
uitspinnen, verweven en er op voortborduren.’
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Ten slotte het laatste Kunsthistorische Schrift, de uitgewerkte kandidaatsscriptie
van Kees Revier over de Duitse ‘boerenschilder’ Hans Thoma. Deze ‘zuivere’,
‘gevoelige natuurmens’ die tussen 1890 tot aan zijn dood in 1924 groot succes had,
heeft de Duitse gemoederen hevig bewogen. De Duitsers zagen in hem de vrije,
niet door de maatschappij gecorrumpeerde mens, die met zijn werk schoonheid en
waarheid openbaarde. De nationaal-socialisten waren van Thoma verrukt.
De verdienste van Revier is dat hij de eigentijdse Duitse kritieken op het werk van
Thoma heeft uitgeplozen en vertaald. Onbekend is Thoma in Nederland niet. In
1972 organiseerde het Groninger museum de tentoonstelling Het geheim, waarin
mensen als Thoma, Von Stuck en Böcklin centraal stonden. De thema's die door
deze Duitse profeten geschilderd werden, de manier waarop daar in Duitsland op
gereageerd werd, werden toen al aangetoond. Hoewel Revier deze tentoonstelling
in zijn tekst nergens vermeldt, vermoed ik dat hij van de catalogus toch wel gebruik
heeft gemaakt. Ook in dit Schrift had wel wat duidelijker verwezen mogen worden
naar wat anderen over hetzelfde onderwerp eerder hebben geschreven zodat ook
duidelijker zou zijn welke nieuwe inzichten Revier nu zelf aanbrengt.

‘In het mannelijk brein’ van Edvard Munch. Houtsnede, 1897

Kunsthistorische Schriften werkt voor wie het geduld kan opbrengen de reeks uit
te lezen als een waarschuwing. Is de huidige manier van kunstgeschiedenis
bedrijven, zoals die in de traditionele kunsthistorische tijdschriften: Oud Holland,
Simiolus, Kunsthistorisch Jaarboek tot uiting komt, langzamerhand niet aan
uitbreiding toe? Is het vak kunstgeschiedenis, dat door Burckhardt en volgelingen
werd ontwikkeld, zich niet teveel gaan uitsplitsen in de analyse van een stijl, de
beschrijving van een kunstenaarsleven of van een aantal kunstwerken?
Kunstgeschiedenis werd na Burckhardt maar al te vaak rigoreus in tweeën gedeeld.
De kunst werd op het altaar geplaatst, de geschiedenis onder het kleed geveegd
en de kunsthistorici bogen als eerbiedige gelovigen hun hoofden. Dat is nog steeds
zo.
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Bekende paden en lanen
Verhalendebuut van Errit Petersma
Stukje van de wereld door Errit Petersma Uitgever: Bert Bakker, 108 p.,
f 14,90
Eddy Mielen
Errit Petersma is redacteur bij Boom-Klassieken, de uitgeverij die zoveel analytische
filosofie in haar fonds stopt. Nu zullen ook redacteuren er weleens een hobby op
na houden in de avonduren. Misschien verzamelen ze bakelieten voorwerpen, de
overzeese gebiedsdelen of etiketten van beroemde wijnhuizen. Petersma schrijft
verhalen, waarop niets tegen is. Maar wanneer ze gebundeld worden en onder het
predikaat van alweer ‘een literair debuut’ op een voor het belletristisch boek blijkbaar
gunstige markt worden gebracht, is dat jammer. Wat een hobby was die het op
huiskamerformaat aardig deed, moet zich bij bundeling officieel meten met wat op
dat terrein zoal voorhanden is. En, zonder te stoffen op vaderlandse roem, de
verhaalliteratuur bloeit de laatste tien jaar uitbundig.

Stukjes van de wereld bevat zes verhalen, één duidelijk langer, de ander vijf van
ongeveer gemiddelde lengte. In bijna alle duiken wel elementen op uit de
beroepssfeer van Petersma, de filosofie en de sociologie. Het meest uitgesproken
in het eerste en langste verhaal ‘De tweekamp’, dat gaat over een reeks bezoeken
die een jongeman bij een psychiater aflegt. De jongen heeft een portie gezonde
achterdocht jegens therapeuten, en terecht in dit geval, want doctor Ritschema is
een echte leuterkont. Wederzijds ontvouwen beide heren allerlei theorieën over
waarheid, leugen, overdrijving enzovoort. Iedere psychische vordering blijft uit en
om beurten vegen ze elkaar de mantel uit. Zo voegt de jongen z'n geneesheer toe:
‘Jullie blijven steken in bluf en speculaties. Dat heeft rampzalige gevolgen gehad.
Therapeuten hebben de wereld met zieke redeneringen verpest. Jullie proberen dat
handjevol redelijk denkende mensen ook nog te veranderen met onwetenschappelijke
methoden. Therapeuten maken de zaak veel te gecompliceerd en ondoorzichtig.
Jullie goochelen met termen en schrijven ze geheimzinnige krachten toe, alsof het
tuinkabouters of demonen zijn.’ De rollen van protagonist en antagonist wisselen
dus gaandeweg, zoals u begrepen zult hebben. Tot de therapeut zich zo aangevallen
voelt dat hij een revolver trekt; een bloederige afloop blijft ons op het laatste nippertje
bespaard. Een satire op de wildgroei in de zachte sector, zo zou u hoopvol kunnen
concluderen, zo dat het geval is, dan zit die er wel erg diep in weggestopt. De
jongeman is namelijk even mesjogge als de psychiater en wat zijn achtergrond of
probleem is, wordt ons niet meegedeeld, zodat het gebeuren nergens van het papier
loskomt en helemáál nergens een persiflerende kant uitgaat. Wijsgerige
bespiegelingen tussendoor van het slag: ‘Is het werkelijk zo, dat je iemand pas door
hebt wanneer je hem beter begrijpt dan hij of zij zich zelf begrijpt? lijken meer
afkomstig uit een omgevallen boekenkast dan uit de koker van de personages.
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Errit Petersma, foto Hans van den Bogaard

Freud
De andere verhalen vermogen evenmin te overtuigen. Een zaterdagavond in het
professorengezin Hoekstra met veel academisch gekout (al eens eerder en beter
gedaan), een mislukte vakantie in een berghotel met de gangbare vreemde
snoeshanen onder de overige gasten en niet te vergeten ‘de rijpe boezem van het
halfwassen hitje’ Inge die er de bar drijft. Nergens springt er een vonkje humor,
emotie of herkenning over. Even bedacht is het verhaal ‘Het tuinfeest’ dat het
jubileum beschrijft van een dokter (type gesjeesde zenuwarts) die van één patiënt,
de jongen Hans, een half levenswerk maakt, ja zich de gedachtenwereld van de
jongen zo ongeveer toeëigent. Het groots opgezette feest met deskundige
gastsprekers loopt danig uit de hand, omdat Hans op potsierlijke wijze wraak neemt
voor die geestelijke annexatie.
Er zal ongetwijfeld een knipoog naar de beroemde casus van Freud inzitten, maar,
alweer, die ontgaat me. En die weiger ik ook te zien, wanneer Petersma z'n verhaal
zo pretentieloos aanbiedt dat er geen enkele gedachte doorheen schemert. Om
Mulisch' bekende uitlating om te keren: wij lezers zijn geen boodschappenjongens!

Wittgenstein
In de overige verhalen gaat het dezelfde bekende paden op en lanen in. Een
redacteur van een tijdschrift gaat er in het titelverhaal op uit om van een universitair
medewerker een artikel los te krijgen. Als hij de man na veel moeite te spreken
krijgt, blijkt deze een eigenzinnige theorie over de werkelijkheid aan te hangen: ‘De
werkelijkheid dient nu zo snel en adequaat mogelijk te worden gereduceerd, en als
hoogste doel: te worden geëlimineerd. Er zijn lieden die volhouden dat dat niet
mogelijk is. Die mensen zal ik tot mijn dood blijven bestrijden.’. De gewone
omgangstaal wil de geleerde uitbannen en er een symbolentaal voor in de plaats
stellen. Een verhaal over de ontoereikendheid van de taal, het onvermogen de
wereld in woorden te vangen? Ludwig Wittgenstein, I presume? Het blijft vaag, want
naar de motieven achter Petersma's verhalen moet je ook in dit geval raden. Het
riekt soms wat naar cultuurfilosofie, maar het heeft er wel ver naast gelegen. Het
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verhaal ‘Natuurkunde’ (over een koppige grootvader en een merkwaardige geleerde)
bevat nog de meest acceptabele passages, maar het is al met al te weinig om een
bundel goed te maken. Zeer hinderlijk is het bovendien dat de titel ‘stukjes van de
wereld’ om de tien bladzijden wel een keer of wat valt. Natuurlijk, je geboorteplaats,
je werk, je familie, het zijn allemaal stukjes van de wereld, maar dat
dagsluiterszinnetje steeds zo nadrukkelijk te herhalen in een steeds andere context,
dat is ronduit melig. Met het ‘bizarre’ en ‘absurde’ dat ons op de achterflap in het
vooruitzicht wordt gesteld, loopt het - helaas! - wel los. De verhalen van Petersma
zijn zonder plot of verrassing, vertellingen zonder enig risico; stijl en constructie
nopen evenmin tot enthousiasme. Het is bloedeloos proza vol pseudo-psychologie,
even vrijblijvend als het sparen van lucifermerken.
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Het verschrikkelijke bordkarton
Bernlef op zoek naar de drijfveren van een nazi-architect
De ruïnebouwer door J. Bernlef Uitgever: Querido, 176 p., f 39,Jacques Kruithof
Al met al zullen het een kleine veertig boeken zijn die J. Bernlef sinds 1960 heeft
gepubliceerd: romans, verhalen, poëzie, toneelstukken, essays, interviews, en daar
zou je de vertalingen nog bij op moeten tellen. Het is zeer wel denkbaar dat hij met
deze produktie Onze Lieve Heer voor dezelfde moeilijkheden plaatst als Vestdijk
indertijd. De kwantiteit wijst op een gedreven en consciëntieus schrijverschap, dat
respect afdwingt; de kwaliteit van veel van zijn werk (zoals de fabelachtige korte
roman Sneeuw van 1973, en de dichtbundel Stilleven die vorig jaar uitkwam) versterkt
dat gevoel.
Bernlefs nieuwste boek, De ruïnebouwer, is het beste te beschouwen als een poging
om met literaire middelen door te dringen tot het bewustzijn van een man die nog
het meest van een vacuüm weg heeft: Albert Speer. Deze architect, in 1905 geboren,
ontwierp de bouwkundige pronkstukken van nazi-Duitsland, kennelijk in nauw contact
met Hitler; later leidde hij als minister de Duitse oorlogsindustrie. Als een der weinigen
werd hij in Neurenberg tot gevangenisstraf veroordeeld; tot 1966 zat hij in Spandau.
De vraag die dit boek stelt, is: wie was die man, wat bezielde hem? Zijn geschriften
en de talrijke interviews maken dat, zoveel jaar na dato, en in een heel andere
wereld, niet duidelijk.
De manier waarop Bernlef door Speer gefascineerd was (of is), kan ik misschien
enigszins uitleggen aan een eigentijds voorbeeld: de schilder Henk Helmantel, die
tot de ‘stal’ van galerie Mokum behoort. Heel diens werk, stillevens en kerkinterieurs,
bestaat uit pastiches: in de trant van Rembrandt, Saenredam, Coorte, Verster, Dick
Ket. Geen schilderij of je kunt er het voorbeeld van aanwijzen; het lijkt wel werk in
licentie. De beïnvloeding gaat in elk geval veel verder dan inspiratie of ontlening: er
is een onmiskenbare technische begaafdheid, maar verder alleen een leegte die
vol loopt met andermans meesterschap.
Een enkele stap verder en de pasticheur gebruikt ook de signatuur van zijn
lichtende voorbeeld, doktert wat aan het craquelé, en wordt vervalser. Een Han van
Meegeren dus, zoals Bernlef getekend heeft in de roman De maker (1972). Speer
is een pasticheur en vervalser in gigantische vergroting; zijn ontwerpen, die de
mensen kleineren en knechten, raken ten overvloede de belangstelling die Bernlef
zijn documentaire over gevangenissen Bajesmaf (1974) heeft ingegeven. Evenals
in dat boek zijn in De ruïnebouwer illustraties van Siet Zuyderland opgenomen.
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J. Bernlef, tekening van Siegfried Woldhek

Ruïnewaarde
Speer bouwde, of tekende, kolossale hallen, tribunes en terreinen ten dienste van
het nazi-vertoon. Ze moesten alle bestaande bouwwerken in formaat overtreffen:
een dictatuur zoekt het, zoals ook in het Oostblok, bij voorkeur in de overtreffende
trap. Voor het overige is er kraak noch smaak aan: klassicistische namaak, die
slechts wil imponeren ‘om van mensen gevoelsmachines te maken, bespeelbaar
dus’, zoals Bernlef schrijft.
Speers architectuur is een tautologie: herhaling en opblazen van oude vormen,
maar ze heeft één merkwaardig aspect. Hoewel het er de schijn van heeft, dat Speer
geen enkel denkbeeld koesterde, en alleen op grote schaal de heersende ideologie
gestalte gaf, is van hem de theorie over de ‘ruïnewaarde’ afkomstig. Hij wilde zijn
monumenten voor het ‘duizendjarige rijk’ zó bouwen dat het leek of ze er al
honderden jaren stonden. Hij zorgde dus voor kunstmatige sporen van ‘verval’, alsof
ze het einde, in plaats van het begin van het nazi-tijdperk markeerden.
Deze ‘gedachte’ heeft ongetwijfeld te maken met de troebele mythologie over het
Germanendom, waarmee Hitler, Rosenberg en anderen het verleden als
voorgeschiedenis van hun Derde Rijk trachtten in te lijven. Ook Speer is overwegend
een leegte, die door ideeën van anderen gevuld raakte, een technocraat die voor
hetzelfde geld achter een ander vaandel aan had kunnen lopen - maar aan de
andere kant toch iemand die met zijn eigen opvatting er blijk van geeft dat hij het
nazisme door heeft.
Bernlef is bepaald niet de eerste Nederlandse auteur die probeert via de
verbeelding toegang te krijgen tot het haast onvoorstelbare bewustzijn van een
nationaal-socialist. Het eerste gedeelte van De ruïnebouwer, dat getiteld is; Een
verslag, bestaat uit vier verhalen waarin de schrijver rekenschap aflegt van een
fascinatie die te vergelijken valt met de obsessie van Jaap Harten in De getatoeëerde
Lorelei en in Madame Tussaud in Berchtesgaden.
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Het begint met een zekere Alfred Plancken, die een dubbelganger van Hitler was,
het eindigt met een tocht naar enkele produkten van Speers megalomane, maar
geleende denken, en met een andere tocht langs foto's en teksten. De vraag, wat
die bouwer van façades en ruïnes heeft bewogen en beziggehouden, blijft
onbeantwoord. In de slotzinnen wordt het toneelstuk bedacht dat er onder de titel
Een schouwspel op volgt: ‘Alleen zo kan dit onechte leven echt worden gemaakt.
Een strijd van bordkarton tegen bordkarton.’ Dat is een frappant gekozen formulering:
het werk van Louis Ferron, om zo te zeggen specialist in het gefingeerde onderzoek
naar de drijfveren van het nazisme, is door Kees Fens eens als ‘bordkarton’
bestempeld en gediskwalificeerd. Lijkt Ferron vooral in beslag genomen door de
perversie en de roes (de hysterie, zegt hij zelf), die het nazisme kenmerken, Bernlef
kiest de technologische kant en exponent ervan als uitgangspunt - al even morbide
en onbegrijpelijk, zodat zijn drama eindigt met bloed dat de zaal in stroomt.
In Een schouwspel worden het proces tegen Speer, en dienst ‘reflectie’ of wat
daarvoor door moet gaan, gedurende zijn gevangenschap, ten tonele gevoerd.
Nadat de ergste raddraaiers (als ieder ander een
vervolg op pagina 50
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Beschaving en vrijmoedigheid
De verraden onschuld en de verhalen van Elizabeth Bowen
The Collected Stories door Elizabeth Bowen Inleiding: Angus Wilson
Uitgever: Jonathan Cape, 784 p., f 51,50 Importeur: Keesing Boeken
Maarten 't Hart
In het dagboek van Cesar Pavese vinden we op 15 oktober 1940 onder meer de
volgende opmerking: ‘Typologie van vrouwen: zij die uitbuiten en zij die zich laten
uitbuiten. Het eerste type vrouw is honingzoet, beschaafd, dame. Het tweede type
is ruw, slecht opgevoed, onbeheerst.’ Uiteraard is dit wel een heel schematische
en ruwe onderverdeling van alle vrouwen in twee typen, maar één ding is wel juist:
met een zekere regelmaat ontmoet je vrouwen die beschaafd, damesachtig zijn en
dat, zo lijkt het wel, niet als gevolg van opvoeding, maar van nature.
Ik stel mij voor dat Elizabeth Bowen zo'n beschaafde dame is geweest. C.M. Bowra
heeft haar als volgt beschreven: ‘Ze was groot en erg goed gebouwd en had de
manieren van iemand die op het land had gewoond en daarvan de gewoonten
kende. Ze was elegant op een ongewone manier, met een gezicht dat zowel geest
als karakter verried. Anders dan sommige Ieren, praatte ze niet voor de sier, maar
hield ze de conversatie op hoog niveau en gaf die al haar aandacht. Ze stotterde
een beetje en dat verleende haar opmerkingen kracht. Ze had de beschaafde stijl
van een “grande dame”, die bij zeldzame gelegenheden er niet voor terug schrok
om impertinentie aan de kaak te stellen, maar ze kwam uit een milieu waarin het
decorum van de negentiende eeuw werd getemperd door Ierse vrijmoedigheid. Met
al haar gevoeligheid en verbeeldingskracht, had ze toch een mannelijke intelligentie
die volledig thuis was in grote onderwerpen en algemene ideeën.’
Beschaafde dames schrijven zelden - niet omdat ze voor hun kinderen moeten
zorgen en aardappels moeten afgieten, want daar hebben ze hun personeel voor
- maar omdat ze hun tijd verdoen met tennissen, recipiëren en dansen. Als zo'n
grand lady dan een enkele keer de pen opneemt is haar werk alleen al uit hoofde
van de zeldzaamheidswaarde interessant. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat
Elizabeth Bowen in Nederland zo weinig gelezen wordt. Bij mijn weten is alleen haar
roman The Heat of the Day lang geleden vertaald en ik heb nog maar tweemaal
iemand ontmoet die iets van haar had gelezen. Onlangs las ik bovendien in De Tijd
dat Max Nord haar werk boven dat van Virginia Woolf stelt.

Elisabeth Bowen

Waar de zaken er zo voorstaan lijkt het me op zijn plaats als ik enkele algemene
opmerkingen over haar leven en werk maak. De Anglo-Ierse schrijfster Elizabeth
Bowen werd op 7 juni 1899 in Dublin geboren uit Engelse ouders van Welshe origine.
De familie Bowen had al sinds de zeventiende eeuw een Iers landgoed in bezit,
Bowen's Court, dat Elizabeth erfde toen haar vader in 1928 stierf. De moeder van
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Elizabeth stierf in 1912 aan kanker en al voor die tijd schijnt zij zich, net als Henry
Bowen, de vader, weinig om haar enige kind bekommerd te hebben. In veel van
haar romans en verhalen beschrijft Elizabeth Bowen eenzame, vaak zelfs ouderloze
kinderen die door anderen geadopteerd worden. In 1912 werd Elizabeth door haar
tantes geadopteerd. Haar vader was lang daarvoor in een ziekenhuis voor geestelijk
gestoorden opgenomen. Hij is wel hersteld, maar heeft niet meer met zijn dochter
samengewoond. Toch beschrijft Elizabeth Bowen haar eigen jeugd in haar
autobiografische geschriften niet als ongelukkig: ze troostte zich zelf met boeken.
In Kent bezocht ze Down House School. Van 1916-1918 werkte ze in Dublin in een
ziekenhuis en vanaf 1918 studeerde ze korte tijd aan de London Council School of
Art. In 1923 publiceerde ze haar eerste boek, een verzameling korte verhalen onder
de titel Encounters. In dat zelfde jaar trouwde ze met Alan Cameron, iemand die in
de oorlog 1914-1918 kapitein was geworden en wiens ogen door een gasaanval
voorgoed waren bedorven. Hij stierf in 1952. Na Encounters volgde in 1926 nog
een bundel verhalen en, in 1927, haar eerste roman The Hotel. Vanaf 1935 tot 1952
woonde Elizabeth Bowen met haar man in Londen; vanaf 1952 tot 1960 alleen op
Bowen's Court in Ierland; vanaf 1960 tot 1965 in Oxford. Daarna verhuisde ze naar
Kent en op 22 februari stierf ze in Londen.

Gevoelens
Wie de keurige biografie van Victoria Glendinning over haar leest, krijgt niet de
indruk dat ze nu een buitengewoon interessant of boeiend leven heeft geleid. Alleen
in de oorlogsjaren, toen ze als air-raid warden werkte, heeft ze echt schokkende
dingen meegemaakt. Toch is haar wereld altijd de wereld van een beschaafde dame
gebleven en die wereld heeft ze in haar tien romans en negenenzeventig verhalen
zodanig beschreven dat we gerust kunnen stellen dat zij, van alle beschaafde dames
die ooit de pen opnamen, misschien wel de beste is geweest. Haar wereld heeft
iets delicaats, iets verfijnds, iets aristocratisch. Toch zijn al de gevoeligheden die
zij beschreef niet kunstmatig of oververfijnd en vaak laat zij zien dat zelfs in extreme
omstandigheden bepaalde gevoelens delicaat blijven. Zo vertelt ze in het verhaal
‘Mysterious Kôr’ hoe een man en een vrouw door het gebombardeerde Londen
dwalen, op weg naar het huis van een vriendin, die hen, omdat zij zelf geen onderdak
meer hebben, wel wil opnemen. De vriendin heeft, met het oog op de komst van
het tweetal, alvast drie kopjes neergezet, wat cacao opgezocht en wat melk. En het
water in de ketel begint al te koken. De lichten branden, de radio is aan voor de
gezelligheid, maar toch komen die dwalende dakloze vrienden maar steeds niet.
Dan schrijft Elizabeth Bowen: ‘Vanaf dat ogenblik voelde ze hoe het welkom in haar
begon af te sterven, een bloem van haar hart die te vroeg gebloeid had.’ Dat vind
ik goed gezien - zelfs onder deze extreme omstandigheden blijft de normale
teleurstelling omdat iemand te laat komt niet uit. Bovendien vind ik dit mooi
geformuleerd. In ‘The Demon Lover’ - ook een oorlogsverhaal - brengt ze zonder
veel woorden te gebruiken het gevoel over dat ontstaat als je afscheid moet gaan
nemen van iemand van wie je houdt. Het vreemde is in zo'n geval dat je, bij voorbeeld
als je op een perron staat te wachten op een trein, er toch naar verlangt dat die trein
zo gauw mogelijk zal komen. Een langgerekt afscheid is slecht te verdragen.
In ‘The House of Paris’ beschrijft ze een samen zijn als volgt: ‘Ze zat met haar
knieën gekruist, één hak van haar schoen in het gras drukkend. Met drie of meer
mensen is er iets stoutmoedigs in de lucht; men kan heel direct dingen zeggen die,
als er maar twee waren, beangstigend zouden zijn en die twee zouden zich bewust
zijn van elke inch afstand die hen van elkaar scheidt. Men z'n drieën zijn is in het
publiek zijn; je voelt je veilig, de persoon zo dichtbij wordt een gezicht aan de andere
kant van het bord.’ In hetzelfde boek, iets verderop, de fijngevoelige en vooral ook
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eerlijke opmerking: ‘Goodbye zeggen brengt een vieze smaak in de mond voor
degeen tegen wie je goodbye zegt; het doet pijn, voel je, en het moet niet nog een
keer gebeuren.
Ook de overwegingen en gevoelens van jonge meisjes worden door Elizabeth
Bowen zodanig in kaart gebracht dat je telkens verrast opkijkt. Zo merkt ze over
Lois uit de roman The Last September op: ‘Eén van de dingen die Lois vooral wilde
weten over het huwelijk was - hoe lang zou het duren om, als je elke nacht met
dezelfde persoon zou slapen, de verzoeking te weerstaan om tot in de vroege
morgen te praten.’

Bij beschaafde, elegante dames vraag je je ook altijd af wat er gaat gebeuren als
ze in moeilijke omstandigheden komen te verkeren. Valt dan de beschaving
ogenblikkelijk weg? Op deze vraag geeft het werk
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van Elizabeth Bowen een duidelijk antwoord. Evenals de hoofdpersonen van haar
boeken en verhalen van na de Tweede Wereldoorlog heeft zij die oorlog meegemaakt
en haar werk geeft een goed beeld van karaktervastheid, moed en durf van
beschaafde dames die ook in moeilijke omstandigheden kunnen laten zien dat ze
zich zelf kunnen blijven. De Tweede Wereldoorlog heeft een dimensie aan het werk
van Elizabeth Bowen toegevoegd. Vooral de naoorlogse verhalen zijn beter dan die
van voor de oorlog. Voor de romans geldt dat minder. Maar in de verhalen, waarin
zij ook veel meer experimenteerde en durfde dan in haar romans, kon zij vaak in
enkele bladzijden subtiel de sfeer beschrijven van het ‘dolce far niente’-milieu tegen
de achtergrond van dreigend oorlogsgeweld. In ‘Sunday Afternoon’ bij voorbeeld
beschrijft ze hoe iemand die in Londen bombardementen heeft meegemaakt op
bezoek gaat bij een rijke familie van welke de leden nog net zo leven als voor de
oorlog. Door het contrast tussen oorlog en verfijnde cultuur worden dan beide
verschijnselen geprofileerd.

Schokkende ervaring
Ik geloof niet dat het overdreven is om te stellen dat al het werk van Elizabeth Bowen
onder één noemer te vangen is. Telkens heeft ze beschreven hoe een opgroeiend
meisje door een nogal schokkende ervaring haar tot dan toe zonnige, onschuldige
kijk op de wereld verraden ziet. Goed, in The Little Girls is dat meisje dan misschien
al over de zestig, maar toch is ook die roman, de meest humoristische die Elizabeth
Bowen schreef, een verhaal over verraden onschuld. Goed, The Heat of the Day,
Elizabeth Bowen's enige oorlogsroman, lijkt eerder een thriller over een meisje dat
van een man te horen krijgt dat haar vriend een spion is (en de man belooft haar
dat hij hem niet zal aangeven als zij zijn minnares wil worden) maar ook hier wordt
een vrouw op vrij schokkende wijze duidelijk gemaakt dat de wereld bepaald niet
een gecultiveerde achtertuin is. The Heat of the Day is een grootse roman, niet
vanwege het sensationele thema, maar vanwege het feit dat je, al lezend het
sensationele thema vergeet.
Toch lijkt The Heat of the Day niet de meest geschikte roman om als eerste ter
hand te nemen als men iets van Elizabeth Bowen wil lezen. Het best kan men
beginnen met het werk dat unaniem als haar meest volmaakte roman wordt
geprezen: The Death of the Heart. Ook ik begon daarmee en ik stelde al spoedig
drie dingen vast: ten eerste dat Elizabeth Bowen heel zorgvuldig stileert met een,
voor een vrouw, vrij ongewoon vermogen om beeldend te schrijven (in dit opzicht
heeft ze een en ander gemeen met Virginia Woolf), ten tweede dat het, als je haar
leest, net lijkt of de tijd langzamer verstrijkt en ten derde dat ze - en daarin verschilt
ze van Virginia Woolf - een verbazend goed oor voor dialoog had.
The Death of the Heart is een roman over een jong meisje, Portia, dat verliefd
wordt op een jongen, Eddie, die haar gevoelens beantwoordt. Maar voor hem is
hun verliefdheid een alledaags avontuur, terwijl het voor haar een grootse gebeurtenis
is. Als zij ontdekt hoe Eddie denkt, voelt zij zich verraden en is zij diep ongelukkig.
Ook deze roman, met Portia in de rol van Anton Wachter en Eddie in de rol van Ina
Damman, is weer een verhaal over verraden onschuld.

Zomer
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Niet al haar werk staat op het niveau van The Death of the Heart. Elizabeth Bowen
heeft nog vrij lang gedacht dat een roman alleen dan kon gelukken als de personen
erin vanaf het eerste begin op één bepaalde plaats verkeren en geen contact hebben
met de buitenwereld. Zo speelt haar eerste roman, The Hotel, aan de Italiaanse
riviera in een hotel waar Engelsen overwinteren. The Hotel vind ik een tamelijk
kleurloos werk. Ook in The last September (1929) en The House in Paris (1935)
hield Elizabeth Bowen vast aan deze formule. In The Last September speelt alles
zich af in een Iers landhuis en de titel van The House in Paris verraadt al dat ook
hier is gekozen voor éénheid van plaats in een vreemde omgeving. Zelfs in The
little Girls (1964) speelt alles zich af op een landhuis, en vooral in de tuin daarvan
omdat zich daarin een natuurgewelf bevindt waarin de hoofdpersoon zich steeds
terugtrekt. Pas in haar laatste roman, Eva Trout (1969) heeft Elizabeth Bowen zich
enigszins van deze typische Engelse romanformule kunnen losmaken.
Wat dit betreft zijn haar verhalen vanaf het eerste begin veel grilliger, ongewoner,
speelser of juist ernstiger. Toch geloof ik dat ik voor haar romans zou kiezen als ik
daartoe gedwongen werd. Geen van de verhalen laat zich vergelijken met zo'n
mooie roman als The House in Paris waarin de zorgvuldige compositie zorgt voor
een prachtig ontroerend slot. In dit boek speelt zich, tussen een jongen en een
meisje die elkaar één dag lang zien, op kinderlijk niveau hetzelfde af als wat zich
tussen de ouders van de jongen heel lang geleden al heeft afgespeeld. Deze
parallelie, toch in de eerste plaats een kwestie van compositie en techniek, zorgt
op het eind, als de jongen en het meisje afscheid van elkaar nemen en hun afscheid
dan tevens een verzoening inhoudt voor wat er tussen de ouders van de jongen is
misgegaan, voor een effect dat de compositie ver overstijgt. Ook in haar andere
roman over tragische liefde, The Death of the Heart vloeit een ontroerend slot voort
uit de compositie. De voorlaatste alinea waarmee het boek eindigt zou zo als een
gedicht uitgeschreven kunnen worden: ‘Niettemin, in de uitgestrekte mauve
schemering van de straat was er een eerste begin van de komende zomer - de
zomer die alles met zijn hitte en gloed zou verdiepen. In tuinen buiten Londen zouden
de rozen doorbloeien, terwijl al het andere in de schemer zou vergaan. Vermoeidheid,
maar een soort van vreugde zou alle harten openen, want de zomer is de hoogte
en volheid van alles wat leeft.’ Haast elk jaar denk ik, op warme septemberdagen,
wel even terug aan dat laatste zinnetje: ‘For the summer is the height and fullness
of living’. Om de een of andere reden symboliseert dat éne zinnetje alles wat het
werk van Elizabeth Bowen voor me betekent.

[Het verschrikkelijke bordkarton]
vervolg van pagina 47
volstrekt ontoereikend woord) zich van kant gemaakt hebben, of zijn terechtgesteld
(Bernlef laat de executies overigens een week te vroeg plaatsvinden), blijft Speer
schijnbaar als enige over in Spandau. Hij begint aan een tweede, tautologisch
bestaan: personen en denkbeelden die zijn leegte vulden, zijn verdwenen, van alles
wat hij gemaakt heeft, resteert nog één stoel, en zijn twintig jaar lange hechtenis
draait uit op de confrontatie met het volledig ontbreken van enige identiteit.

‘Meer licht!’
Bernlef arrangeert dat proces op zo'n manier dat menig facet van het nazisme aan
bod komt: de rol van de ‘leider’, van de kunst (Leni Riefenstahl), van de mythe; de
moord op de joden, het tautologische ‘Befehl ist Befehl’. Daarbij valt de nadruk op
de verhouding tussen Speer en Hitler, op Speers verzet tegen de vernietiging van
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de Duitse industrie toen de nederlaag onontkoombaar bleek, en op zijn
verantwoordelijkheid voor de onnoemelijke verschrikking van de kampen.
Het zal niemand verbazen dat na Harten en Ferron ook Bernlef er niet in slaagt,
het raadsel op te lossen, dat ook hij zijn toevlucht moet nemen tot ‘bordkarton’. Door
het hele stuk heen laat hij de al genoemde Plancken commentaar leveren, en in de
weer zijn met een machine die op bloed werkt, en een permanente energiebron
moet gaan vormen. De ‘verklaring’ neemt de vorm van de allegorie aan doordat
elke poging tot verklaring in dezen faalt. Als Speers bloed vloeit, en de machine
begint te lopen, is de laatste claus van Plancken: ‘Meer licht!! Meer licht!!’: luidkeels
worden hier de befaamde laatste woorden van Goethe geroepen - de reus van de
‘deutsche Klassik’. Het nazisme berust op schreeuwen, schaalvergroting in bouwen
en doden, en het volume verkleint en vernedert de mens.
Dat is vanzelfsprekend eerder een beschrijving dan een verklaring: uiteindelijk
komt de schrijver niet veel verder dan de historicus. Ook Bernlef stuit op een
hindernis: de absolute onvoorstelbaarheid van de leegte doet niet onder voor die
van de huiveringwekkende pathologie. En ook die woorden, leegte en pathologie,
zijn maar machteloze grepen in het lexicon door wie zich niet volmaakt wil en kan
vereenzelvigen met de beulen en hun handlangers.
De ruïnebouwer, zou je dan denken, is dus een mislukt boek over een moreel en
anderszins mislukt mens, en dat klopt in zoverre het geen antwoord geeft op de
vraag die het zelf stelt. Maar ik houd ook staande dat het een geslaagd boek is, juist
omdat het die vraag stelt, en een verantwoording geeft van een vergeefse poging
om het antwoord te vinden, met de integriteit die het werk van Bernlef karakteriseert.
Zoveel jaar na dato, en in een goddank heel andere wereld is ook de schrijver het
spoor bijster, maar hij weet van de afgrond, en dat men daar niet in kan springen
zonder dat subject en object, schrijver en nazi, gaan samenvallen in iets dat het
verstand en de literatuur te boven gaat. Het moest dus bij ‘een verslag’ en ‘een
schouwspel’ blijven: zodra schrijver en lezer geen ‘waarnemer’ meer zijn, maar op
het toneel verschijnen, zijn ze verloren, Nietig gemaakt door de coulissen van de
zwartste reactie, fecit Albert Speer.
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Daar hebben we Dat hebben we gehad
Robert Graves' afrekening eindelijk vertaald
Dat hebben we gehad door Robert Graves Vertaling: Guido Golüke
Uitgever: De Arbeiderspers, Privé Domein, 348 p., f 48,50
Anthony Paul
Goodbye to All That verscheen voor het eerst in 1929. De titel heeft sindsdien
vleugels gekregen en heeft een plaats gekregen in het dagelijks spraakgebruik en
in menige citatenbundel. Het was bepaald geen loze kreet. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog vocht Graves lange tijd aan het westfront waar hij zo ernstig werd
gewond dat men zijn naam op de officiële dodenlijst zette. Na de oorlog hadden zijn
zenuwen tien jaar nodig om te herstellen: ‘Ik kon niet telefoneren, werd misselijk als
ik in de trein zat (...) Midden in de nacht vielen de granaten op mijn bed (...) Overdag
zag ik in de gezichten van de vreemden mijn gevallen vrienden terug.’ Graves rekent
in het boek af met de oorlog en de school waar ze een gentleman van hem wilden
maken. Zodra hij het boek af had, ontvluchtte hij Engeland (en een gestrand huwelijk)
en vestigde zich op Mallorca.
Dat was in 1929 en hij is er - afgezien van de oorlogsjaren 1936-1945 - altijd blijven
wonen. Op Mallorca schreef hij een dikke honderdtwintig boeken en veranderde
geleidelijk in een verweerde zuiderling met grijze krullen en een fraai profiel met
gebroken neus, dat Engelse journalisten altijd aan ‘een gehavende Romeinse keizer’
doet denken. Zijn werk omvat romans, grotendeels historische, waarvan er enkele
uitstekend zijn - I, Claudius bij voorbeeld - en vele middelmatig, maar die heeft hij
dan ook volgens eigen zeggen voornamelijk geschreven om brood op de plank te
krijgen. Beroemd en berucht is zijn boek The White Goddess, een soort studie over
de bronnen van het dichterschap waarin hij zijn bizarre persoonlijke verering voor
Moeder Muze uitspreekt en dat door T.S. Eliot ‘verbazingwekkend, monstrueus,
verbluffend, onbegrijpelijk’ werd genoemd. Hij schreef slechte, rammelende literaire
kritieken en een tweedelig compendium van The Greek Myths. Hij maakt vertalingen
van Latijnse klassieken en schreef gedichten. Graves is in wezen een dichter.
Graves' proza is zakelijk, onderkoeld, op zijn best veerkrachtig, soms te droog
en zwaar. Ook in zijn poëzie grijpt hij vaak naar droge ironie, en een abrupte,
gecomprimeerde stijl. Maar zijn beste gedichten, waarvoor hij uit de meer
persoonlijke, emotionele en intuïtieve kant van zijn dramatisch gespleten karakter
putte, zijn krachtig en mysterieus. Graves' hele werk getuigt van zijn eigenaardige
levenshouding: hij is iemand die het leven vanuit een vreemde hoek bekijkt en zijn
scheve beeld van het leven ijskoud als het enige logische en juiste presenteert.

Koelheid
In Goodbye to All That, nu ook in het Nederlands vertaald, en voorzien van de fraaie
titel Dat hebben we gehad, beschrijft Graves zich zelf en de eerste drieëndertig jaar
van zijn leven. In een raak en verhelderend essay over Graves zegt Randall Jarrell
over Dat hebben we gehad: ‘Als u meer over Graves wilt weten - en wie kan zijn
nieuwsgierigheid naar zo'n goede en eigenaardige schrijver bedwingen? - doet u
er goed aan met dit boek te beginnen. Met dit boek, of anders met Collected Poems.’
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Graves begint met een beschrijving van zijn uiterlijk (‘Mijn ene schouder zit duidelijk
lager dan de andere als gevolg van een longwond’) en de twee kanten van zijn
karakter. De ene helft beschouwt hij als de Graves-kant, de andere als typerend
voor de familie van zijn moeder, de Von Rankes. Leopold von Ranke was een
beroemd geschiedkundige en daar is Graves trots op. Als kind bracht hij zijn vakantie
door in de idyllische kastelen van de Von Rankes met hun mysterieuze kelders,
vijvers vol karpers, en pauwen. Maar van zijn veertiende ‘tot vlak voor het einde van
de oorlog toen ik zelf ging denken,’ distantieerde hij zich van zijn Duitse familie, in
zoverre dat hij vrede had met ‘het hele patriarchale stelsel’.
De Graves, zegt hij, ‘zijn goed in dingen als examens (...) het invullen van
formulieren en het oplossen van puzzels...’ Ze ‘hebben een koelheid zo wars van
sentiment dat het grenst aan hardvochtigheid’. Graves is zich zo bewust van de
tweedeling in zijn karakter, dat hij onderscheid maakt tussen ‘het eerste gedicht dat
ik als me zelf schreef’, en ‘het eerste gedicht dat ik als Graves schreef’.
Zoals velen die hem voorgingen en velen die na hem kwamen, had hij het moeilijk
op kostschool, zo moeilijk dat hij op een gegeven moment zelfs voorwendde dat hij
krankzinnig was. De ‘georganiseerde mannelijke nachtmerrie’ (zoals Jarrell het
uitdrukt) die het kostschoolleven voor hem was, bleek een goede voorbereiding op
de georganiseerde mannelijke nachtmerrie van de oorlog. Het is verleidelijk om
verder te gaan dan de nuchter-observerende Graves redelijk zou vinden en die
oorlog te zien als de manifestatie bij uitstek van een acultureel, sportminnend,
sentimenteel-homoseksueel, vrouwenhatend, statusbewust, mannelijk, krankzinnig
systeem. Net als op een kostschool heerste er in sommige regimenten een
waanzinnig, soms zelfs heldhaftig, snobisme: in 1915 speelden de Royal Welch
Fusiliers in Frankrijk regelmatig een partijtje polo en ze spraken
soldaten-Hindoestaans tegen de Franse ‘nikkers’. Graves kreeg te horen: ‘The Royal
Welch don't recognize it (de oorlog),’ (in de vertaling verkeerd weergegeven als:
‘Dat maakt voor de Royal Welch geen verschil wat de onderlinge verhoudingen
betreft.’)

Luchtaanval
De Graves-kant van Graves' karakter maakte hem tot een goed officier. In zijn
verslag van de strijd in de loopgraven streeft hij bewust naar soberheid. Hij beschrijft
de technische kant van de oorlog, en de voordelen van discipline en trouw aan het
regiment, op een militair-zakelijke manier en vertelt zonder rancune over de
dwaasheden van de generaals. Voor valse romantiek heeft hij geen tijd: de soldaten
in de loopgraven, zegt hij, waren lang niet zo vaderlandslievend als de
burgerbevolking, noemden de propaganda over de wreedheden die de Duitsers
hadden begaan flauwe kul, liepen voor God niet warm en haatten de Duitsers niet
maar de Fransen des te meer. De verschrikkingen van de oorlog worden slechts
aangetipt: de zelfmoorden, een bos vol doden en verpletterde bomen, enkele lijken
die hij niet meer kon vergeten.
In 1918 trouwde Graves met Nancy Nicholson. Zij was achttien, hij tweeëntwintig.
De naïeve, felfeministische manier waarop ze dingen aanpakte, trok hem geweldig
aan: ‘...door Nancy's ruwe typering van het christelijk geloof: “God is een man dus
moet het één grote troep zijn,” gleed er een zware last van mijn schouders.’ Hij geeft
een typerend verslag van hun eerste huwelijksnacht: ‘De onbeholpen gêne van
onze huwelijksnacht (Nancy en ik waren beiden nog maagd) werd wat verzacht
door een luchtaanval...’
Het laatste, naoorlogse, deel van het boek is geen anticlimax. Graves' studietijd
in Oxford en zijn ontmoetingen met T.E. Lawrence, Thomas Hardy en anderen
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hebben prachtige anekdoten opgeleverd, waarvan er enkele klassiek zijn geworden,
zoals de volgende opmerking van Graves' mentor: ‘Het lijkt er inderdaad op dat u
bepaalde auteurs boven anderen prefereert.’ Door de oorlog kon hij onmogelijk
waardering opbrengen voor de achttiende-eeuwse literatuur, die was te lieflijk en
te Frans, maar leerde hij de Angelsaksische poëzie, die zich vooral met rauwe
gevechten van man-tot-man bezighoudt, des te meer appreciëren.
De vertaling is in het algemeen van een behoorlijk gehalte, al is er hier en daar
een onnauwkeurigheid of fout in geslopen. De laatste zin van de eerste alinea is
weggevallen. Guido Golüke is zo verstandig geweest om accenten en dialect in
algemeen beschaafd Nederlands weer te geven (in tegenstelling tot de persoon die
zich aan de, in de vorige VN-boekenbijlage besproken vertaling van Huckleberry
Finn heeft vergrepen). Ik vermoed dat de kleine onvolmaaktheden in de vertaling
te wijten zijn aan de grote haast waarmee de vertaler heeft moeten werken.
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De martelaar van het heroïeke Japan
Yourcenar en het raadsel Mishima
Mishima ou le vision du vide door Marguerite Yourcenar Uitgever:
Gallimard, 125 p. f 20,- Importeur: Nilsson & Lamm
Frans Boenders
Dat de Franse schrijfster Marguerite Yourcenar een essay heeft gewijd aan de
Japanse schrijver Yukio Mishima (1925-1970) verbaast mij niet. Er zijn, naast de in
het oog springende verschillen, voldoende punten van overeenkomst aan te geven.
Zo is er beider belangstelling voor het klassieke verleden. Dat komt bij Yourcenar
tot uitdrukking in ‘historische romans’ als Mémoires d'Hadrien, bij Mishima in het
gebruik van het klassieke Japans en allerlei boeddhistische thema's in de tetralogie
‘De zee van de vruchtbaarheid’. Verder is er het feit dat zowel Yourcenar als Mishima
het vertrouwde (de eigen traditie) met het exotische (voor Yourcenar het oosterse
denken, voor Mishima de westerse literatuur) verbinden en dus teksten produceren
waarin men oosters én westers gedachtengoed, vaak onontwarbaar door elkaar,
aantreft. Ook hun beider homoseksualiteit kan hier worden aangestipt.
Het is echter niet alleen deze Wahlverwantschaft die Yourcenar ertoe heeft aangezet,
een boekje aan de Japanse schrijver te wijden. Mishima was een echte held die
ongetwijfeld appelleert aan het stoïcijnse ideaal dat Yourcenar voor ogen zweeft:
‘De manier waarop de traditioneel Japanse elementen bij Mishima terug aan de
oppervlakte zijn gekomen en in zijn dood zijn geëxplodeerd, maakte van hem de
getuige en, in de etymologische betekenis van dat woordt, de martelaar van het
heroïeke Japan dat hij, om zo te zeggen tegen de stroom in, opnieuw bereikte.’
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Mishima

Het mengsel van westerse invloeden en Japanse geeft, dat men in zijn verbluffend
veelzijdige werk aantreft, maakt van Yukio Mishima méér dan zo maar een eminent
begaafd, voor westerlingen exotisch aandoend schrijver: in Mishima komt de
Japanse, identiteitscrisis extreem en adembenemend tot uiting. Zijn werk levert op
eclatante wijze het bewijs van de universele bijval die ook de Japanse economie
en de Japanse beeldende kunst te beurt is gevallen. Het is een succes waar zowel
zij, de Japanse makers, als wij, de westerse toeschouwers, beduusd naar staan te
kijken: alsof zij het niet kunnen helpen, alsof wij onze ogen niet durven geloven.
Aldoor uitgekreten voor geniale nabootsers en nu opeens zich ontpoppend als
scheppende genieën genieten de Japanners, ongemakkelijk comme il se doit, van
de roem. Ongemakkelijk slaan ze onze belangstelling gade voor de martelaar van
het moderne Japan, voor de man die in naam van de trits traditionele mannelijke
deugden: loyauteit, authenticiteit en doodsverachting, zich zelf een rituele dood
schonk - seppuku, ook harakiri geheten - met zijn pathetisch gebaar het mene tekel
uitsprekend over de maatschappij, die het zwaard van de samoerai had ingeruild
voor het driedelige maatkostuum van de manager.

Narcisme
De bloederige operazelfmoord van Mishima vestigde de aandacht van de gehele
wereld op een problematisch Japan dat zure oprispingen overhield aan de
economische en culturele overdaad van het postbellum. Mishima's leven en dood
waren even complex als zijn oeuvre veelzijdig was; beide vertonen de contradicties
die menig op redelijkheid en logica belust intellectueel voor raadsels stelt wanneer
hij kennis maakt met maatschappelijk, staathuishoudkundig, politiek en cultureel
Japan.
Mishima is slechts te begrijpen vanuit een ingebakken, algemeen-Japans narcisme
dat de auteur echter op extreme wijze cultiveerde. Daarvoor moet men met veel
aandacht het subliem geschreven essay Zon en staal lezen, en tekst die Yourcenar
wegwuift als de mystificatie van een helaas ook tot opschepperij geneigde Mishima.
In haar optiek is Zon en staal een jammerlijke valse vouw in het overigens
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onberispelijk gestreken pak van Mishima's oeuvre - terwijl het in werkelijkheid de
achtergronden uiteenzet van zijn raadselachtige persoonlijkheid. Zoals elk extreem
narcisme wees ook dat van Mishima op een torenhoge onzekerheid omtrent de
eigen identiteit. Vandaar de ontelbare contradicties waarop men stoot in Mishima's
werken en levenswijze. Vandaar de contrasten tussen het pastorale Bloesems over
Uta-Jima en het diabolische Dorst naar liefde, tussen het monomane Madame de
Sade en de veelzijdige vierdelige romancyclus ‘De zee van de vruchtbaarheid’,
tussen het sublieme loflied op de schoonheid Het gouden paviljoen en het op politieke
ontmaskering gerichte Na het banket. Zonder het inzicht in Mishima's narcisme blijft
de kloof onverklaarbaar die gaapt tussen 's schrijvers vulgaire wooncultuur - hij
leefde in een kitscherige, pseudokoloniale, naar hispanisme riekende woning, gevuld
met kopieën van schabouwelijke victoriania en biedermeierachtige
negentiende-eeuwse schilders - en zijn hartstocht voor, en grote kennis van de
Japanse ethiek der samoerai, hagakure en bushido. Een consequente narcist is
slechts geïnteresseerd in de buitenwereld naarmate die dienst doet als spiegel voor
zich zelf. Relaties zijn nauwelijks mogelijk, niet gewenst, of functioneren anderszins
als masker. Mishima's homoseksualiteit en zijn viriele paramilitaire dromen,
gerealiseerd in zijn privé legertje tatenokai of ‘Schildvereniging’, waren in dat opzicht
onverenigbaar met zijn gelukkige
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huwelijk. Zowel de homoseksuele activiteiten als het waarschijnlijk om
fatsoensoverwegingen aangegane huwelijk waren enkel schijnbewegingen,
schaduwspelen die het ware zelf van de schrijver niet raakten. Maar kan men in
een boeddhistisch perspectief wel spreken van zo iets pathetisch als ‘het ware zelf’?
Wie Mishima's bekende autobiografische roman Bekentenissen van een
gemaskerde heeft gelezen, weet dat de schrijver al op zeer jeugdige leeftijd het
bewustzijn had ‘anders’ te zijn. Uit deze en andere teksten blijkt mij dat Mishima
veeleer een consequente, en dus pathologische narcist was dan een overtuigde
homoseksueel. De bezetenheid voor zijn lichaam - Mishima slaagde erin uit zijn
tengere lichaam een fraaie, gespierde fysieke conditie te puren -, zijn exhibitionisme,
zijn liefde om te acteren en te choqueren, zijn angst om wat de mensen over hem
zouden denken, het spreekt alles boekdelen.

Recensentenwerk
Yourcenar beweert het raadsel Mishima te benaderen via een driedubbele weg: de
analyse van het werk, de levensloop van de schrijver, de publieke verschijning van
het personage Mishima. In feite bewandelt ze geen van de drie paden met vrucht.
Zoals reeds gezegd, laat ze kapitale bronnen als het essay Zon en staal zo goed
als onaangeboord. Wat het leven van de schrijver aangaat, volgt ze kritiekloos de
sporen van Mishima's twee biografen Henry Scott-Stokes en John Nathan - zonder
evenwel aan te geven uit welke biografie precies deze of gene opmerking is geput.
Van het histrionische personage dat Mishima bij tijd en wijle graag projecteerde,
schijnt zij ook al niet het rechte af te weten. Buitendien praat Yourcenar nogal veel
over stijl, en dat lijkt vrijwel onmogelijk voor lezers als zij en ik, die een in een
Europese taal omgezette schrijver moeten beoordelen.
Maar ze zal tenminste de inhoud van de door haar gelezen romans toch wel
intelligent uiteenzetten, hoor ik de Yourcenar-bewonderaars ongeduldig opwerpen.
Helaas, ook dat doet zij slechts ten dele. Op het navertellen heb ik weinig aan te
merken. Ze vat de ingewikkelde intriges uit de vier romans van ‘De zee van de
vruchtbaarheid’ overzichtelijk samen - keurig recensentenwerk. Ook haar kritiek op
sommige religieuze details is lezenswaard: Mishima hield er inderdaad van om op
sjintoïstische festivals rond te hossen, meer om zich halfnaakt te laten fotograferen
dan om der godsdienst wille. Waarom echter Yourcenar een geleerde, maar
geenszins afgeronde uiteenzetting over de reïncarnatie meent te moeten weggeven,
is mij een raadsel, te meer aangezien zij het verband met Mishima's eigenzinnige
manipulatie van het boeddhistische thema der zielsverhuizing niet weet te leggen.
Ook de onderlinge samenhang tussen de vier romans van de tetralogie verzuimt zij
aan te geven, en de complete betekenis van de hoofdpersoon Honda schijnt haar
te ontsnappen.

Marguerite Yourcenar

Conform zijn boeddhistische levensvorm in de gefortuneerde jurist Honda in De
degeneratie van een hemelling, het laatste deel van de romancyclus, uiteindelijk op
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de leegte gestoten. Hij beseft dat alles wat hij in zijn lange leven heeft getracht te
achterhalen op inbeelding berust. Misschien is er zelfs helemaal geen ik dat de in
de vier romans opduikende reïncarnaties op het spoor is gekomen. Menselijke,
individuele gevoelens vallen in vergelijking met de door Mishima nagestreefde
Schoonheid in het niet. Honda realiseert zich de leegte; Mishima trachtte in de
vernietiging van zijn leven het niets te sacraliseren. Immers, zo eindigt Mishima's
oeuvre. ‘er bestaat geen speciaal recht op geluk en geen op ongeluk. Er is geen
tragedie en er is geen genie. Je vertrouwen en je dromen berusten op niets.’ Honda,
en dus ook Mishima, kende van het boeddhisme wel de onthechting, niét het
medelijden.

Vraag
‘Het lijkt erop,’ zo schrijft Yourcenar over de schepper van Honda, ‘dat, voor zover
men deze zaken mag beoordelen, de liefde voor Mishima zelden een wezelijke rol
heeft gespeeld.’ Dergelijke oordelen zou men inderdaad niet mogen vellen, zeker
niet wanneer men tot een totaal andere cultuur behoort. In plaats van te analyseren,
ventileert Yourcenar hier vermoedens die niet met argumenten te omkleden zijn.
Terwijl er met betrekking tot haar onderwerp toch wel andere vragen te stellen zijn!
Bij voorbeeld deze centrale vraag, die tot dusver door geen enkele essayist, biograaf,
literaire criticus of japanoloog duidelijk is gesteld - ook hier door Mishima's vriend
en vertaler Donald Keene. Waarom functioneert de jonge Mishima tot voorbij zijn
twintigste jaar als een voorbeeldige jongen die braafjes in de voetsporen van oma
en zijn ouders loopt en zijn rechtenstudie schitterend afsluit - om zich vervolgens
vrij plotseling te ontpoppen als een duivelskunstenaar die geen enkel literair genre
en geen enkel taboe onberoerd laat? Wat verklaart deze breuk? De vraag is niet
alleen interessant voor ‘het geval Mishima’, ze zou tevens een schril licht kunnen
werpen op de ingewikkelde kwestie van de Japanse identiteit.
In Yourcenars boek wordt veel aangeraakt maar weinig uitgewerkt. Van een aantal
beschouwingen uit de schitterende roman Het gouden paviljoen heet het dat ze
‘beslist doordrongen zijn van het tantrische boeddhisme’. Waarom dat zo is, blijft
geheel duister. Ik vraag mij af, of het hele boek van Yourcenar, dat rond de
jaarwisseling verscheen, geen deel uitmaakt van de grote Mishima-campagne die
de uitgeverij Gallimard handig heeft georchestreerd. Kort achter elkaar zijn de vier
delen van de tetralogie, nota bene domweg vertaald uit het Engels, in Parijs
verschenen, begeleid door de twee vertaalde biografieën van Scott-Stokes, en van
Nathan. Het nummer 169 van Magazine Littéraire was integraal gewijd aan Mishima,
alle belangrijke kranten en weekbladen besteedden omstreeks de jaarwisseling
ruim aandacht aan hem - uiterst ongewoon in een land waar men meestal niet verder
ziet dan zijn Franse neus lang is. Yourcenars boek is (in schitterend Frans
geschreven, maar het is een haastig en uit geleend materiaal bijeengescharreld
essay dat dan ook gerust het klapstuk van een geslaagde commerciële campagne
genoemd mag worden. De opneming van Marguerite Yourcenar in de zogeheten
kring der onsterfelijken heeft aan Mishima ou La vision du vide een luister gegeven
die het boekje in feite niet verdient.
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Nietzsche en de Fransen
Michel Foucault, Nietzsche en het relativeren van de macht
Macht en verlangen Nietzsche en het denken van Foucault, Deleuze en
Guattari door Eric Bolle Uitgever: Sun, 199 p., f 18,50
Tegelijk verscheen:
Nietzsche als genealoog en als nomade door Michel Foucault en Gilles
Deleuze Uitgever: Sun, 63 p., f 8,50
Willem Otterspeer
Voor ieder die de onweerstaanbare neiging bezit iets toe te willen voegen aan de
toch al onoverzichtelijke Nietzsche-literatuur staan drie wegen open: de
struisvogelpolitiek van het schrijven van een handboek vol enerzijds en anderzijds,
een bewuste eenzijdigheid, of de wankelmoedige confrontatie met een intens
persoonlijke filosofie die zijn fundament lijkt te hebben in tegenspraak. ‘De
tegenspraak’, Karl Jaspers zei het al berustend in zijn boek over Nietzsche, ‘is de
grondtoon van het denken van Nietzsche.’ En hij voegt eraan toen dat men op grond
daarvan voor alles wat men hem wil laten zeggen bewijsplaatsen kan vinden.
Inderdaad, de interpretatie van Nietzsche is een verhaal vol brandschatting en
verkrachting. Vooral Frankrijk, waar eenzijdigheid als een intellectuele deugd
beschouwd wordt, kent evenveel Nietzsches als er interpreten zijn. En vanuit het
filosofisch standpunt van de tovenaar Michel Foucault is dat zelfs tot een even
onvermijdelijke als deugdzame stand van zaken geworden.
Je kunt je afvragen in hoeverre Nietzsche hiervoor zelf verantwoordelijk is. Want
hoewel tegenspraak en paradox zijn stijl bleven bevolken, verwijderde hij zich
mettertijd hoe langer hoe meer van dat onderscheiden in het ene of het andere
waarmee onze abstraherende betoogtrant voortzwoegt. Hij wilde niet betogen, hij
wilde doen voelen. In zijn verlate voorwoord (1886) bij zijn eersteling Die Geburt
der Tragödie (1872) verwijt hij zich zelf: ‘Sie hätte singen sollen, diese neue Seele
- und nicht reden.’ En al zingend laat hij Dionysus naast Apollo staan, schijnt de
‘Wille zur Macht’ niet gefnuikt te worden door de ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’,
is gezondheid een bedenkelijke ziekte en ziekte ‘een plompe poging om gezond te
worden’. Nu eens is kennis zoeter dan honing en krijgt de kunstenaar van de denker
de pijnlijke (?) vraag te horen ‘kon gij niet één uur met mij waken?’, dan weer is
kunst superieur aan kennis, want ‘kunst verlangt naar het leven en kennis vindt haar
uiteindelijk doel slechts in vernietiging’.
De achtergrond van deze tegenstellingen ligt in de specifieke vorm waarin
Nietzsche een moraalfilosoof is. Het leven is volgens hem oordelen, in zwart en wit.
Ook ‘Voorbij goed en kwaad’, zoals hij een van zijn boeken noemde, geldt een
moraal waarvan de waarden het creatieve, dynamische, onstabiele, onregelmatige,
unieke, individuele zijn. Maar Nietzsche heeft deze ‘moraal’ nog niet geformuleerd
of hij wil er weer onderuit. Temidden van alle tegenspraak zegt hij zelfs dat antithesen
niet bestaan in de werkelijkheid, dat ze alleen voorkomen in de logica en vandaaruit
onterecht toegepast worden op de dingen. De beste illustratie van dit principe van
de tegenspraak is Nietzsches onderscheid tussen Dionysus en Apollo: Dionysus is
de god van de chaos, de extase, de vruchtbaarheid, Apollo de god van de orde, de
vorm. Op het raakvlak van de dionysische en apollinische impuls wordt de tragedie
geboren, de artiest ervaart dan ‘de hele goddelijke comedie van het leven, de hel
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incluis... en niet als schaduwen op een wand - want hij leeft en lijdt met deze scènes
mee, en toch niet zonder dat vluchtige gevoel van illusie. En wellicht herinneren
velen zich met mij hoe ze in het gevaar en de verschrikking van de droom soms
geroepen hebben tot zich zelf, in aanmoediging en niet zonder succes: Het is een
droom! Ik wil verder dromen!’

Menselijke mens
Meerdere malen klinkt in Die Geburt der Tragödie de verzuchting: ‘Alleen als
esthetisch fenomeen is de wereld en het bestaan eeuwig gerechtvaardigd.’ Zo was
Nietzsche, boven het ene en andere uit, op zoek naar dat derde, waarin alle
tegenstellingen opgeheven zijn en waarvoor hij geen woorden had: ‘Ik bedoel die
stamelende vertaling in een totaal andere taal, en daarvoor hebben we een vrije
poëtische, vrije inventieve middensfeer en middenkracht nodig.’ In tegenstelling tot
Nietzsche kan een Fransman alles onder woorden brengen, of liever, hij schijnt het
bestaan afhankelijk te stellen van de mogelijkheden er als Fransman en in een
Frans taaleigen over te denken. Het lot is Nietzsche in Frankrijk niet erg gunstig
gezind geweest. Tot voor de eeuwwisseling sprak men uiteraard slechts van ‘une
philosophie perverse’ maar dat deed ‘men’ in meer landen. Maar toch wáren er in
Frankrijk ook tijdschriften zoals de Mercure de France van Henri Albert die Nietzsche
in vertaling brachten. En van 1920 tot 1928 verscheen het magistrale werk van
Charles Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensée. Maar daarmee had Frankrijk zijn
objectieve geweten gestild en begon de ‘interpretatie’.

Michel Foucault, tekening van David Levine

Quatre lettres de Paul Valéry au sujet de Nietzsche zetten in 1927 de toon: de
ene superieure geest ontmoet de andere. Paul Valéry vindt dat Nietzsche zijn
bestaansreden vindt, in Nietzsches eigen woorden, ‘in het scheppen van obstakels
en vereisten zonder welke het denken slechts vervluchtigt’. Valéry noemt dat een
gratuit bestaan: men graaft een kuil om hem dicht te kunnen gooien en noemt dat
‘esthetisch egocentrisme’. André Gide put zich uit om elke schatplichtigheid met
betrekking tot zijn boek L'immoralist te ontkennen en vindt het voordeel van
Nietzsches filosofie laatdunkend ‘de permissie om niet meer aan zich zelf te hoeven
twijfelen’. En op latere leeftijd kiest hij ‘tegen Nietzsche’ en ‘voor de vrijheid’. Evenals
André Malraux die op de gekste plaatsen - in tunnels (Les Noyers de l'Altenburg),
op de weg der wraak (La Condition Humaine) - de hoop en het leven tegenkomt,
de eeuwige mens zelfs, de deemoedige, de zwakke. Voor Malraux is de
Uebermensch een onmens en daarmee zet hij nog nauwkeuriger dan Valéry de
teneur waarin er in Frankrijk over Nietzsche de eerste volgende jaren gedacht wordt.
Albert Camus, George Bataille, Gabriel Marcel, allen laten ze Nietzsche struikelen
over het been van hun menselijke mens; ze verheffen een soort verheven
tobberigheid tot nationale deugd, die vooral op zoek is naar het ‘positieve’ en die
dat gek genoeg verwoordt als een ‘kosmische verantwoordelijkheid die ons bedelft’
(Bataille). Ze stellen duidelijk geen belang in ‘dat derde’ dat zich zo moeilijk laat
omschrijven, maar dat zich veeleer laat aflezen uit een houding, een stijl.
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Friedrich Nietzsche in 1872

En dan komt Michel Foucault, met een filosofie die zich van die van Nietzsche
alleen door de vorm van wetenschap onderscheidt, en canoniseert de Franse
interpretatie op geheel eigen wijze: ‘De enige erkenning die men het denken als dat
van Nietzsche kan geven bestaat daarin dat men het gebruikt, verscheurt, mishandelt
en laat schreeuwen.’

Afbraak
Ook Foucault is in belangrijke mate een moraalfilosoof. Ergens zegt hij geen
uitspraken voor de eeuwigheid te willen doen en er de voorkeur aan te geven de
taak van de filosofie te zien als een diagnostiseren van het heden. Ook de conclusie
van zijn denken is de noodzaak van de afbraak van fixaties en waarheden. Ook hij
kleedt zijn denken in vaak
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kokette paradoxen: in zijn inaugurele rede van 1970, toen hij professor aan het
‘Collège de France’ werd, zei hij: ‘Ik had het prettig gevonden dat ik op het ogenblik
dat ik zou spreken zou merken dat een naamloze stem mij allang was voorafgegaan.
(...) Er zou dan geen begin zijn en in plaats van dat begin zou ik veeleer op een
willekeurig moment van haar verloop een onbeduidende leemte zijn, het punt van
haar mogelijke verdwijning.’ Eén van de meest geprofileerde filosofen van Frankrijk
wil een ‘onbeduidende leemte’ zijn. Niets staat hem in de weg!
Toch steekt er wel wat meer achter deze uitlating dan alleen koketterie. Foucault
omschrijft in die rede de kern van zijn filosofie als: het nadenken over de macht die
de mensen over de dingen proberen uit te oefenen. Het is door de afbraak van de
mens, van zich zelf desnoods, dat hij de vrijheid probeert te herstellen.
Allereerst oefenen de mensen hun macht uit, aldus Foucault, door de manier
waarop ze over de dingen praten en ze aan banden leggen, door onderscheid te
maken tussen dingen die men wel en die men niet mag zeggen, tussen rede en
waanzin, tussen waarheid en leugen. Daarom werkt Foucault zijn program uit in de
vorm van geschiedenissen, van de rede en de waanzin, van de gevangenis en het
gesticht, van de seksualiteit. Fundamenteel daarbij is zijn periodisering. Hij maakt
weliswaar het gebruikelijke onderscheid tussen renaissance, classicistische periode
en moderne tijd, maar dat onderscheid is radicaal in de zin dat deze perioden door
enorme kloven gescheiden zijn. Deze periodes laten zich omschrijven als de
overheersing van achtereenvolgens de gelijkenis, de vergelijking en de verdubbeling:
in de renaissance drukt het woord uit wat het ding zelf is, wordt wetenschap beoefend
in de vorm van commentaar op de gegeven tekst en wordt krankzinnigheid
beschouwd als de uiting van een diepere waarheid. In de classicistische periode is
het woord hooguit vergelijkbaar met het ding, wordt wetenschap kritiek op de tekst
en sluit men de gek op en zet hem aan het werk. In de moderne tijd ontstaat het
besef dat woorden en dingen niets met elkaar van doen hebben, dat het de mens
is die het een aan het ander plakt; de mens komt nu centraal te staan, wetenschap
wordt nu vooral menswetenschap, geschiedenis, maar ook wel psychologie; men
ontdekt zo iets als geestesziekte, de krankzinnige ziet zijn bestaan gedefinieerd
door een almachtige arts.
Wat Foucault met zijn studies probeert te bewerkstelligen is de relativering van
alle menselijke machtsaanspraken, van zijn verboden en onderscheidingen. We
leven alle op de grens die we zelf trekken: gevangenissen, gestichten, taboes, het
zijn niet meer dan de weerspiegelingen van wat in ons ligt, de uiting van een massale,
vaak sociaal bepaalde hypocrisie. De stap die hij zet is de laatste, naar de
post-moderne periode, waarin de mens verdwijnt achter de dingen.
Eric Bolle heeft in zijn proefschrift Macht en verlangen de relatie tussen het denken
van Nietzsche en Foucault (en diens slaafjes Deleuze en Guattari) trachten weer
te geven. Een niet eenvoudige taak, hoe intelligent hij er zich ook van gekweten
heeft. Het is evident dat beide filosofen veel met elkaar gemeen hebben, maar hoe
je dat moet beschrijven is de vraag.

Metaforen
Bolle begint met een eenzijdig Nietzsche-beeld, een beeld ontleend aan Foucault.
Terecht noemt hij het korte opstel ‘Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralische
Sinne’, dat Nietzsche op achtentwintigjarige leeftijd schreef, programmatisch voor
zijn hele wijsgerige werk. Nietzsche ontmantelt daarin de waarheid en de taal:
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waarheid is niet anders dan het bindmiddel van de maatschappij en de taal is het
vehikel ervan: ‘Waar is waarheid? Een bewegelijk leger metaforen, metonymia,
antropomorfismen, kortom een somma van menselijke relaties; (...) de waarheden
zijn illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn.’ Men begrijpt hoe makkelijk
Bolle dit kan laten aansluiten op Foucault. Maar het mag niet vergeten worden - en
Bolle gaat er te makkelijk aan voorbij - dat Nietzsche in die uithaal tegen de waarheid
een waarheid poneerde; en dat hij niet moe geworden is er metaforen voor te zoeken.
Nietzsche vraagt zich bij voorbeeld in Morgenröte af, wat de mens wil, ‘een einde
in vuur en licht of in het zand’, dat wil zeggen in zijn waarheid of in de
maatschappelijke waarheid. Maar die uitspraak is vooral een bevestiging van zijn
waarheid en van de drager ervan, een mens die als een feniks steeds uit zijn as
rijst. Het is alleen Nietzsches destructie van de kennis die Bolle behandelt, niet diens
acceptatie van de kunst.
Vervolgens geeft Bolle dan een zeer uitgebreid overzicht van het werk van
Foucault. Op onmiskenbaar intelligente manier schetst hij de inhoud van
achtereenvolgens L'histoire de la Folie, Les mots et les choses en L'histoire de la
sexualité. Hij doet dat in de vorm van commentaar: hij geeft uitgebreide citaten,
vergelijkt soms met Nietzsche, voegt zijn eigen glossen toe. Hij doet dat met een
duidelijke instemming die aan de oppervlakte zichtbaar is door zijn eenzijdig
Nietzsche-beeld en door zinnen als ‘Terecht merkt Foucault op....’, maar die vooral
voelbaar is in het vervloeien van de samenvatting van het werk van Foucault met
de werkelijkheid in de ogen van Bolle. Beide laten zich samenvatten onder de
noodzaak van de afbraak van de mens en zijn leuzen.
Met dit al heeft Bolle iets gedaan wat zo niet een weinig overbodig was, dan toch
wel onmogelijk. Overbodig omdat het ‘pièce de résistence’ van zijn boek een
overzicht van het denken van Foucault is en daarvan is de wereld tamelijk wel
voorzien. Overbodig ook in die zin dat de functie van het denken van Foucault zich
wel op het heden richt en in dat gedeelte heel goed vergelijkbaar is met dat van
Nietzsche, maar dat een belangrijk deel ervan ook een geschiedenisinterpretatie
en een wetenschapsopvatting behelst die zich minder zinvol met Nietzsche laat
behandelen.

Grens
Verder heeft hij iets gedaan wat bijna onmogelijk is. Want óf je behandelt Foucault
als een denker die zeer aan Nietzsche verwant is, en dan ben je het met de hoed
in de hand met hem oneens. Of je bent het met hem eens - en Bolle is het met hem
eens - en dan doe je wat Foucault deed met Nietzsche: je verscheurt en mishandelt
hem. Waarop Amsterdam met zijn zoveelste promotieschandaal zou zitten. De
keuze die Bolle gemaakt heeft, het commentaar, is in ieder geval weinig gelukkig.
Wie het met Foucault eens is, kan hierin niets anders zien dan een op zijn hoogst
naïeve uiting van de geest van de renaissance.
Er was één uitweg geweest: hij had zonder de minste schade aan zijn bewondering
voor Foucault de klemtoon kunnen leggen op Nietzsches poging dat derde, die
middensfeer te scheppen. Want van het streven geeft Foucault ook blijk, als hij zegt:
‘In het verdwijnen van de mens beweegt de taal zich als in een labyrint voorwaarts,
niet om zich terug te vinden, maar om zijn verlies tot zijn uiterste grens te ervaren,
dat wil zeggen tot die opening waar de mens weer opstaat, echter nu verloren,
geheel verstrooid, absoluut ontledigd van zich zelf - bij die opening die communicatie
heet.’
Maar het was een smal boekje geworden op die manier, want evenmin als
Nietzsche heeft Foucault woorden voor die grens. En zo moet men hun filosofie ook
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beschouwen, als een grens, een waarschuwing wellicht. Men kan hen nu eenmaal
niet navolgen want men kan niet zonder maatschappij, waarheid, continuïteit, fixatie.
Beide filosofen belichamen wat Rilke schreef: ‘Einmal jeder, nur einmal. Einmal und
nicht mehr. Und wir auch einmal. Nie wieder...’ Ze hebben gelijk, en nu gaan we
verder.
Het beste wat Bolle had kunnen doen was: even vergeten dat hij niet bestond,
het lot van negentiende-eeuwse erudiet op zich nemen - zoals zijn promotor prof.
J.M.M. Aler dat met zoveel gemak draagt - en de geschiedenis schrijven van de
manier waarop er over Nietzsche in Frankrijk geschreven wordt. Blijkens de
recentelijk aan Nietzsche gewijde Cahiers de Royaumont en ‘Colloques de Cerisy
had dat een mooi boek kunnen worden vol bonte plunderaars. Dat had één voordeel
gehad: Bolle had minder aandacht hoeven te besteden aan Deleuze en Guattari,
twee tovenaarsleerlingen, bij wie wat de meeste zo virtuoos beheerste hopeloos
doorelkaar geraakt is. Het jammerlijke is dat zij wel de klemtoon leggen op dat derde,
dat zij ‘verlangen’ noemen, maar zij creëren meteen zogenaamde
‘verlangensmachines’, het hoogste goed in onze geïndustrialiseerde samenleving.
Hun analyse van die samenleving is subtieler dan begrijpelijk is. Het gaat in de
weergave van Bolle om ‘om de productie als productie van de productie, representatie
als productie van representatie, en konsumptie als productie van konsumptie’. Men
krijgt de indruk dat dit laatste deel van het boek de dissertatie als produktie van de
dissertatie behelst en onwillekeurig borrelt het citaat van Nietzsche weer boven:
‘Sie hätte singen sollen, diese Seele’. De uiteindelijke indruk die het boek van Bolle
achterlaat is met dat al niet zozeer die van de gemiste kans alswel die van een
verkeerd gerichte intelligentie: het boek is in zijn heilloze afbakening verstikt, maar
de schrijver wekt keer op keer de indruk die beperkingen niet nodig te hebben.
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Bizarre verhalen in de huiskamer
Het domesticatie-procédé van J.M.A. Biesheuvel
Duizend vlinders door J.M.A. Biesheuvel Uitgever: Meulenhoff, 320 p.,
f 29,50
Jan Fontijn
In 1794 verscheen Voyage autour de ma chambre van Xavier de Maistre. Komrij
schreef erover en wel in de reeks ‘Vergeten boeken van Vrij Nederland (22 november
1980). Xavier de Maistre laat de lezer getuige zijn van een reis van tweeënveertig
dagen door zijn kamer. Elk object in zijn kamer, het bed, de spiegel, de prent aan
de wand, het bureau en wat al niet, brengt de verbeelding van de schrijver op gang:
“Er zit een verhaal in al het kleine.” En dat verhaal wordt niet rechtlijnig verteld, maar
bevat talloze uitweidingen, commentaren, bespiegelingen en lessen. Xavier de
Maistre globetrottert, aldus Komrij, van meubel naar meubel, en er is niets zo nietig
of het levert een excursie in de geest op. “Geen wegennet is zo uitgebreid als dat
van de verbeelding.”

Voyage autour de ma chambre genoot tot ver in de negentiende eeuw een grote
populariteit en Komrij noemt een flink aantal boeken, die in de traditie van stilstaand
reizen zijn te plaatsen. Wat mij betreft had hij voor de twintigste eeuw Maarten
Biesheuvel kunnen noemen. Neem bij voorbeeld het verhaal “Mikkie” uit zijn laatste
bundel Duizend vlinders. Mikkie is het hondje van Maarten. We worden vrij
gedetailleerd geïnformeerd over het wel en wee van het dier. Zo heeft Mikkie nogal
wat moeite met het feit dat hij uit de slaapkamer moet als Maarten en Eva gaan
slapen (Trouwe lezers van de verhalen van Biesheuvel hoef ik niet te vertellen dat
Eva de vrouw van Maarten is. Over geen echtgenote van een schrijver weten we
meer dan over haar. Maar dit ter zijde). Mikkie nu laat zich dan als een zakje zand
naar de huiskamer dragen, waar hij droevig op de sofa gaat liggen. Als het woord
“sofa” in het verhaal valt, onderbreekt Biesheuvel zijn relaas over het hondje door
een zin tussen haakjes: (Over die sofa moet ik het ook nog eens hebben, zit een
heel grappige geschiedenis aan, er schiet mij nu ineens van alles te binnen. Sigaren,
daar moet ik het ook eens over hebben. Gebrek aan karakter bij schrijver dezes
ook. Waarom ik graag dassen draag. Waarom ik graag in de wasbak plas. Wat ik
van die rare ventilator op mijn kamer vind. Over de klok in de huiskamer kan ik het
hebben. Ook over mijn huwelijkssluiting op Schiermonnikoog. Over de vlieg die
gisteren verschrikt uit mijn inktpot kwam vliegen, ik had mijn vulpen in geen jaren
gebruikt. O Mozes Mina, er is genoeg geloof ik, meer dan genoeg)’. Ik citeer deze
passage zo uitvoerig om de parallellie met De Maistre te onderstrepen. Er zit een
verhaal in al het kleine.

Karakteristiek voor het vertellen van Biesheuvel is dat hij met dergelijke futiele details
zijn verhalen begint en daarmee de lezer zijn huiskamer binnenbrengt. Het duurt
niet lang of die lezer voelt zich thuis. En waarom ook niet. Het geeft een prettig
gevoel, wanneer de gastheer het bezoek begint met het vertellen van kneuterige,
huiselijke feitjes, die nergens te intiem worden. De argeloosheid van die gastheer
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is zonder meer ontwapenend, als hij vertelt over zijn acht katten, of over het feest
van de buurman, of over die gekke ontmoeting vanmiddag op straat of over zijn
laatste ziekbed en hoe hoge koorts hij toen had. Als hij bovendien, ook weer zo
argeloos, vertelt over zijn vrienden (en die vriendinnen, vindt hij, zijn niet mis, daar
zijn professoren onder en bekende schrijvers, zoals Rudi Fuchs, Kousbroek, Karel
van het Reve, Renate Rubinstein, Maarten 't Hart), dan voelt de lezer zich erg gevleid
dat hij zo in vertrouwen wordt genomen.
Ik zou dit vriendelijk manipuleren, dit schrijfprocédé in het begin van de verhalen
van Biesheuvel om de wildvreemde lezer tot intimus te maken, het
domesticatie-procédé willen noemen. Als hij de lezer eenmaal getemd heeft, dan
kan hij alles met hem doen. Biesheuvel voert hem de huiskamer uit en reist met
hem de wijde, fantastische wereld in, waar de werkelijkheid dikwijls verpletterend
is.

J.M.A. Biesheuvel, tekening van Siegfried Woldhek

Avonturen
Dat procédé van domesticatie treedt ook op bij zijn one man shows voor de
VPRO-radio, het Boekenbal en de tv. Argeloos alweer en technisch verre van perfect
speelt hij Bach op de viool en zingt hij Schubert - en zeemansliederen. De zaal gaat
plat en reageert op dezelfde manier als vroeger ooms en tantes, vrienden en
kennissen gereageerd moeten hebben, als Maarten optrad tijdens een familiefeest.
Bij het lezen van zijn verhalen of het horen of zien van zijn optreden wordt de scherpe
scheiding, die er in onze maatschappij wordt getrokken tussen kindertijd en
volwassenheid, totaal imaginair. Plankenkoorts lijkt hij niet te hebben. Soms denk
ik wel eens dat er in Maarten Biesheuvel zo'n grote existentiële angst is (en dat
deze er is, dat bespeur je in bijna elk verhaal), dat het optreden voor publiek,
vergeleken met die angst, een bagatel wordt.
Biesheuvel heeft zowel iets van een negentiende-eeuwse Biedermeier als van
een bewogen romanticus in zoverre hij naar de veiligheid van het huiselijk leven
haakt en tegelijk naar de onbekende verten. In zijn zucht naar avonturen en zijn
dwepen met het zeemansleven heeft hij iets van de jongensboekenmentaliteit, die
zo typisch negentiende-eeuws is. Geen huismus, geen Jan Salie zijn, maar een
ruige zeebonk, een jongen van stavast! In een telefoongesprek uit
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het hiernamaals met zijn overleden moeder houdt deze incarnatie van
negentiende-eeuwse degelijkheid en calvinistische moraal haar zoon waarschuwend
voor: ‘Je naaste liefhebben, je niet aanstellen en nooit jaloers zijn, daar gaat het
om.’ Ze zegt dat, nadat zoonlief wat al te veel van het leven genoten heeft en zijn
plicht, hard werken en schrijven, verwaarloosd heeft. In dat verband is het motto,
dat Biesheuvel meegegeven heeft aan zijn bundel Duizend vlinders veelzeggend.
Het is een motto dat aan de vlindervanger Nabokov ontleend is: ‘Je moet niet te
veel van het leven genieten, als je er echt van wilt genieten’. Schrijven komt voort
uit gemis en het genot dat het schrijven, dank zij de verbeelding kan geven, overstijgt
de genietingen, die het leven buiten de verbeelding verschaft. Geen wetennet is zo
uitgebreid als dat van de verbeelding. Als Biesheuvel 's nachts zijn vrouw wakker
maakt en haar vraagt of ze ook een nachtegaal hoort zingen, dan antwoordt ze dat
ze wel een vogel mooi hoort zingen, maar dat het een merel is en geen nachtegaal;
‘Jij overdrijft altijd,’ voegt ze eraan toe.

Moraal
Ik zeg niets nieuws, als ik stel dat de calvinistische moraal als een rode draad door
Biesheuvels verhalen loopt. Als hij zijn Utopia beschrijft in een verhaal dat niet voor
niets ‘Het eiland More’ heet, dan geeft hij aan dat het geluk van de eilandbewoners
zo groot is, doordat men aan traditie hecht, men niets wil weten van technologie,
het geloof bloeit en seks taboe is. Dat alles wordt echter op zo'n kolderieke wijze
verteld, dat het moralistische wordt gerelativeerd. In het ontroerende verhaal ‘Het
vestzakhorloge’ komt die moraal totaal anders tot uiting. In een paar bladzijden
slaagt hij erin de degelijkheid en stiptheid van een vertegenwoordiger van de oude
generatie te stellen tegenover de wuftheid en nonchalance van een stelletje
kunstenaars en intellectuelen. Toegeven aan de verlokkingen van dat milieu betekent
ontrouw worden aan het verleden en daarmee aan zich zelf. Wee de schrijver die
zich voor zijn oude, eenvoudige moeder schaamt in het gezelschap van zijn
kunstbroeders. Het is opvallend hoe Biesheuvel in vele verhalen personages kiest,
die ogenschijnlijk maatschappelijk geslaagd zijn. Bij nader inzien echter blijkt, dat
die professoren en rijke zakenlieden ook maar tobbers zijn en graag hun status voor
een eenvoudig leven zouden willen inruilen. Waarom dan nog jaloers zijn, hoor je
Biesheuvel denken.
Nee, zijn grote ambitie is een goed schrijver zijn. Maar, of de duivel ermee speelt,
ook dan zijn de problemen niet van de lucht. Welke problemen dat zijn, is mooi te
lezen in het verhaal ‘Een gil’, dat een bezinning is op het schrijverschap. Wat zit
hem dwars? Biesheuvel ergert zich over het feit dat hij nu al zo'n tien jaar bezig is
met het schrijven van korte verhalen, waarvan sommige zeker de moeite waard zijn
maar dat ze toch te onpersoonlijk zijn. Ze zijn te anekdotisch. Hij heeft het gevoel
dat hij bij het schrijven van korte verhalen altijd voor zich zelf op de vlucht is. Er zit
iets waars in die zelfkritiek. Het is zeker zo, dat deze laatste bundel een paar verhalen
bevat, die qua lengte en plot niet meer dan een uitgewerkte anekdote zijn, slechts
geschikt om het VPRO-publiek op vrijdagavond een korte tijd te amuseren. Ze zijn
best amusant en goed verteld, maar niet veel meer dan eendagvliegjes. Je leest ze
en je bent ze zo weer vergeten. Erg veel bezwaar heb ik er niet tegen om hier en
daar in een dikke verhalenbundel dit soort stukjes aan te treffen; de boog hoeft niet
altijd gespannen te zijn. Het is interessant te constateren dat Biesheuvel meent dat
hij in korte verhalen voor zich zelf wegrent. Ik vindt dat interessant, omdat die
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constatering op het eerste gezicht niet te rijmen is met de moeite die Biesheuvel
zich getroost om ons te informeren over zijn grote depressiviteit en over de
intimiteiten van zijn huiselijk leven. Bij nader inzien echter is die informatie hierover
nooit diepgaand en, zoals we eerder hebben gezien, een aanloop voor het vertellen
van bizarre gebeurtenissen. Biesheuvel moet echter dan wel weten, dat hij in het
vertellen van dat bizarre uniek is in de hedendaagse Nederlandse literatuur en dat,
in sommige verhalen althans, het bizarre veel weg heeft van het tragischkomische
van een melancholieke clown à la Chaplin. Zo'n clown behoeft echter niet voortdurend
grollen te maken of op zijn hoofd te staan om het publiek te amuseren, maar kan
ook indruk maken door plotseling te verstillen, eenzaam in het licht van de
schijnwerper.

Roman
Biesheuvel wil zo graag een grote roman maken. Dat heeft hij in zijn hoofd gezet.
En waarom? Omdat hij over iets belangrijks wil schrijven, iets persoonlijks. ‘Iets
belangrijks is met veel omhaal vertellen hoe men zich voelt,’ beweert de schrijver.
Maar weet je dan niet, Maarten Biesheuvel, dat je jouw verhalenbundel kan
beschouwen als een roman en wel als een schelmenroman, getiteld De vermakelijke
avonturier, waarin elk verhaal een hoofdstuk is? En besef je niet, dat we in deze
narcistische tijd al genoeg subjectivistisch proza hebben? Nou dan. Maar een beetje
verstilling en tempoverlaging is nooit weggegooid, al zou je die alleen tot stand
brengen door af en toe een alinea in je verhaal aan te brengen. Ik bemerk tussen
twee haakjes dat ik de schrijver persoonlijk toespreek, een bewijs dat zijn
domesticatie-procédé ook bij mij succes heeft.
Laat ik wat onpersoonlijker worden en ten slotte nog wijzen op Biesheuvels
behoefte om zijn leeservaringen in zijn verhalen te verwerken. Je kan er een
literatuurlijstje van maken. Dat Melville, Conrad en Jan de Hartog daarbij zijn, is
natuurlijk niet zo vreemd bij een auteur, die als ketelbinkie is begonnen en nog
steeds ontvankelijk is voor de roepstem van de zee. In deze rijke bundel staat een
verhaal, dat geheel is geschreven in de stijl à la Conrad en dat handelt over een
oude Ierse zeekapitein. Verder worden Nabokov, Gombrowicz en Andersen
genoemd. Dat het Biesheuvels favoriete auteurs zijn, wisten we al uit andere bundels
van hem. Wat echter in het oog springt is het voortdurend noemen van Dostojewski.
(Vindt godvader Karel van het Reve dat wel goed?) Vooral het schitterende ‘Witte
nachten’ van deze Russische auteur, handelend over twee geliefden die elkaar niet
kunnen krijgen, heeft zijn voorkeur. Het staat centraal in een van Biesheuvels beste
verhalen uit zijn laatste bundel: ‘Ziek in bed’. Ontroerender echter dan in ‘Witte
nachten’ is er echter over een vergeefse liefde niet te schrijven. Als het Biesheuvels
ideaal is ooit nog eens zo gaaf over de liefde te schrijven, als hij dát onder een
persoonlijke roman verstaat, dan begrijp ik ook beter zijn zelfkritiek. Maar alleen
dat.
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Vaardig draven en doordraven
Jan Rogiers zondagskind en andere politieke portretten
Een zondagskind in de politiek en andere christenen Politieke portretten
2 door Jan Rogier Uitgever: SUN, 351 p., f 29,Wim Thomassen
Het boek Een Zondagskind in de politiek van Jan Rogier bundelt tweeëntwintig
artikelen (twaalf uit 1968, tien uit latere jaren), gepubliceerd in Vrij Nederland. Het
zondagskind is prof. dr. J.E. de Quay, maar de lezer ontmoet ook vele van zijn
tijdgenoten. Rogier kán schrijven, zijn boek laat zich goed lezen en is ook als
‘bronnenboek’ bijzonder boeiend. Er gaat een opwekkende prikkel tot tegenspraak
van uit. Dat blijkt hier.
Het voorwoord begint aldus: ‘Hoe is het mogelijk geweest dat kort na de bezetting
van Nederland in 1940 door de troepen van nazi-Duitsland een massa-organisatie,
waarbij miljoenen Nederlanders zich enthoesiast aansloten, uit de grond werd
gestampt, die aanpassing aan de veranderde omstandigheden voorstond en een
nieuwe orde in Europa predikte? Dat was de Nederlandse Unie. En waar haalde
de KVP de moed vandaan om een van de leiders van deze beweging, dr. Jan de
Quay, twintig jaar later, in 1959, minister-president van Nederland te maken?’ Rogier
zocht in het midden van de jaren zestig en zoekt opnieuw antwoord op die vragen.
Vreemd. Waarom zoeken naar het bekende? In de zomer van 1940 zagen we, na
de oprichting van de Nederlandse Unie, een grondzee omhoog komen die maar op
één manier kon worden begrepen: het was de laatste vrije volksstemming tegen de
NSB. Alle commentaren op de Unie en haar leiders dienen mijn inziens in dit licht
te worden gezien. In 1943 schreef ik in een illegale brochure: ‘De Unie is een
crisisprodukt en bovendien gecompromitteerd.’ Maar waardering voor die geslaagde
volksstemming en voor de toenadering tussen meestal gescheiden groepen - een
soort voorschot op de doorbraak - ging aan dat oordeel vooraf. Van die drie
Unieleiders was Einthoven anti-Duits, boog Linthorst Homan de verkeerde kant uit
en ging De Quay tussen hen in staan om bij te sturen. Maar Rogier vertelt ook, dat
Homan al kort na de capitulatie naar generaal Winkelman trok om een zet te doen
tegen de NSB (p. 25). In de publieke opinie was het begin goed: anti-NSB. En toen
de Unie werd verboden was het sloteffect ook goed: een sterke toestroming van
oud-Unieleden naar de illegaliteit. Als Rogier over dat laatste verschijnsel schrijft
(p. 61): ‘zij die door de opheffing tegen wil en dank verzetsstrijders waren geworden...’
is dat een vreemde misser. Dat aantal verzetsstrijders was niet gering en er vielen
heel wat slachtoffers. Wie aan hen terugdenkt, is ze wel een paar andere woorden
verschuldigd dan... ‘tegen wil en dank’.

Dóórdraven is verleidelijk en Rogier doet dat vaardig en met graagte. Als hij de man
die hem de inspiratie voor dit boek schonk, De Quay, aanduidt als ‘de
opperkollaborateur met de nazi's’ (p. 7) dan hanteert hij termen die onder de bezetting
werden gebruikt voor aannemers van Duitse militaire vliegvelden en bunkerbouwers
en voor lieden die Nederlandse goederen en transportmiddelen (fietsen!) naar
Duitsland exporteerden. Maar De Quay is nu éénmaal zijn bête noire.
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Een echte uitglijder is deze: ‘Van Walsum had sedert 1933 de grondslagen van
het fascisme aanvaard’ (p. 133). Deze oud-CHU-man, redacteur van De Nieuwe
Nederlander, wethouder, kamerlid, burgemeester en deelnemer aan vele mondelinge
en schriftelijke gedachtenwisselingen, kent men wel in Nederland. De misslag van
Rogier vloeit voort uit terminologie van bijna een halve eeuw geleden. Hij had
omzichtiger te werk moeten gaan want hij maakte discussie onmogelijk.

Banning
Banning kan niet veel goeds doen bij Rogier. Zowel in VN (13 juli 1968) als in het
boek (p. 103) lezen we: ‘Banning, kwekeling en zendeling van het Nederlands
vrijzinnig protestantisme, heeft de socialistische beweging omgebogen tot een
ethies-religieuze elite-gemeenschap met trekken van de morele herbewapening.
Hijzelf noemt dat personalisme.’ De laatste zin is onzin, de eerste zin is fout. Banning
koos na de oorlog niet de politiek maar de kerk als zijn werkterrein en zette zich in
voor ‘gemeente-opbouw’. Het woord zendeling is er ook daarom naast. Banning,
sober van optreden en eenvoudig van afkomst, nooit een geposeerde heer, zou bij
't woord ‘elite’ zijn ergernis hebben verborgen. En hij was tegen morele
herbewapening. Toen Rogier in VN schreef had hij dit laatste kunnen weten, toen
hij 't boek publiceerde wist hij het. Blijkbaar had hij in 1980 nog geen kennis genomen
van het boek van dr. H. Zunnenberg: Willem Banning 1888-1971 dat in 1978
verscheen. Stellig zou hij zijn oordeel hebben bijgesteld.

Jan Rogier (foto Eddy de Jongh)

In ieder geval had Rogier ook bij zich zelf wat kunnen opsteken. Als ds. J.J. Buskes
en prof. P. Smits het in VN van 17 augustus 1968 opnemen voor Banning, die
vanwege zijn hoge leeftijd dan zelf niet meer aan discussies kan deelnemen, gaat
't potig toe. Buskes acht het artikel over Banning ‘in geestelijk opzicht onwaarachtig’,
Smits spreekt van een onherkenbaar vertekende Banning. Buskes toont met citaten
uit twee artikelen van Banning aan dat deze tegenstander was van de beweging
van morele herbewapening. Rogier zei in zijn naschrift in VN dat hij die artikelen
niet kende. ‘Was dat wel zo geweest dan had ik... uitdrukkelijk vermeld dat Banning
tegen de beweging als zodanig grote bezwaren had.’ En wat doet hij twaalf jaar
later in het boek? Een paar woorden veranderen. In VN stond dat Banning...
‘bewondering had voor...’ In 't boek wordt dat: ‘verwantschap vertoonde met...’
Een tweede voorbeeld is van dezelfde kracht. Dat is géén uitdrukkelijke vermelding
dat Banning tegen de beweging voor morele herbewapening grote bezwaren had,
een vermelding die Rogier in 1968 al correct achtte. Maar ook dat klinkt nog te slap.
Banning was tegen! Steunend op een duidelijke ervaring heeft Ruitenberg dat feit
in herinnering gebracht op de conferentie van de Wiardi Beckman Stichting van 31
januari 1981. Het was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Conclusie: het zou fair zijn
geweest de artikelen van Buskes en Smits in de bundel op te nemen. Van grondige
herziening die het voorwoord belooft (p. 8) is niet veel te-
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rechtgekomen. Om met een lachertje af te sluiten: in VN schrijft Rogier ‘met
socialisme had hun reactionaire handelen en denken niets te maken’. Het boek
herdrukt die zin, maar vervangt het woord reactionaire door restauratieve. Proost!

Pessimist
De Zondagskind-serie bespreekt het streven naar een socialistische maatschappij
en de remmen die dat streven beïnvloeden. Rogier ziet er drie: de Unie-erfenis dus
het zogenaamde Nederlandse Socialisme, waar de Unie onverwachts mee op de
proppen kwam (1940/41); het personalistisch socialisme, dus de erfenis van de
gijzelaarsgroep in St. Michielsgestel en van de N.S.B.; de doorbraak, dus het
socialisme op brede grondslag van een volkspartij met geestelijke federalisme; de
Stichting dus van de PvdA in februari 1946.
Jan Rogier is met betrekking tot het socialisme in Nederland een pessimist. Hij
strooit geen verguldsel op de oude SDAP, want hij ziet heel goed de wezenlijke
overeenkomst tussen het beginselprogram-1937 van de SDAP en dat van 1947 van
de PvdA. Hij weet dat het socialisme binnen het zuilenstelsel was vastgelopen. Er
waren zes Tweede-Kamerverkiezingen tussen 1918 en 1937 en de ledentallen die
de SDAP verwierf waren 22-20-24-24-22-23. Dank zij de doorbraak was dat getal
in 1977 53 in de Kamer van 150; het vergelijkingsgetal is dus 35.
Maar Jan Rogier applaudisseert niet voor nieuwelingen die de corporatieve staat
positief beoordelen en ziet in hun komst ‘geen blijk van hun bekering tot demokratie
en socialisme maar van de voortschrijdende verloedering van de Nederlandse
sociaal-demokratie’ (p. 318). En om zijn lezers dan helemaal treurig te stemmen
sluit hij 't boek af met een hoofdstuk over Jacq. Engels, die hij aanduidt als ‘een
rooie dominee’. Het is een hoeveelheid prietpraat om náár van te worden, maar
onbedoeld behelst het verhaal een duidelijke moraal: links van de SDAP (zie de
debâcle van de OSP (in 1933), noch links van de PvdA (zie de verschrompeling
van de CPN tot 2 kamerzetels), kan men politieke ruimte van enige omvang vinden.
Dit verhaal moet niet zo triest eindigen. Naast De Quay worden enige politieke
figuren boeiend beschreven en uit deze rij laat ik graag licht vallen op Geert Ruygers.
Weliswaar slaan die felle, zo juist geciteerde woorden van blz. 318 ook op hem en
critiseert Rogier onder andere het Unie-werk van Ruygers herhaaldelijk (p. 32 en
47), hij brengt echter ook een betoog van Ruygers uit 1944 in herinnering, waarin
wordt gesteld dat democratie een levenshouding is die ieder zich strijdend veroveren
moet. Nederland en democratie horen bij elkaar en in het staatsbestel na de oorlog
zullen de wezenlijke waarden der democratie uitdrukking moeten vinden (p. 65).
Ook de necrologie die Jan Rogier in 1970 schreef (hoofdstuk 17 van de bundel),
bevat kritiek (p. 245), maar het is toch een warm gestemd stuk en heeft daardoor
in dit boek enige zeldzaamheidswaarde. Ruygers stak in een slecht vel en een lelijk
autoongeval verzwakte hem. Hij stierf op achtenvijftigjarige leeftijd en het mag
worden gezegd dat de PvdA de oude top van ‘Christofoor’, Ten Hagen, Willems en
Ruygers duidelijk mist. Rogier schetst Ruygers als voorloper van de nieuwe
doorbraakperiode der jaren zestig, en citeert Marga Klompé, die na zijn dood
verklaarde dat Ruygers gelijk gehad heeft met zijn verzet tegen de
exclusief-confessionele partijvorming (p. 244).
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Kritisch
Een late erkenning, zegt Rogier terecht en hij waardeert Ruygers om zijn
denkbeelden op het terrein van de ontwapening en de ontwikkelingshulp. PvdA-leden
onderstrepen dat graag en lezen ook met instemming dat Rogier aldus eindigt:
Ruygers heeft... ‘niet meer kunnen meemaken dat zijn werkelijke naoorlogse
verdiensten voor de emancipatie van de katholieken erkend werden door kerkelijke
funktionarissen, die hem mateloos en ten onrechte hebben verguisd.’
Ja, zo was dat. Maar Ruygers kon ertegen, gezien zijn krachtige houding in 1954,
toen het befaamde mandement voor gemoedsbeweging zorgde... én doeltreffend
verzet opriep. Ik behoor tot de vele PvdA-leden die Willems en Ruygers ook nu nog
dankbaar zijn voor wat zij toen hebben verricht. En dat ik dankbaar ben voor dit
boek, kon ik niet beter demonstreren dan door kritisch warm te lopen.
De heer Thomassen is oud-burgemeester van Rotterdam

Stanley Meltzoff

Op het omslag van de Boekenbijlage van 31 januari stond een schilderij
afgebeeld waarop de schilder van Amerikaanse pocketomslagen James Avati
aan het werk was. In de Inhoud van die boekenbijlage staat dat Piet Schreuders
het omslag ontwierp en dat hij John Legakes dankte: Legakes was de eerste
die dat soort omslagen maakte. Daarbij werd totaal vergeten wie eigenlijk de
maker van het legendarische schilderij was. Dat was Stanley Meltzoff. We
apologize.
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‘Iets te lang doorkloppen en je hebt boter’
Het geleide toeval bij Francis Bacon en J.F. Vogelaar
Raster 16 Uitgever: De Bezige Bij, f 22,50
Cyrille Offermans
Francis Bacon behoort tot die schilders die hun schilderijen weinigzeggende titels
geven. Hij weet dat de museumbezoeker bij de confrontatie met een op het eerste
gezicht moeilijk rubriceerbare voorstelling de neiging heeft houvast te zoeken bij
iets buiten het schilderij: de woorden van een gids, de tekst in een catalogus, en uiteraard - de titel. Dat houvast wil Bacon hem niet geven omdat dat het op gang
komen van een kijkproces verhindert waarin picturale tegenstellingen en
meerduidigheden naast elkaar blijven bestaan. Een ‘duidelijke’ titel (‘eenzaamheid’,
‘gelukkig samenzijn na gedane arbeid’, ‘angst voor de bom’) lijkt te verwijzen naar
een punt buiten de tijd, buiten de geschiedenis: een van de onveranderlijke
grondgegevens van de menselijke existentie. Iedereen kent die, elke uitweiding is
overbodig - het schilderij in kwestie dat daarnaar verwijst feitelijk ook.
Een soortgelijk neutraliserend effect kan er natuurlijk ook uitgaan van elementen
van de voorstelling. Die kunnen door de veelvuldige herhaling het karakter krijgen
van een contract met de kijker: zodra je dit of dat ziet, betekent dat zus of zo. Dat
soort gereglementeerde communicatie probeert Bacon met alle middelen te
ondermijnen. Zelfs de schreeuwen die hij geschilderd heeft, vindt hij nog te abstract,
nog te zeer een teken dat als bij afspraak bij een bepaalde gemoedstoestand hoort:
‘Ik denk dat als ik werkelijk gedacht had aan wat iemand doet schreeuwen - iets
verschrikkelijks dat een schreeuw teweegbrengt - de schreeuw die ik heb proberen
te schilderen beter geslaagd zou zijn.’ Die uitspraak stamt uit een gesprek dat Bacon
in 1966 had met David Sylvester, en waarvan de vertaling in de nieuwste aflevering
van Raster (16) staat. Nu heeft Raster in het verleden wel vaker aandacht
geschonken aan beeldende kunstenaars (Giacometti, Fahlström, Tadini), maar de
aanleiding daarvoor was steeds vrij toevallig. Dat is nu niet zo. Het werk van Bacon
blijkt namelijk als inspiratiebron te hebben gediend voor de verhalenbundel Alle
vlees (eind 1980) van J.F. Vogelaar. Achterop dat boek prijkte weliswaar een
afbeelding van Bacons Painting 1946, bij wijze van vingerwijzing, maar die zou men
dezelfde status kunnen geven als de vele citaten, verwerkt en onverwerkt, die dat
boek bevat: een van de vele vindplaatsen van verdonkeremaande geschiedenissen
die Vogelaar naar de oppervlakte schrijft - als ‘vindplaatsen die als sporen te lezen
zijn van het verdonkeremaande vlees’ omschrijft Vogelaar nu ook de reeks
Vleeszinnen (citaten van onder anderen Artaud, Bachtin, Bataille, Bettelheim, Freud,
Kluge, Musil, Nietzsche en Swift) die in Raster zijn opgenomen. Toch zijn de
schilderijen van Bacon in dit geval belangrijker, niet in die zin dat Vogelaar die nog
eens in zijn eigen woorden heeft naverteld, maar in methodische zin. Aan het eind
van zijn essay ‘Door een schilderij van Francis Bacon’ geeft hij dat expliciet aan,
als een soort conclusie voor de lezer die het voorafgaande niet óók als zelfreflectie
had doorzien.
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Francis Bacon in zijn atelier

Reeks
Vogelaar analyseert Bacons werk niet als een aantal afzonderlijke schilderijen die
telkens iets geheel nieuws willen, maar als een continue reeks waarin het voortdurend
gaat om nieuwe arrangementen van een beperkt aantal middelen. Nieuwe
beeldelementen ontstaan steeds uit die variaties, nooit worden die zo maar kant en
klaar geïntroduceerd. De manier waarop dat nieuwe ontstaat, typeert Vogelaar als
‘geleid toeval’. Het duurt steeds een aantal schilderijen voor er uit onbestemde,
toevallige verfslierten vormen ontstaan die in de richting van iets ‘bekends’ gaan.
De kunst is het nu om in dat proces van structurering niet te ver te gaan, dus om
het onbestemde en raadselachtige niet helemaal te laten verdwijnen, om het niet
op te lossen in een gefixeerd, in één oogopslag determineerbaar resultaat. Als dat
toch gebeurt, vloeit elke spanning weg; en om die spanning tussen constructie en
toeval is het Bacon (én Vogelaar) nu net te doen. ‘Alles draait in het werkproces
van Bacon om de vraag: wanneer moet de val dicht slaan? - hoe weet de schilder
wat het juiste ogenblik is? - houdt hij te vroeg of te laat op? (..) Iets te lang
doorkloppen en je hebt boter in plaats van slagroom.’
Op Painting 1946, waar Vogelaar zich vooral op concentreert, bevindt zich boven
een half zichtbaar, met open bek grijnzend (dreigend?) hoofd een soort donker
scherm, een soort paraplu. Aanvankelijk was dat echter ‘een chimpansee in hoog
opgeschoten gras’, daarna een neerstrijkende roofvogel. Maar op The Armchair of
Meat (1971) is dat umheimliche zwarte gat dat dat scherm op Painting 1946 in de
eerste plaats was, veranderd in een keurig afgeronde, nog ongebruikte paraplu.
Dat schilderij uit '71 - Vogelaar wijst daar terecht op - is trouwens in zijn geheel een
goed voorbeeld van een geval van te lang doorkloppen. Alles wat op het schilderij
van '46 nog te raden liet is op deze latere versie ondubbelzinnig en risicoloos
aanwezig.
In Alle vlees probeert Vogelaar met woorden iets soortgelijks te doen als Bacon met
verf. Een aantal elementen worden steeds opnieuw en steeds in andere combinaties
in het spel gebracht. Van meet af aan gaat het daarbij onder andere om
schranspartijen, ofschoon je de stemming nooit zonder meer feestelijk mag noemen.
Daarvoor is de suggestie dat het om mensenvlees gaat dat daar verorberd wordt
te sterk; en ook lijkt geen van de eters er zeker van te mogen zijn dat hij niet het
volgende ogenblik zal worden opgepeuzeld. Net zoals het van Bacons figuren lang
niet altijd duidelijk is of ze bij voorbeeld vrijen of vechten (of beide), net zo laat
Vogelaar zijn lezer in het ongewisse: voortdurend vallen zijn verhaalfiguren uit hun
rol, meer dan eens zijn ze hun tekst kwijt, soms blijken ze voorgoed met stomheid
geslagen. Niet zo verwonderlijk: de schrik is erin geslagen, hun lichamen zijn
toegetakeld en misvormd. Dát is het door de civilisatie verdonkeremaan-
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de vlees dat Vogelaar aan het licht wil brengen.

Poëzie
Raster 16 bevat naast het deel over Bacon een hoofdstuk uit een ongepubliceerde
roman van Maurice Gilliams, plus bijdragen van Bernlef, Boenders en Ten Berge
over diens werk. Verder is er weer ruimte voor een aantal opmerkelijke debuten.
Liet Raster in eerdere afleveringen al veelbelovende jongeren aan het woord als
Martin Reints, Koba Swart, Jan H. Mysjkin en E.J. van Wouten, ditmaal debuteren
Willem Bijsterbosch, Eddy de Mondt en Henrik Stoute. Eerstgenoemde doet dat
met gedichten uit een inrichting ‘vol oude idioten’ van wie aftakeling en sterven in
nogal traditionele verzen worden beschreven; in de hardheid daarvan schuilt
solidariteit. In de poëzie van Stoute gaat het - als zo vaak in Raster - om stilte, leegte,
roerloosheid. Voor hem geldt hetzelfde als voor De Mondt: beiden moeten lang aan
hun techniek geschaafd hebben voor ze debuteerden. De Mondts verhaal Drangst
gaat over iemand die vanuit een afgezonderde, donkere, enge ruimte zijn angsten
letterlijk, in de vorm van burgers, militairen, kantoorpersoneel, op het toneel
projecteert, om vervolgens door die lieden bedreigd te worden. Als schrijver en
regisseur van dat uit de hand lopende toneelstuk wordt hij zodoende ook nog als
acteur, ja zelfs als hoofdrolspeler bij de zaak betrokken. De zaak waar het vooral
om gaat is die van iemand die facturen moet paraferen, daarbij een fout heeft
gemaakt en nu bij zijn chef op het matje moet komen. Het ingenieus geconstrueerde
geheel heeft het karakter van een steeds opnieuw beginnende droom. De
schrijver/dromer krijgt nooit definitief greep op zijn angsten, daarom moet hij wel
doorgaan.
Raster moet dat, ook al is het vanaf de volgende aflevering helaas weer in kleiner
formaat, in elk geval ook!
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Het grijze ‘enfant terrible’
A.J.P. Taylors uitgesproken meningen
Hoe oorlogen beginnen door A.J.P. Taylor vertaling: Jan Stoof Uitgever:
Veen, 179 p., f 32,50
A. Korthals Altes
Professor A.J.P. Taylor is een vervaarlijke Cambridge-don. Hij vestigde zijn naam
met gedegen studies over de Habsburg Monarchie, over Bismarck, en met zijn
standaardwerk The Struggle for mastery in Europe 1848-1918, een indrukwekkende
politiek-diplomatieke geschiedschrijving (1954).
Op dit hoogtepunt van zijn carrière begon een nieuwe toon in Taylors werk door te
breken: in 1961 baarde zijn Origins of the Second World War veel opzien omdat
voor het eerst Hitler niet als een agressieve krankzinnige werd afgeschilderd, maar
als een met intuïtie begiftigd staatsman die behendig telkens reageerde, meer dan
ageerde, op de knulligheid van zijn tegenspelers, die daarmee volgens Taylor, in
belangrijke mate verantwoordelijk zijn te stellen voor het uitbreken van de oorlog in
1939. Sedertdien is weliswaar die visie in gematigder vorm wat meer gemeengoed
geworden, maar in die jaren is Taylor door de op hem losgebarsten kritiek gedrongen
in een hoek waarin hij zich een bepaalde rol heeft toebedacht. In die rol domineren
een neiging tot in de contramine zijn, tot het doen van uitdagend-apodictische
uitspraken; en ik verdenk hem ervan, dat niet altijd te doen uit historische overtuiging
maar just for the fun of it.
Maar met het klimmen der jaren is Taylor, wiens handzame, puntige boeken over
de Eerste en over de Tweede Wereldoorlog (1963 respectievelijk 1975) furore
maakten, geworden van enfant terrible tot éminence grise in de Britse
geschiedwetenschap. (De Britse televisie geeft hem in zijn nu gezaghebbende
kwaliteit de ruimte voor amusante, nogal lichtvoetige series lezingen: eerst The
Warlords over de grote politieke leiders van '40-'45, vervolgens het nog meer
omvattende How Wars Begin. Uitgever Veen heeft na de eerste, nu ook de tweede
cyclus uigegeven, beide niet kwaad vertaald door Jan Stoof. Taylors reputatie,
gecombineerd met veel aardige plaatjes, moet de afzet garanderen. Taylor is
gezaghebbend, hij heeft een reputatie, maar pas op: zijn laatste boekje leidt de
schrijver luchtigjes in: ‘onvoorbereide lezingen, alleen in stijl wat verbeterd’, maar
het euvel schuilt niet in de vorm maar in de inhoud. Die wordt weer, méér dan in
zijn eerdere publikaties, gedomineerd door zijn typisch verlangen om het anders
dan anderen te zeggen.

A.J.P. Taylor
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Tsaar Nicolaas
Tog nog toe had Taylor zich nog niet verder terug gewaagd dan 1848. Nu heeft hij
een eerste hoofdstuk over de Napoleontische oorlogen. Daarover krijgen we niet
veel meer gepresenteerd dan de bekende waarheid dat bijna alle campagnes van
Napoleon, op de tocht naar Rusland na, defensieve oorlogen waren. Bij de tijd van
Bismarck is Taylor goed thuis, en daar geeft hij terecht veel gewicht aan diens
vervalsing van de ‘Emser Dépeche’. Maar ook dat verhaal is overbekend. Waar
Taylor evenwel eigenzinnig wordt, vertoont hij bedenkelijke zwakheden. Zo verzwijgt
hij bij de Krim-oorlog gemakshalve maar even dat Tsaar Nicolaas de exorbitante
eis stelde, alle orthodoxe christenen in het Turkse Rijk onder zijn bescherming te
krijgen, terwijl Taylor (zie zijn Struggle fot Mastery in Europe, hoofdstuk IV) best
beter weet. Met even groot gemak schrijft hij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog toe aan het feit dat de dienstregeling van de troepentreinen alleen
efficiënt kon werken bij een algemene, niet bij een partiële, mobilisatie. Lacht het
grijze enfant terrible bij zulke épaterende uitspraken misschien in z'n vuistje? Zijn
visie op de jaren 1938 en 1939 kennen we als grondiger, en daarmee aannemelijker
betoog al uit de Origins of the Second World War, al heeft recentelijk de historicus
Dray daarin onderling tegenstrijdige uitgangspunten en gebrek aan plausibiliteit
bloot gelegd. Jan Blokker zegt in zijn voorwoord bij dat boek: misschien was daaraan
voornamelijk alleen het jaar van verschijning mis, en hij prijst Taylors durf; maar
daarmee gaat hij wel voorbij aan gefundeerde kritiek toen die eerste verontwaardiging
was geluwd.
Aan zijn Origins voegt Taylor na twintig jaar overigens niets nieuws toe. Evenmin
verrast hij ons met zijn visie op de Koude Oorlog (hoe Sovjet-Rusland terecht enig
wantrouwen koestert jegens het Westen, vonden wij al in The Second World War).
Ook in dit laatste, de televisiepraatjes afrondende relaas, Hoe oorlogen beginnen,
blijven vele factoren ongenoemd, vooral die van politieksociale en economische
aard die Taylor in zijn Origins aangaf als ‘second level, more profound causes’,
maar die hij ook daarin al onvoldoende - en thans in het geheel niet - uitwerkt.
Daarmee wordt zijn enkele slotzin over het mogelijk begin van een volgende oorlog
weinig meer dan orakeltaal, een ulevellenspreuk, waarmee we weinig aan kunnen.
Kortom: een boekje als een bantamgewicht, met wat provocerende plaagstoten.
Het is opgeklopt met illustraties waarop de uitgeefster in der haast een consequent
onjuist gepagineerd register maakte. De bonte omslag lijkt zo overgenomen van de
hoesontwerp voor de Beatles-plaat Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

71

Een vanzelfsprekend feminisme
Jocelyne François (Prix Femina) en het observeren
Joue-nous ‘Espana’ door Jocelyne François Uitgever: Mercure de
France, 198 p., f 24,45 Importeur: Nilsson & Lamm
Ieme van der Poel
Jocelyne François is een Franse schrijfster, die tot voor kort slechts in kleine kring
bekendheid genoot. In haar voorgaande romans (Les Bonheurs, 1970; Les amantes,
1978) beschrijft ze de tragische liefde tussen twee vrouwen, van wie de één, onder
de druk van haar omgeving, in een conventioneel huwelijk verstrikt is geraakt. Deze
geschiedenis, die voor een belangrijk deel op persoonlijke ervaringen berust, keert
opnieuw terug in het laatste boek van Jocelyne François, Joue-nous ‘Espana’ (Prix
Femina 1980), maar nu in een breder verband. Aan de hand van jeugdherinneringen
(al is het feit, dat het om haar eigen kinderjaren gaat, voor de strekking van de roman
niet essentieel) maakt ze duidelijk, hoe kinderen, van meet af aan, een bepaald
patroon krijgen opgedrongen, alsof hun levensloop reeds bij de geboorte werd
bepaald.

Jocelyne François

De meeste ouders beschouwen het nageslacht als een verlengstuk van zich zelf,
waarin zij uitsluitend het vertrouwde model, dat wil zeggen, hun eigen belangstelling
en geaardheid, wensen terug te vinden. Zij zijn niet in staat om hun kinderen op een
gegeven ogenblik als volwassenen te accepteren. ‘In hun ogen ben ik nog steeds
een klein meisje en zij zijn mijn rechters,’ besluit de heldin uit Joue-nous ‘Espana’.
De ouders weigeren te aanvaarden, dat er voor hun dochter, naast het
gemeenschappelijk verleden, ook nog zo iets als een persoonlijk leven, los van het
ouderlijk huis, bestaat.
Sinds Proust en Freud, vormen de vroegste kinderjaren een geliefd thema in de
Franse literatuur. Soms is het een beetje teleurstellend om te lezen, hoe weinig
deze ervaringen van individu tot individu verschillen. Vakanties op het platteland
lijken bij uitstek geschikt voor een eerste, voorzichtige kennismaking met de liefde,
en naarmate meubelstukken, zolders en tuinen hun geur van geheimzinnigheid
verliezen, breidt het mysterie van de taal zich uit. Letters rijgen zich aaneen tot
woorden, die toegang verlenen tot steeds weer nieuwe werelden, waarbij de eigen
wereld in het niet verzinkt. Zo ziet de heldin uit Joue-nous ‘Espana’ de tuin achter
het ouderlijk huis in de loop der jaren steeds kleiner worden, totdat er van het
oerwoud uit haar herinnering niet meer dan een postzegel overblijft. In haar
woordenschat weerspiegelt zich de tijd, waarin zij leeft. ‘1945. De geallieerden
ontmantelen de Duitse concentratiekampen. Ik leer het woord charnier (stapel lijken).’
Van haar twaalfde tot haar achttiende jaar verblijft Jocelyne (de hoofdfiguur uit
de roman heet net zo als de schrijfster) in een pensionaat. In dit betrekkelijk liberale,
kunstzinnige milieu ontwikkelt ze een zeker gevoel voor schoonheid, waardoor de
kloof tussen haar en haar familie zich verdiept. ‘Het heeft mij veel moeite gekost
om te begrijpen dat iedereen schoonheid op zijn eigen manier beleeft.’ En met
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bloedend hart speelt ze om haar ouders te plezieren, Espana van Chabrier. Het is
een muziekstuk, dat lijkt op een zigeunerkind, met op zijn wang die éne, obligate
traan.
In haar kostschooltijd leert Jocelyne Marie-Claire Pichaud kennen, met wie ze
later een liefdesrelatie heeft. Op aandringen van haar biechtvader verbreekt ze de
verhouding, waarbij ze haar vriendin in het ongewisse laat omtrent de reden van
haar besluit. In zijn beknoptheid herinnert deze episode aan het verhaal van Tristan
en Isolde. De kerk creëert opzettelijk een misverstand om, als een jaloerse rivale,
de verhouding tussen de geliefden te vertroebelen.

Madame
Bestaat er een verschil tussen mannen- en vrouwenliteratuur? Ik heb in dit
onderscheid nooit zo erg geloofd, maar ik moet toegeven, dat de roman van Jocelyne
François mij aan het twijfelen heeft gebracht. Vooral haar interieurs, vrouwendomein
bij uitstek, zijn als het ware van binnenuit beschreven, alsof de heldin met ieder
voorwerp, met ieder meubelstuk, een zeer speciale, innige relatie onderhoudt.
Zij is zich sterk bewust van de verborgen rituelen, waaraan onze dagelijkse
omgeving haar glans, en in zekere zin haar voortbestaan ontleent. Etensgeuren
verraden de aanwezigheid van een onzichtbare kookster, zoals de schimmen van
de werkzusters, nederige gestalten, die in de kloosterhiërarchie de laagste plaats
innemen, en die zich zo nu en dan vertonen in het spiegelende oppervlak van een
pas geboende gang.
Jocelyne François beschrijft het huishouden als een reeks sacrale handelingen,
die ieder op zich een zekere toewijding, een zeker gevoel vereisen. De kalmte,
waarmee de grootmoeder dag in, dag uit, haar huiselijke taak vervult, geeft de dingen
de gelegenheid om, na een schoonmaakbeurt, heel geleidelijk aan hun pas
verworven properheid gewend te raken, terwijl de professionele schoonmaker, die
in luttele uren door het huis raast, dit natuurlijke evenwicht verstoort.
In een recent interview (Masques, revues des homosexualités, nr. 7, winter '80/'81)
verklaarde Jocelyne François, dat zij al schrijvende, in haar herinneringen een
onmiskenbaar vrouwelijke ‘lijn’ ontdekte, die zij als de essentie van haar roman
beschouwt. Ik heb de indruk, dat dit vrouwelijke element vooral tot uiting komt in de
wijze van observeren, die aan het klassieke thema van de verloren tijd iets heel
verfrissends geeft. Heel goed is bij voorbeeld de beschrijving van de moeder, van
wie het hele bestaan erop gericht is om de sporen van haar boerse afkomst zoveel
mogelijk weg te wissen. Haar eenzaamheid en verkrampte manier van leven zijn
vervat in één enkel, veelzeggend detail. Op een vast middag in de week ontvangt
ze haar vriendinnen. Ze praten en snoepen wat, maar van werkelijke intimiteit is
geen sprake. Hoewel het ritueel al jaren standhoudt, noemen ze elkaar ‘madame’.
Joue-nous ‘Espana’ getuigt van een vanzelfsprekend feminisme, zonder
drammerigheid of zelfbeklag. Het is een boek dat past in een traditie, maar dat,
zoals goede boeken betaamt, tegelijkertijd aan de bestaande literatuur iets toevoegt,
de eerste aanzet tot een onmiskenbaar nieuw geluid.
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Oorverdovend zwijgen in tientallen boeken
Thomas Bernhards produktiviteit begint zich tegen hem te keren
Die Kälte door Thomas Bernhard Uitgever: Residenz Verlag, f 32,75
Importeur: Nilsson & Lamm
Hans W. Bakx
Als ergernis inderdaad een bron van creativiteit is, dan mag de literaire wereld
dankbaar zijn voor de laatste drie boeken van Thomas Bernhard. Achtereenvolgens
kwamen uit Der Stimmenimitator, een bundel miniverhaaltjes, zoals Bernhard die
ook in het begin van de jaren zestig schreef, maar toen beduidend beter; een korte
roman, Die Billigesser, een hangebroekige herhaling van vroegere novellen als
Gehen en Watten; en ten slotte Die Kälte, het vierde deel van een, naar men fluistert,
zevendelige autobiografie.
In Duitsland, waar Bernhard en zijn werk het afgelopen decennium zeer geregeld
aandacht hebben gekregen, is sinds een jaar of twee een duidelijke kentering in de
belangstelling bespeurbaar. Een prominente Duitse criticus - piëteit verbiedt mij zijn
naam te noemen - vertelde onlangs aan ieder die het horen wilde dat hij zijn hele
Bernhard-plank integraal naar het antiquariaat had gebracht en dat hij eventuele
nieuwe boeken niet eens meer zou inzien, laat staan bespreken. Mijlpaal in de
aanzwellende stroom van anti-Bernhard geluiden is een vorig jaar verschenen boekje
van Ria Endres: Am Ende angekommen. Dargestellt am wahnhaften Dunkel der
Männerporträts des Thomas Bernhard; een wollig feministisch geschriftje dat een
viertal verstandige pagina's bevat en voor het overige in monomanie niet onderdoet
voor die van het gewraakte onderwerp zelf. Niettemin een teken aan de wand. Een
en ander kon niet uitblijven, nadat ook de viervorst van de behoudende boekkritiek
in Duitsland, Marcel Reich-Ranicky, in de Frankfurter Allgemeine overstag was
gegaan en zich onder de wierookzwaaiers had geschaard. Welke progressieve
bespreker durft goed te vinden, wat Reich-Ranicky goed vindt?
Nu is die geleidelijke daling van Bernhards papieren niet helemáál te wijten aan
modieuze factoren. Veel van de ergernis, die ik ook in toenemende mate bij mij zelf
constateer, berust op Bernhards produktiviteit (tenminste twee titels per jaar) en de
daarmee gepaard gaande verzadiging bij de lezer. Dit des te meer, waar Bernhard
feitelijk zijn hele loopbaan lang één-en-dezelfde roman en één-en-hetzelfde
toneelstuk heeft geschreven. Bij hem geen wendingen, als bij Handke, geen
rijpingsprocessen, verdiepingen van inzicht, mildheid-van-de-oude-dag, of hoe
dergelijke recensentenlappen verder ook heten mogen. Bernhard vertegenwoordigt
in zekere zin de platoonse idee van de Schrijver die zijn hele leven voortschrijft aan
die ene platoonse idee van het Boek. Maar, blijkt nu, de ideale platoonse lezer is
dun gezaaid, en daarom treedt bij zijn grover bewerktuigde collega gaandeweg een
hele aardse en onplatoonse verveling op.

Thomas Bernhard
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Excursie
Mijn eigen ergernis wordt voornamelijk gewekt door de heilloze autobiografische
onderneming die Bernhard heeft aangevat en waarin nu het vierde deel, het al
genoemde Die Kälte, is verschenen. De eerdere delen heetten respectievelijk Die
Ursache (1975), Der Keller (1976) en Der Atem (1978). Wat deugt er niet aan die
boeken? Daarvoor is een kleine excursie nodig naar Bernhards overige werk, en
wel speciaal naar zijn romans en novellen.
Die romans (Frost, Verstörung, Das Kalkwerk, Korrektur en andere) bezitten het
aantrekkelijke van het extreme. Ze hebben figuren tot hoofdpersoon die op de rand
van de waanzin leven, en het is al lang niet meer duidelijk aan welke zijde van de
grens. Ze overwegen zelfmoord, zijn verwikkeld in een ‘gekmakende studie’, op
zoek naar de ‘absolute gedachte’, overgeleverd aan de ‘allesopeisende kunst’,
enzovoort. Zoals ieder kan constateren die om zich heen kijkt, zijn dergelijke
eschatologische situaties niet rechtstreeks aan het leven ontleend; het zijn weidse
metaforen voor één bepaalde bestaansmodus. De wereld is een knekelhuis van
mismaakte levens een kreupele wensen, en boven dat alles danst rammelend met
zijn zeis de Dood. Een barokembleem, regelrecht afkomstig uit de Oostenrijkse
traditie, waarmee Bernhard - en zeker als voormalig inwoner van de barokstad bij
uitstek: Salzburg - heel wel vertrouwd is.
Bernhard is tegen alles en voor niets; een prettig holistisch standpunt, dat
ruimschoots tegemoet komt aan de hang naar een overzichtelijk wereldbeeld, die
in niet weinigen van ons sluimert.
Die overzichtelijkheid heeft echter alleen betrekking op de waardering van de
omringende wereld (‘we kunnen de wereld alleen verbeteren door haar af te
schaffen’); de beschrijving ervan levert een labyrint op. De figuren om wie Bernhards
boeken draaien, rennen blind door de gangen van hun denken, halen hun handen
open, verliezen hun kleren en staan ten slotte naakt en trillend uit te hijgen tegen
een willekeurig stuk muur, terwijl langzaam het besef daagt dat zij zich alleen maar
kunnen bevrijden uit de doolhof door hem op te blazen; dat wil zeggen: hun denken
op te blazen en gek te worden of zich het leven te benemen.
Dat denken spiegelt zich op zijn beurt in Bernhards labyrintische taal: zijn boeken
bestaan uit eindeloos voortwoekerende zinnen, zwaar beladen met hyperbolen,
tautologieën, antitheses die elkaar stuk voor stuk weer opheffen; iets is altijd enerzijds
zo en anderzijds ook weer niet zo. Het ene woord haalt het andere weer uit - men
zou het werk van Bernhard kunnen omschrijven als een zich over duizenden pagina's
uitstrekkend oorverdovend zwijgen.

Lose krachtpatserij
Tot zover Bernhards fictie, boeken dus waarin een bewuste vertekening, overdrijving
van bepaalde aspecten van de werkelijkheid gegeven wordt, die voor rekening komt
van de radeloze denkwereld van de hoofdpersoon. Maar wat blijkt nu, als men een
deel van Bernhards autobiografie opslaat? Precies dezelfde geëxalteerde schrijfwijze,
dezelfde paranoia, dezelfde jeremiades. Maar wat uit de mond van een ‘gek’
aannemelijk klinkt, klinkt uit de mond van een ‘normaal’ mens gek. In de eerste
dertien regels al van bij voorbeeld Die Kälte komen woorden voor als ‘Schatten auf
meine Existenz’, ‘Schreckenswort’, ‘Absolut und in völliger Immunität’, ‘entsetzlicher
Zustand’, ‘Hoffnungslosigkeit’, ‘noch unerhörter’. En zo gaat het verder. Een
reusachtig wereldomspannend apparaat, waarin medici een vooraanstaande plaats
innemen, wordt op de been gehouden om de jonge Thomas het leven te verzuren
en liefst onmogelijk te maken. Het is dit soort loze krachtpatserij die Bernhards hele
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autobiografie voor mij onverteerbaar maakt, misschien met uitzondering van het
eerste deel, Die Ursache, dat een eenling had moeten blijven, eruptief en met
gebreken, maar interessant als experiment. De overige delen zijn een moeizaam
tot 150 bladzijden uitgesmeerd krachteloos ejaculaat - sputum, om in de sfeer van
Die Kälte te blijven.
Ook in dit deel, net als in Der Atem, gaat het in hoofdzaak om de longen van de
jonge Bernhard. Als tbc-patiënt wordt hij opgenomen in een sanatorium voor
longlijders (meteen het ergste van heel Oostenrijk!), wordt ontslagen, weer
opgenomen en wéér ontslagen. Onderwijl sterft zijn moeder en legt hij, voor het
eerst, enkele contacten met geestverwanten: twee musici. Aan het eind van het
boek heeft hij door zorgeloosheid de hele voorafgaande kuur teniet gedaan en zou
hij eigenlijk terug moeten naar het sanatorium, maar hij besluit niet te gaan.

Ademnood
Evenals Der Atem, dat grotendeels in een ziekenhuis speelde, beschrijft dit nieuwe
deel een gevecht om lucht, en lucht in de wijdste zin van het woord; een plaatsje
onder de zon.
Het is aardig te bedenken dat Ferdinand Ebner (1882-1931), een van die curieuze
filosofen van het tweede plan, waaraan de Donaumonarchie zo rijk was, de pneuma,
de adem - en als afgeleide daarvan het spreken - tot middelpunt maakte van een
heel gedachtenstelsel. In tegenstelling tot zijn collega Mauthner (1849-1923), een
geleidelijk aan herontdekte taalfilosoof, die staande hield dat het geluk in het zwijgen
lag, omdat alle verbale communicatie enkel tot misverstanden leidde, zwoer Ebner
vervolg op pagina 77
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Tastbaar en aanschouwelijk
Poëzie van Anna Achmatova in vertaling
In andermans handen door Anna Achmatova vertaling: Hans Boland
Uitgever: Meulenhoff, 84 p. f 19,50
Willem G. Weststeijn
Rond 1910 kwam er een einde aan het symbolisme in Rusland. Het symbolisme
had de literatuur een twintigtal jaren gedomineerd en een reeks grote dichters
opgeleverd, onder wie Aleksander Blok en Andrej Bjely. Na 1910 is er geen sprake
meer van één beweging, maar valt de Russische literatuur uiteen in verschillende
groeperingen en richtingen. De belangrijkste hiervan zijn het futurisme, met dichters
als Majakovski en Chlebnikov en het acmeïsme, waartoe onder meer Osip
Mandelstam en Anna Achmatova behoren.
Achmatova (haar eigenlijke naam is Gorenko) leefde van 1889 tot 1966. Zij groeide
op in Tsarskoje Selo, een dorp in de buurt van Petersburg. Na haar eindexamen
gymnasium ging ze in Kiev rechten studeren en sloot ze vriendschap met de dichter
Goemiljov. Met hem trouwde ze in 1910 en maakte ze een paar reizen naar Frankrijk,
waar ze onder de indruk kwam van Modigliani die ze persoonlijk onmoette.
Goemiljov was de leider en woordvoerder van het acmeïsme. In deze beweging
hadden zich een aantal dichters verzameld die individueel sterk van elkaar
verschilden, maar die het op een aantal programmatische punten met elkaar eens
waren. Als reactie op het symbolisme met zijn vage woorden en zijn suggestie van
het bestaan van een andere, hogere werkelijkheid achter de waarneembare realiteit,
legden de acmeïsten het accent op de concreetheid. Het ging hen in eerste instantie
om het beschrijven van concrete ervaringen in heldere, klare taal. De zweverige,
vaak op het mystieke gerichte en moeilijk te doorgronden symbolen van hun
voorgangers werden definitief afgezworen.
Achmatova realiseerde de eis van tastbaarheid en aanschouwelijkheid die het
acmeïsme stelde op een manier die direct sterk aansloeg bij het publiek. Het centrale
thema van haar eerste bundels is de liefde. In haar gedichten beschrijft zij
liefdesrelaties op een zeer intrigerende manier. Ze geeft maar een paar details: een
gebaar, een blik, een summiere achtergrondbeschrijving, een dialoogfragment, een
korte constatering van een gevoel. De directe informatie is gering, maar door de
manier waarop die geboden wordt kan de lezer een heel verhaal construeren. Door
de associatieve verbanden tussen de afzonderlijke details, door de subtiele effecten
van ritme, rijm en intonatie wordt duidelijk hoe de geliefden tegenover elkaar staan
en worden vooral de wisselende emotionele reacties van de vrouwelijke ik-figuur
tot uitdrukking gebracht.

Anna Achmatova,
tekening David Levine

Er klonk muziek onder de bomen,
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Onzegbaar treurig was de wijs.
Een frisse, zilte geur hing boven
De oesters in een schaal met ijs.
‘Ik ben een ware vriend!’ zo zei hij,
En raakte even mijn japon.
Die aanraking lijkt o zo weinig
Op een hartstochtelijke zoen.
Zo wordt een vogeltje gestreeld,
Een slanke vrouw te paard beschouwd...
Alleen een rustig lachje speelt
Onder zijn wimpers van fijn goud.
Violen wenen, achter rook
Die zich verspreidt in wijde kringen:
‘Nu ben je dan, God zij geloofd,
Voor 't eerst alleen met je beminde.’

Liefderelaties vormden een wezenlijk bestanddeel van Achmatova's eigen leven.
In 1918 scheidde ze van Goemiljov, hertrouwde direct daarop met een archeoloog,
die ze enige jaren later verliet voor de kunstcriticus Poenin. Met hem en diens eerste
vrouw leefde ze in een driehoeksverhouding (in één flat vanwege het eeuwige
woonruimteprobleem!), die duurde tot Poenins arrestatie in de jaren dertig.

Persoonlijk
Het is verrassend, gezien het zeer persoonlijke karakter van Achmatova's poëzie
uit haar eerste periode, dat ze nooit heeft willen emigreren, zoals zoveel van haar
generatiegenoten dat deden. Achmatova meende dat het haar plicht was haar land
en haar landgenoten ook in de moeilijke situatie na de revolutie niet in de steek te
laten. Ze besefte dat een tragisch lot haar niet bespaard zou blijven, maar
aanvaardde dit en begon het meer en meer als haar roeping te zien iets van de
tragiek van haar generatie en van het hele Russische volk te verwoorden.
Achmatova heeft dit gedaan zonder zich ook maar een moment te conformeren
aan de door de autoriteiten opgelegde doctrine van het socialistisch realisme. In
haar persoonlijke leven heeft ze hiervoor moeten boeten. Jarenlang is haar het
publiceren onmogelijk gemaakt, is ze als dichteres volledig geïsoleerd. Haar eerste
man, Goemiljov, is door de communisten gefusilleerd, haar enige zoon, Lev, is
verschillende malen gearresteerd en verbannen. Hetzelfde gebeurde met Poenin,
die uiteindelijk in een kamp is omgekomen. Maar, misschien mag dat zo gesteld
worden, ze is ook beloond. Door in haar land te blijven en haar roeping te volgen
heeft ze zich ontwikkeld niet alleen tot Ruslands grootste dichteres, maar tot een
van de grootste en zuiverste poëtische genieën die Rusland ooit heeft voortgebracht.
Van 1925 tot de Tweede Wereldoorlog is er van Achmatova bijna niets verschenen.
Omstreeks 1940 begint de tweede periode in haar werk. Deze werd gestimuleerd
door een tijdelijke opheffing van het publikatieverbod: in het belegerde Leningrad
schreef Achmatova een reeks patriottische gedichten die bij de autoriteiten door de
beugel konden. Van 1946 tot de dood van Stalin was ze echter weer persona non
grata. Na 1953 brak ook voor Achmatova de ‘dooi’ aan en konden haar gedichten
langzamerhand weer verschijnen, ook herdrukken van haar vroegere bundels. Tot
haar dood in 1966 bleef ze schaven aan haar hoofdwerk, het lange gedicht Epos
zonder held, waaraan ze al in de Tweede Wereldoorlog was begonnen.
Achmatova's tweede periode wordt gekenmerkt door een nieuwe manier van
dichten: in plaats van korte lyrische gedichten ontstonden nu een aantal breed
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opgezette gedichtencycli. Dit hing nauw samen met de verruiming van haar
thematiek. Het persoonlijke, dat zo duidelijk domineerde in haar vroege gedichten,
wordt nu verbonden met algemene onderwerpen. Ze verbindt haar eigen lot met
dat van haar generatie, met het lot van het Russische volk.

Gevangenis
Erg belangrijk voor deze ontwikkeling was de gedichtencyclus Requiem. Deze
cyclus, die in de Sovjetunie tot nog toe niet integraal is uitgegeven, schreef
Achmatova in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, toen haar zoon Lev was
gearresteerd. Zeventien maanden lang was zij een van de vele Russische vrouwen
die zich bij de gevangenis verzamelden om enig bericht op te vangen omtrent het
lot van hun gearresteerde echtgenoten of zoons. Zelden voelde Achmatova zich zo
verbonden met haar volk als juist toen. Persoonlijke en algemene problematiek
vloeiden samen; de opdracht om over deze ‘algemene’ tragiek te schrijven heeft de
dichteres sterk gevoeld.
Requiem is, ook in vertaling, een indrukwekkend gezicht. Een kort citaat uit de
‘Opdracht’:
Bergen staan voor deze smart gebogen,
De geweldige rivier stroomt niet.
Maar de cellen hebben sterke sloten,
En daarachter - kampen, holbewoners,
En een eenzaam doodsverdriet.
Iemand voelt de wind, een koele adem,
Ziet de zon, een tere kleurenpracht,
Wij niet: overal gelijkgeschakeld,
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Horen wij slechts grendels die we haten,
En de zware stappen van de wacht.

en uit de ‘Epiloog’:
Nu weet ik dan hoe een gezicht verschrompelt,
Hoe angst uit neergeslagen ogen ziet,
Hoe ruwe regels uitgetekend worden
In spijkerschrift, op wangen, door verdriet.

Hans Boland heeft met zijn In andermans handen een bescheiden, maar
representatieve selectie uit Achmatova's poëzie aangeboden. Er is een goed
evenwicht tussen vroeg en later werk en onder meer de cyclus Requiem is in zijn
geheel vertaald.
In zijn inleiding legt Boland een verantwoording af over zijn wijze van vertalen.
Hij heeft een tussenweg gezocht tussen het zo letterlijk mogelijk weergeven van de
inhoud en, het andere uiterste, een zo strak mogelijk vasthouden aan de vorm van
het gedicht. In het laatste geval wordt de inhoud ondergeschikt gemaakt aan de
metrische structuur, rijm, opbouw van de versregels en dergelijke. Wat Boland
probeert is de woorden en beelden zo exact mogelijk weer te geven, de ritmische
structuur van de originele tekst te handhaven en voor elementen van de versbouw
die noodgedwongen verloren gaan vervangende middelen te vinden. Zo wordt
eindrijm vaak vervangen door binnenrijm of een andere klankovereenkomst, om
toch iets van de klankcoherentie van het origineel te behouden.
Bolands uitgangspunten lijken me gezond en doen me sympathiek aan. Ik geloof
ook dat hij er in geslaagd is met zijn vertalingen meer te bieden dan alleen maar
een weergave van de inhoud. Achmatova geeft in haar poëzie op een heel subtiele
manier uitdrukking aan sterke emoties. De spanning tussen de schijnbaar eenvoudige
en laconieke verwoording en de heftigheid van de gesuggereerde gevoelens is ook
aanwezig in een aantal van Bolands vertalingen.
Niet alles is even goed. Boland onderschat naar mijn smaak de kracht van het
rijm. Dit stoort vooral in de disticha, strofen die slechts uit twee regels bestaan: ‘Ik
weefde een kleed voor hen uit wat zij zelf / In schuchtere zinnetjes hebben gezege.’
De eerste regel is ook lelijk door het grote aantal éénlettergrepige woorden. Soms
wordt het ritme nodeloos opgeofferd aan klankeffecten (‘Flaubert en slapeloosheid
- je moet maar niet boos zijn’), soms is het Nederlands te gewrongen (‘Want witter
was hij dan de Smolny-koepels / En dan de rijke Zomertuin geheimer’). Niet in alle
vertalingen is door de hele vertaling heen de juiste toon getroffen.
Toch verdient Boland veel lof voor deze introductie van Achmatova in het
Nederlands, waaraan hij kennelijk lang en met veel zorg heeft gewerkt. Ik denk dat
Achmatova in Bolands vertaling erg veel lezers zal kunnen boeien.

[Oorverdovend zwijgen in tientallen boeken]
vervolg van pagina 74
bij het woord (of Woord - het neemt bij hem al snel religieuze dimensies aan). Vele
mensen, en speciaal intellectuelen, neigen tot wat hij met een neologisme
Icheinsamkeit noemt. Deze bevangenheid in het eigen Ik uit zich in monologen
(schrijven), en alleen de levende adem van het spreken kan haar doorbreken. Met
een frivole speculatie zou nu de ademloze schriftuur van al Bernhards boeken
kunnen worden afgeleid uit de ademnood in zijn jeugd, en die ademnood brengt
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onvermijdelijk de Icheinsamkeit met zich mee, waarvan al die monologiserende
bladzijden getuigenis afleggen.
Dat is de positieve benadering. De negatieve is dat de stijl, de ductus, die in de
romans een belangrijk, zo niet hét belangrijkste deel van de informatie uitmaakt, in
Bernhards autobiografie redundant wordt en zelfs ergerlijk, zonder dat er veel nieuwe
informatie voor in de plaats komt. Wat een effectieve, want tekenende opeenstapeling
van superlatieven in een roman was, wordt machteloos geschreeuw als hij het over
zich zelf heeft. Wat een romanfiguur zegt, hoeft alleen een romanfiguur te worden
aangerekend, maar als de schrijver zich zelf, middels zijn vertrouwde ‘toon’, tot een
van zijn romanfiguren wenst te stileren, dat van de gefnuikte geniale gek, dan keren
al zijn uitspraken zich tegen hem zelf, zonder enige relativering.
Een autobiografie - zij het een autobiografie in dienst van een mythe - is geen
roman. Maar als het voorteken verandert, verschuift paranoia naar pose, levensangst
naar zelfbeklag, grotesk naar lachwekkend. Het is de lezer te moede alsof hij op
een kerkorgel een charleston hoort spelen. En het geeft af: van de weeromstuit
begint hij ook al de romans en verhalen zo te lezen, als een pastiche, clownerie. En
die eindeloos herhaald. Dan kan de dag niet ver meer zijn dat de clown alleen nog
lege banken voor zich ziet.
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Maatje voorbij
Een nieuwe inleiding in de literatuurwetenschap
Inleiding in de literatuurwetenschap door Jan van Luxemburg, Mieke
Bal en Willem Weststeijn Uitgever: Coutinho, 257 p. f 25,Rudi van der Paardt
Wie zo'n twintig jaar geleden letteren studeerde, moest voornamelijk veel boeken
lezen. Om te controleren of je dat met vrucht had gedaan, stelde bij bepaalde
gelegenheden, tentamens genaamd, een docent in het betreffende vakgebied, veelal
de professor zelf, vragen over die boeken. Je moest dan de inhoud ervan precies
kunnen navertellen en iets over de schrijvers ervan weten. Wie wilde slagen voor
zo'n tentamen moest dus een literatuurgeschiedenis bestuderen. Met echte
wetenschap had dat allemaal weinig te maken: je hoefde nooit formules te kennen
of sommen te maken. Tegenover je vrienden die een echt vak studeerden - ze
werden bij voorbeeld dokter of econoom en jij gewoon Neerlandicus - stond je
lichtelijk voor gek.
Gelukkig kwam daar in de jaren zestig de literatuurwetenschap. Die bestond al wel
langer, zo'n vijfentwintighonderd jaar, maar vaste voet binnen het Nederlandse
universitaire onderwijs had die toch niet gekregen. In het voetspoor van sociologen,
psychologen enzovoort begonnen professionele literaten te roepen om
grondslagenonderzoek: het waarom, wat en hoe van de literatuurstudie. Moeilijke
vragen natuurlijk en de antwoorden bleken dan ook heel verschillend. In deze baaierd
van onzekerheid verscheen in 1970 een handboek, eenvoudig Literatuurwetenschap
geheten, van Frank C. Maatje. Het boek voorzag in een behoefte, werd dan ook
snel drie keer herdrukt, en hoewel de ondertitel luidde ‘Grondslagen van een theorie
van het literaire werk’, golden Maatjes woorden min of meer als wet. Wie wilde
slagen voor een tentamen letterkunde, moest nu geen Knuvelder, maar Maatje
lezen. Wie zijn definities van wetenschap, literatuur, structuur niet kende, geen twee
types homonymie kon onderscheiden en geen grafiek kon maken van het tempo in
Het stenen bruidsbed was gezakt, al kende hij alle romans van Sybren Polet uit het
hoofd. Het prestige van de letterenstudent leek met sprongen vooruitgegaan.
In het snel gegroeide kamp van de literatuurtheoretici was men het trouwens met
Maatjes uitgangspunten - het literaire werk is autonoom; literair is fictioneel +
waardevol - al lang niet meer eens. Vrijwel alle medewerkers Algemene Literatuur
Wetenschap schreven hun eigen inleidingen, klappers genaamd, waarin impliciet
of expressis verbis duchtig met Maatje werd gepolemiseerd. Ook van buiten de
kring der ingewijden werden protesten gehoord. Karel van het Reve hield zijn
Huizingalezing (1978) die men misschien het best als volgt kan samenvatten:
literatuurwetenschappers (Maatje diende vaak als voorbeeld) kunnen zelf helemaal
niet schrijven; zie je door hun ‘nieuwe wartaal’ heen, dan blijken zij eigenlijk ook
niets zinnigs te beweren. In het bijna een jaar later verschenen pamflet Grandeur
en misère van de literatuurwetenschap bestreed Gomperts, op goede gronden dunkt
mij, de argumentatie van zijn Leidse collega, maar in feite onderschreef hij diens
stellingen. De in prachtig paars gestoken nieuwe Inleiding in de literatuurwetenschap
van Van Luxemburg, Bal en Weststeijn, kan men beschouwen als het resultaat van
onderlinge klapperuitwisseling, dus als gezamenlijke stellingname tegenover Maatje,
maar ook als een poging de kritiek van de buitenwacht, vertegenwoordigd door Van
het Reve en Gomperts, in te dammen.
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Omhaal
Ik begin met dat laatste aspect. De inleiding is blijkens het voorwoord vooral bedoeld
voor eerstejaarsstudenten. (Nu weet ik niet of het verstandig is in een zo vroeg
stadium van de studie met literaire theorieën aan te komen - laten ze eerst maar
flink wat boeken lezen, dan valt de theorie in een vruchtbaarder bodem - maar daar
gaat het nu niet om). Alleen al met het oog op hun ‘doelgroep’ waren de inleiders
gedwongen tot leesbaarheid. Daarin zijn ze over het algemeen goed geslaagd.
Soms echter leidt de behoefte om toch vooral duidelijk te zijn tot een irritante
redundantie, getuige het volgende fragment: ‘Binnen de wereld van het sprookje is
het heel goed mogelijk dat dieren spreken of dat mensen in dieren worden veranderd.
De lezer aanvaardt dit omdat het past binnen het voorstellingskader van het sprookje.
Hij zou het niet accepteren wanneer iets dergelijks zou gebeuren in een historische
roman. Een sprekend dier botst niet met de wetten van de wereld van het sprookje,
wel met die van de wereld van de historische roman. Wanneer de auteur daar toch
een sprekend dier introduceert is de gecreëerde wereld niet meer consistent met
die van een historische roman. Iedere fictieve wereld heeft zijn eigen wetten.
Wanneer deze wetten worden overtreden krijgen we het gevoel dat er iets niet klopt.’
Een dergelijke omhaal van woorden (hier kunnen minstens drie zinnen worden
geschrapt) doet het niet slecht in de collegezaal, is daar wellicht zelfs noodzakelijk,
maar misstaat in een leerboek. We krijgen dan het gevoel dat in de laatste zin zo
treffend omschreven is.
De tweede vraag is dus: beweren Van Luxemburg en anderen 1981 alleen
onzinnige dingen, waar je als letterlievende niets mee opschiet? Karel van het Reve
vond het dwaas dat Maatje zijn boek met een definitie van wetenschap begon. In
‘Wat waren ze kwaad’, opgenomen in Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes,
blijkt hij ook de definitie zelf niet je dat te vinden. ‘Ik wil best zeggen waarom ik de
definitie van Maatje “wetenschap bedrijven is het op systematische wijze doen van
verifieerbare uitspraken” onzinnig vind. Iemand die voorleest uit het telefoonboek
is volgens die definitie bezig wetenschap te bedrijven.’ Het tegenvoorbeeld (à la
Popper) van Van het Reve deugt natuurlijk niet, want wie een telefoonnummer
voorleest doet geen ‘uitspraak’. Dat men in een boek over literatuurwetenschap de
componenten literatuur en wetenschap probeert te omschrijven is niet onzinnig,
maar noodzakelijk. Het is alleen retorisch-didactisch niet zo handig met zwaar
geschut over ‘de wetenschap’ te beginnen, en zogenaamd ter verduidelijking
tekeningetjes af te drukken.

Factoren
Terecht beginnen Van Luxemburg en anderen aan de andere kant, met te laten
zien wat men in de loop der tijden zoal onder literatuur heeft verstaan, maar wagen
zij het niet met een universeel geldende definitie te komen. Wel noemen zij factoren
die lezers ertoe brengen een tekst literair te noemen. Fictionaliteit is daar momenteel
één van, maar voor de klassieke oudheid gold dat bij voorbeeld helemaal niet.
Opmerkingen over wetenschap maken de inleiders natuurlijk ook. Maar zij doen dat
wederom niet stipulatief, zoals Maatje, en bovendien op een betere plaats, namelijk
aan het slot. Anders dan Maatje hebben zij dan ook een paragraaf over antieke
retorica.

Communicatie
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Maatjes handboek gaat zeer nadrukkelijk uit van de autonomie van het literaire werk
(de rode draad is het begrip structuur), deze nieuwe inleiding gaat uit van de literaire
communicatie. Na het zo juist genoemde terreinafbakenende hoofdstuk verschuift
de problematiek van de verhouding tekst-werkelijkheid naar tekst-lezer en zo door
naar de receptie-esthetica, waar de lezer geheel centraal staat. De aard van deze
hoofdstukken is vooral refererend: welke scholen zijn er, welke kritiek is er op hun
stellingname, welke mogelijkheden voor verder onderzoek liggen nog open? In het
hoofdstuk over de relatie tekst-werkelijkheid worden de begrippen creatio en mimesis
niet als contrair (zoals bij Maatje), maar complementair gezien, een visie die niet
ver af ligt van die van Gomperts (wat best vermeld had mogen worden). Uitvloeisel
van het centraal stellen van de literaire communicatie is een hoofdstuk
tekstwetenschap met aandacht voor oude en nieuwe retorica, en daaraan gekoppeld
de stilistische problematiek, zaken die bij Maatje niet of nauwelijks aan de orde
komen (c.q. nog niet konden komen). Het sterkst tegen diens structuralistische
opvattingen gaat het hoofdstuk literaire genres: aangezien niet ruimte en tijd als
hoofdcategorieën gelden, maar de taalsituatie als primair geldt wordt de come-back
gevierd van de oude, vertrouwde genres lyriek, epiek, dramatiek. Het is een beetje
jammer van de aanschaf, maar de student die van Maatje overgaat op Van
Luxemburg en anderen kan zijn lineaal, passer en kleurpotlood dus weer opbergen.

Controversieel
In de drie volgende hoofdstukken worden de verschillende genres verder behandeld,
waarbij men ook (wel erg) korte analyses aantreft. Het hoofdstuk over verhalende
teksten
vervolg op pag. 85
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Ook narigheid heeft zijn grenzen
Eefje Wijnberg vertelt haar meisjesleven
Een meisjesleven door Eefje Wijnberg Uitgever: De Arbeiderspers, 262
p., f 29,50
Eddy Mielen
Net wanneer je denkt dat de rebellie van de jaren zestig (provo, Maagdenhuis,
democratisering) en de ego-tripperij van de jaren zeventig (werken-aan-jezelf,
emancipatie, relaties) ook in de literatuur definitief zijn weggeëbd, verschijnt er een
kloeke roman van ruim 250 pagina's die zich afspeelt tegen de achtergrond van
deze jaren; zij het meer tegen de jaren zeventig dan zestig. Het is een roman van
Eefje Wijnberg, schrijfster en hoofdpersoon van Een meisjesleven die terugkijkt op
haar leven tot dusver, een bekentenisgeschrift zogezegd.
In de inleidende tekst komt de uitgever al meteen lauwerkransen tekort ‘de ontdekking
van tien jaar vrouwenliteratuur’, ‘in bepaalde zin een feministische roman van de
eerste orde’ en ‘de generatieroman van de bewogen jaren zestig en zeventig die
nog altijd niet geschreven was’. Wie de roman na deze hoogdravende aanbeveling
ter hand neemt, moet bij die typeringen wel vraagtekens plaatsen, want zo uniek,
feministisch of documentair blijkt de roman niet. Eefje Wijnberg vertelt háár verhaal
van de eerste vijfentwintig jaar van haar leven; die periode is zo wezenlijk anders
geweest dan de fase waarin ze nu verkeert, dat ze wil afrekenen met die jeugdjaren:
‘Ik kan het slechts vergeten door alles op te schrijven wat ik heb gedaan. Daaronder
dan een dikke streep en een vette punt’.
Een boek als loutering dus, als therapie. Hierna volgt het eerste deel van de roman
waarin de schrijfster terugblikt op haar vroegste jeugd, in het middagdeel van het
boek gaat het om de mannen die belangrijk waren, terwijl in het derde en laatste
deel het gebeuren meer naar het heden is geschoven en het vooral enkele lokaties
zijn (kroeg, flat, Italië) die een grote rol spelen.
In de beschrijving van haar jeugd daalt Eefje Wijnberg, zoals gezegd, diep af in
het verleden. Grootouders, tantes, ooms en haar vader en moeder. Met die laatste
twee zijn tevens twee personen genoemd die Eefje's handel en wandel sterk hebben
beïnvloed. De vader, de grote afwezige in dit boek, (hij stierf nog voor Eefje geboren
werd) volgens de schrijfster wel het meest. In het begin van het boek schrijft ze
zelfs: ‘Als ik een vader had gehad, zou het anders zijn geweest - ik had hem kunnen
bewonderen en hem kunnen vertrouwen (...) Ik geloof niet dat je vrouwen kunt
vertrouwen (...) Mijn dochter moet dus maar een vriend zijn’, waarmee ze vast
vooruitloopt op haar talloze (nou ja, dertig) verhoudingen met mannen en de vaak
teleurstellende afloop daarvan. Over haar moeder - in het hele boek dominerend
aanwezig! - zegt ze: ‘Mijn moeder heeft mij nooit begrepen - of te goed en simpel
alsof het mij alleen erom te doen zou zijn een man in bed te hebben.’ Deze
overwegingen aan het begin lijken bedoeld te zijn als verdediging, als verzachtende
omstandigheid van wat gaat volgen, maar ze komen me te zwak voor en zijn een
te amateurpsychologisch excuus voor alle belevenissen van de hoofdpersoon;
naturalisme is allang niet meer in de mode. In kort bestek beschrijft Eefje Wijnberg
haar kinderjaren, haar gefrustreerde moeder, de verschillende ooms die introkken,
haar terroriserende grootmoeder, de oudere stiefzusters en de ook in huis
verblijvende pensiongasten. Misschien berust het allemaal op 101 procent waarheid,
dat is hier niet relevant, maar het moet gezegd: Eefje heeft het allerrampzaligst
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getroffen. Met een dergelijk ouderlijk huis met z'n spanningen, onbegrip en misère
moet het wel mislopen, zou je kunnen denken, hoewel zich aan mij onbewust het
sprookje van het lelijke jonge eendje opdrong. Het is me net iets té; ook narigheid
heeft z'n grenzen.

Eefje Wijnberg

Zwanger
Ze zit in de derde klas van de middelbare school, als ze zwanger raakt van Raoul,
ook een bezoeker van het plaatselijke magic-centre, en er een eind komt aan een
tamelijk onbezorgde levensfase, ondanks alle vermaningen en ongezelligheid thuis.
Er vindt uitvoerig familieberaad plaats, doktersbezoek (‘die hufterige huisarts’) en
gedelibereer. Raoul vindt alles goed (‘Verder was hij niet bijzonder onder de indruk
van mijn “prestatie”’.), maar komt verder niet in actie, als een natte spons blijft hij
op bed liggen, al gauw met een andere vriendin trouwens.
Wanneer haar dochtertje Catharina geboren is, komt ze Tony (die nu en duister
filmbedrijfje heeft) weer eens tegen. Al gauw behoort hij ook tot de bewoners van
huize Wijnberg. Hij probeert steeds meer vat op Eefje te krijgen, wat weer resulteert
in geruzie en gekrakeel, kortom een klassieke casus van het ongehuwde
moederschap eind jaren zestig, begin zeventig. Eefje's vroegere leven is met name
gebonden wat het gaan en staan betreft. Het kleurt haar bevindingen nog zuurder
dan ze al waren. En daarmee kom ik op een voornaam punt van kritiek dat ik tegen
het boek heb. Het is soms haast vermakelijk, maar niemand of niets deugt: haar
moeder één en al vitterij, Tony onberekenbaar (‘met zijn ongure voorkomen’) en
een slecht minnaar, ‘Raouls moeder was een opgedirkte trut, geverfd, bespoten en
behangen als een kosmetische kerstboom’. Ook de ooms zijn onbenullig en corrupt,
tantes idem dito om van de geperverteerde rest maar te zwijgen. Ik bedoel dit:
Toegegeven, ik ben niet erg verzot op de zogenaamde subcultuur en het gehang
in rokerige spelonken, maar het begrip dat je zo juist voor dat wereldje hebt
opgebracht, wordt toch wel om zeep geholpen als je leest hoe Eefje oordeelt over
de lesbische vriendinnen van haar zus: ‘Deze vrouwen (meestal ver boven de dertig,
maar zich de allure en de kwek- en roddelzucht van schoolmeisjes aanmetend)
wasten zich te weinig, hadden een gore complexie, hun huid glom of zag juist dof
van de poeder, en stonken naar sigarettepeuken en verschaald bier. Zij hadden
zich nooit van de haarstijl en bewegingen van de jaren vijftig weten te ontdoen, en
sinds die tijd waren de lakens waarop ze elkaar beften en besabbelden niet mee
verschoond.’ Een dergelijke dubbele moraal (vrijheid, blijheid, maar ho maar met
de verdraagzaamheid) vind ik ongenietbaar. Deze rancuneuze tendenz zet zich
helaas alleen nog maar voort in de loop van het verhaal. Je proberen staande te
houden best, maar dan niet ten koste van anderen.
Na enige tijd gaat Eefje weer naar school en ze ontmoet een zekere Peter, een
knutselaar, die haar helpt bij de inrichting van haar juist betrokken kamer: ‘Het stond
voor mij buiten kijf dat hij verliefd op mij was (anders zou hij nooit al die dingen
gedaan hebben) en in ieder geval met mij naar bed wilde. Maar zijn marktwaarde
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lag duidelijk onder de mijne.’ Desondanks is hij makkelijk als babysit en vaste
toeverlaat!

Blikveld
Evenals Maarten 't Hart (onder andere in het geval Anja Meulenbelt) kan ik mij
opwinden over een dergelijke opstelling, zelfs zo dat het mijn literair genieten
(waarover straks) overschaduwt. Zeuren over onafhankelijkheid, familie ‘een
vreselijke instelling’ noemen, anderen napraten dat trouw een mannelijke fictie is,
een ridderideaal, in het kielzog varen van zelfstandige geesten als Zelda Fitzgerald,
maar neerkijvervolg op pagina 85
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[Ook narigheid heeft zijn grenzen]
vervolg van pagina 83
ken op de mannen van het gewone slag: ‘de autoverkopers en assuradeurs’ met
hun ‘tuttige en hoerige’ ‘typistes of winkelmeisjes’ en ‘de studenten en jongens die
bij hun vader in de zaak werkten’. Nee, dan kun je beter zwanger raken van een
onbenul, je uitkering laten inpikken door een charlatan en je door een ladderzatte
kroegtijger (‘met Italiaanse puntschoenen’) tot ‘een hoopje ellende laten schoppen!
Niets dan lof voor vrouwen die uiteindelijk kiezen voor zelfstandigheid en
onafhankelijkheid, maar niet als ze zoals Eefje Wijnberg doet voorkomen dat het
eigen blikveld gelijk is aan het universum.
En dan de slotepisode. Eefje studeert verder (Nederlands nu), houdt voeling met
het uitgaansleven (‘Voor mij was plezier het symbool en tegelijk de uitdrukking van
alles wat positief, scheppend en mooi was in de menselijke opmaak.’) en ontdekt
de kunst en de esthetische zijde van het leven. Ze weet gelukkig een grotere flat te
huren - zeer kwalijk is die pagina 197 over flats en flatbewoners, een grotere mafia
is volgens Eefje niet denkbaar - en ook hier: ‘Al deze duiventilbewoners waren mij
kwaadaardig gezind.’ Nu weer geklaag over het uitblijven van huursubsidie, de
bewoners blijken nog meer morbide dan de nieuwbouwwijk zelf (men leze pagina
199!) en, let wel: ‘Binnen twee weken praatte Catharine in het bargoens van dat
arbeidersgebroed’. Als dat de beroemde bewustwording (werken-aan-jezelf) is die
Eefje eind van de jaren zeventig doormaakte (het tijdsbeeld komt er trouwens bekaaid
af), dan lijkt het me maar een povere winst. Meer en meer voelt Eefje zich tot Erik
- een al jarenlang sudderende vriendschap - aangetrokken; deze echter wenst z'n
eigen manier van leven niet op te geven, wel brengen ze in a happy mood enige
weken in Italië door. Uiteindelijk trouwt ze met haar vroegere klusjesman Peter
(want: ‘ik kan veel beter opschieten met mensen die een eerlijk, eenvoudig beroep
uitoefenen dan met achterbakse intellectuelen.’). Van alle zijden wordt hen dit
afgeraden, maar (ú raadde het al) Eefje zet door. Peter blijkt ‘bekrompen en
ouderwets’: ‘Het was of hij met het boterbriefje zijn ei had gelegd, en alles had bereikt
wat er in het leven te bereiken viel.’ Een bladzij of wat verderop heet het dat ze
langs elkaar heen leven en het valt de lezer niet moeilijk uit te maken wie nu precies
zo naïef is: Eefje of de buitenwacht. Het huwelijk loopt inderdaad korte tijd later op
de klippen. En Eefje, door studie, ervaring en reizen wijzer geworden, beziet zich
zelf plots in haar nieuwe situatie en neemt zich voor om zich er niet meer onder te
laten krijgen, voortaan vaart ze als vrouw op eigen kompas: ‘...ik wist dat er niets
was te winnen, dat ik niets kon verliezen dan mijzelf,’ verzucht ze aan het slot van
het verhaal.

Lelijk eendje
Zo werd het lelijke jonge eendje toch nog een zwaan, zou je met wat goede wil
kunnen denken. Wat mij betreft kleven er toch te veel bezwaren aan de manier
waarop dat is gebeurd. Het mag ranzig klinken, maar als het een beetje meezit
(hoewel de hausse in vrouwenboeken over lijkt) dan zal dit boek door een grote
schare bejubeld worden, omdat het, evenals De schaamte voorbij een ontworsteling
laat zien, groei, zelfbewustheid, een meisje dat vrouw werd, zich zelf terugvond en
vult u maar in. Over literaire waarde zou je je niet mogen bekommeren bij dit soort
geschriften; drie drukken in een maand is niets in dat geval. Maar, als een boek als
autobiografische roman de wereld in wordt gezonden, waarom zouden dan niet de
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zelfde maatstaven gelden als bij de beoordeling van iedere willekeurige roman? In
Een meisjesleven lijkt nergens geprobeerd ervaringen literair te verwerken. Al zal
de schrijfster misschien tegenwerpen dat dat ook niet de bedoeling was, dat ze
slechts een proces dat ze doormaakte wilde beschrijven, dan nog vind ik het
materiaal te grof aangeboden, te weinig geordend en gezeefd. Feministisch kun je
het nauwelijks noemen, daarvoor is Eefje Wijnbergs houding te egocentrisch;
vrouwelijke solidariteit (wel ruimschoots aanwezig bij Anja Meulenbelt) of iets
dergelijks komt niet naar voren. Integendeel, het is narcisme en opportunisme wat
de klok slaat! De eigen mening als het gelijk van de wereld. Asspoester in een wereld
vol boze stiefmoeders. Verslag doen van alle ups en downs, uitstekend en op z'n
minst moedig, maar dan moeten de rekeningen voor de downs wel naar het juiste
adres worden gestuurd.
Eefje Wijnberg, het dient gezegd, heeft een prettige en sobere stijl, hoewel ze
nog weleens geurt met een boekenterm of een leenwoord, de compositie van het
boek is wel niet revolutionair, maar ook niet slecht; drie sterke korte verhalen hadden
er zeker uit geput kunnen worden, maar 262 pagina's ‘Eefje zoekt het geluk’, dat is
te veel van het goeie.

[Maatje voorbij]
vervolg van pagina 82
verschillende systemen en modellen. In plaats van een bespreking van de bekende
theorieën van Booth en Stanzel, waarmee toch heel aardige analyses zijn gemaakt,
vrij recent nog door Ton Anbeek in zijn dissertatie (niet in de literatuurlijst), vinden
we een vrijwel exacte kopie van een aantal paragrafen uit wat ik al eens omschreven
heb gezien als een ‘narratologie-classic’: De theorie van vertellen en verhalen van
Mieke Bal. Door onzorgvuldige correctie komt tot tweemaal toe - een staaltje van
ongewilde iconiciteit - het zinnetje voor: ‘Wanneer twee mensen ruzie hebben, laat
de onpartijdige derde ze ieder hun verhaal doen, hun visie op de kwestie geven’.
Welnu, Mieke Bals opvattingen over de drie aspecten van de narratieve tekst (tekst,
verhaal, geschiedenis) en haar introductie van de ‘focalisator’ (de instantie van
waaruit iets waargenomen wordt) zijn op zijn minst controversieel. Ik herinner mij
artikelen met hevig gesputter van Bronzwaer, Lenferink, Van Buuren, Dembinski
en geen daarvan komt zelfs maar in de ‘Aantekeningen’ bij dit hoofdstuk voor. Het
eventuele argument dat deze bijdragen tot de discussie te laat kwamen om nog
verwerkt te kunnen worden is niet valide, want in de bibliografie komen flink wat
artikelen en boeken voor, die nog niet eens verschenen zijn. Kortom, dit hoofdstuk
had juist niet door Bal geschreven moeten worden, maar door een ander.
De kans is groot dat in september honderden studenten in de letteren voor hun
‘toets inleiding’ Van Luxemburg en anderen 1981 moeten aanschaffen. Daaruit
kunnen ze ongetwijfeld veel zinnige dingen leren, onder andere dat ‘iemand die zich
zinnig bezig houdt met literatuurwetenschap veel en graag zal lezen’. Dat moet ook
nu nog voor veel studenten een geruststellende uitspraak zijn.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 13
Vrouwenstaking
Aukje Holtrop

Abortusdemonstratie (foto Hans van den Bogaard)

Als je moeder op maandag 30 maart 's ochtends een kopje thee inschenkt, moet
je niet gek opkijken. Ze staakt dan namelijk en mensen die staken doen zo'n dag
niet wat ze anders altijd wel doen. Dus geen thee en koffie, geen bedden opmaken,
geen boodschappen en geen eten koken. Dat kan een leuke dag thuis worden,
vooral als je helemaal niet gewend bent om huishoudelijk werk te doen.
Maar het gaat bij die vrouwenstaking niet om de leuke dag die huisgenoten van
vrouwen eraan overhouden. Het gaat om een protest tegen de abortuswet, die
binnenkort in de Eerste Kamer behandeld wordt. De Tweede Kamer heeft die wet
al aangenomen en als de Eerste Kamer dat ook doet, dan zitten we met een
abortuswet waar heel veel vrouwen het slachtoffer van kunnen worden. En met
kinderen die geboren gaan worden terwijl hun moeders dat op dat moment niet
willen.
Er is de afgelopen jaren heel veel en op heel veel verschillende manieren actie
gevoerd om een vrijere abortuswet te krijgen. Demonstraties, handtekeningenacties,
artikelen in kranten en tijdschriften, televisie-uitzendingen. En het gevolg van die
acties was dat steeds meer mensen (vrouwen en mannen) vóór een vrije abortuswet
gingen voelen. Een meerderheid van het Nederlandse volk zelfs. Toch nam de
volksvertegenwoordiging een wet aan die vrouwen onnodige beperkingen oplegt.
En waarom? Om de regering te sparen, om geen ruzies te krijgen met partijen die
je over een paar maanden nodig hebt na de verkiezingen. En omdat heel veel
mensen (en dat zijn dan wel voornamelijk mannen) geen idee hebben waar het om
gaat als een vrouw abortus wil.
Omdat al die acties uiteindelijk op niets zijn uitgelopen, hebben vrouwen besloten
om het enige wapen dat dan nog overblijft: een staking, uit te proberen. En wees
eerlijk, dat zou fantastische resultaten hebben als veel vrouwen eraan meedoen.
Ga maar na: binnenshuis zou erg veel werk blijven liggen, en sommige huishoudens
zouden gewoon in de soep draaien. En buitenshuis? Waar werken de meeste
vrouwen? Op scholen als onderwijzeres, op kantoor als typiste, secretaresse,
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koffiejuffrouw, telefoniste. Als schoonmaaksters, werksters, gezinshulpen. In
ziekenhuizen. Er zijn weinig plaatsen waar vrouwen niet werken. Vaak doen ze werk
dat niet erg opvalt, maar waar geen kantoor of bedrijf zonder zou kunnen. Als ze
een dag zouden staken, zou dat pas goed opvallen.
In IJsland hebben de vrouwen in 1975 een dag gestaakt en inderdaad, het hele
openbare leven lag stil: er werden geen telefoonverbindingen gemaakt, de scholen
waren dicht, de winkels werden gesloten. Brieven werden niet getypt en erg lekker
hebben de IJslanders die dag niet gegeten. Voor de rest zijn er heel weinig echte
vrouwenstakingen bekend uit de geschiedenis. Er zijn wel acties gevoerd door
vrouwen die de sluiting van een bedrijf wilden voorkomen waar (bijna) alleen vrouwen
werkten en vrouwen hebben natuurlijk vaak meegestaakt met hun mannen en
collega's als die voor hoger loon en tegen werkloosheid staakten. Maar een staking
die je ook binnenshuis kunt merken, die niet alleen op het fabrieksterrein of op een
kantoor of school plaatsvindt, dat is in Nederland nog nooit vertoond. Zullen er veel
vrouwen meedoen? Dat is de grote vraag. In de eerste plaats worden ze bij deze
staking tegengewerkt door de vakbonden. Die zijn tegen en dat betekent dat vrouwen
die toch staken geen geld uit de stakingskas krijgen en zelfs ontslagen kunnen
worden. De vakbeweging vindt de vrouwenstaking niet zo goed omdat het volgens
hen niet om een politiek doel gaat. Ze bedoelen daarmee dat vakbonden zich druk
moeten maken om lonen en werkgelegenheid, maar niet om politieke onderwerpen
die daarbuiten staan. Mensie die zouden willen staken om zich te verzetten tegen
een atoomoorlog zouden dus om diezelfde reden niet om steun van de vakbonden
kunnen rekenen. Het is een raar standpunt omdat het de politiek opsplitst in doelen
waarvoor je wel mag staken en waarvoor je niet mag staken.

Vrouwen die buitenshuis werken en toch staken, kunnen dus moeilijkheden
verwachten. En binnenshuis? Hoeveel vrouwen zullen, uit aardigheid of omdat ze
tegen de onbeschrijflijke rotzooi opzien, toch gewoon doorwerken? Dat hangt dus
voor een groot deel van de andere gezinsleden af. Jongens, neem je moeder en je
zusjes (ja, die ook) die dag dus het werk uit handen, spoor ze aan om te staken en
bedenk eens, terwijl je met een kletsnatte afdroogdoek in je handen staat, hoeveel
werk er dagelijks voor vrouwen gedaan wordt en hoe oneerlijk het is dat de Grote
Politieke Beslissingen ook als ze direct over vrouwen gaan, zoals bij abortus, over
de hoofden van veel vrouwen heen, genomen worden.
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Poes
Remco Ekkers, tekening Georgien Overwater
Leven als mijn poes in de tuin
geïnteresseerd naar beestjes turen
verveeld gapen en wijd-open naar de hemel
kijken blijven liggen de ogen toegeknepen
plotseling verdwijnen in een donker bosje
loeren naar het licht en majesteitelijk
schrijden een kader ontmoeten hem koel
afwijzen kopjes geven tegen een vergeten
stuk speelgoed met lange poten door
het gras gaan de zingende vogeltjes
bespieden en weer gaan liggen liggen liggen
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Hilversum bedankt
Marjo van Soest
Ken je het Piratenlied, van Hepie en Hepie? Het begint zó: Hilversum bedankt, dat
je ons geen kans geeft/Daarom draaien de piraten/wat er bij de mensen leeft. Of
ze gelijk hebben of niet, populair zijn ze, de zendpiraten. De laatste tijd is hun aantal
enorm gegroeid. Alleen al in de Achterhoek zijn er meer dan honderd.
De radiopiraterij bloeit vooral in streken waar veel werkeloosheid is. Volgens de
heer De Voogd van de PTT was dat al zo in de jaren dertig. Toen waren de piraten
vooral aktief in de veenkoloniën in Drente. Nu is er weer werklooshied, en dankzij
de moderne techniek slaan de piraten nu pas goed toe.
Ze hebben veel fans, allemaal mensen die liever een Nederlands lied horen dan
‘dat Toppop-gedoe’. De meesten vinden Hilversum niet gezellig genoeg; te zwaar
op de hand, teveel gepraat. Toegegeven, het klinkt ook wel even anders of je op
een illegale zender frikandellen-Henkie hoort, of bij de NCRV dominee Schaaf.
Voor de duidelijkheid: een radiopiraat is wat anders dan een zendamateur. De
radiopiraten vinden er niks aan om te zenden via de toegestane 27 megaherz band
die vorig jaar is vrijgegeven door de PTT, speciaal voor zendamateurs. 't Is toch
veel spannender om iets te doen dat tegen de regels ingaat? Het enige wat piraten
en zendamateurs gemeen hebben, is dat ze een heel eigen taaltje spreken. Als een
piraat de waarschuwing krijgt dat Papa Tango Tango in de buurt is met de witte
muizen, dan wil dat zeggen dat de PTT en de politie in de buurt zijn.
Sinds de komst van de kabeltelevisie heeft Nederland ook tv-piraten. Met een
video-recorder, een of meer versterkers, een zender(tje) en een doodgewone
eigenantenne kan de tv-piraat aan de slag. Hij hoeft weinig anders te doen dan zijn
antenne te richten op de centrale antenne van het kabelnet. Ze ‘breek je in’, zoals
dat in piratentermen heet, bij Nederland 1 en 2, of bij de beide Duitse zenders.
De ene piraat heeft betere apparatuur dan de ander, dat is een kwestie van geld.
't Schijnt dat je voor tienduizend gulden al een heel knappe zendinstallatie kunt
hebben. Hoeveel piraten er precies zijn is niet te zeggen. De laatste cijfers spreken
van vijfentwintig in de hele randstad. De meeste zitten in Amsterdam.
Eerst waren pornofilms de hoofdschotel van het programma, van die ranzige, nog
nét geschikt voor het hele gezin. Maar de tv-piraten willen ook graag reklame, en
de meeste winkeliers voelen er niets voor hun waren aan te prijzen middenin een
film als Vrolijke Ontucht in Tirool. Vandaar dat een aantal piraten overging op
westerns, science fiction, lachfilms.
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Zendpiraat (foto Bert Nienhuis)

De bioscoopbond maakte er groot bezwaar tegen dat er films werden vertoond
terwijl er in de bioscopen voor betaald moest worden. Ze stapten naar de rechter,
maar dat hielp niet.
De Bioscoopbond heeft nog even geprobeerd de piraten met een stoorzender
weg te krijgen, maar het schijnt dat de vrede nu weer getekend is. De piraten hebben
beloofd geen films meer uit te zenden die nog in de bioscopen draaien.
Kort geleden werd er door politie en PTT een Amsterdamse kabelpiraat uit de
lucht gehaald. Hoe gaat zoiets? De heer De Voogd van de PTT: ‘Eerst gaat de
politie op pad, die heeft meestal een tip gekregen. Als zij de piraat niet kunnen
vinden, komen wij er aan te pas met onze verfijnde peilapparatuur. Soms rijden we
van twee kanten een straat in waar de piraat moet zitten. Die Amsterdamse piraat
was nogal makkelijk op te sporen, want die zat in de buurt van de centrale antenne
Hemweg. Wij hoefden alleen maar te richten op die antenne om te weten te komen
waar we wezen moesten. Je moet er dan wel snel bij zijn want je moet een piraat
op heterdaad betrappen.’
De piraten, ook niet gek, hebben vaak mensen op de uitkijk staan. Sommigen
kunnen hun zender automatisch uitschakelen als er maar even een verdacht autootje
gesignaleerd wordt.
Het lijkt allemaal net een spannend jongensboek. Maar er zitten ook bedenkelijke
kanten aan dat hele piratengedoe. Er is niet voor niks een Omroepwet, die ervoor
moet zorgen dat niet iedereen zomaar programma's kan uitzenden. Je moet eerst
een bepaald aantal leden hebben, maar dat is niet genoeg. Want dan zou ook bij
voorbeeld de Hengelsportbond een omroep kunnen worden, die heeft leden genoeg.
Van een omroep wordt verwacht dat ze een groot aantal mensen iets te vertellen
heeft wat de moeite waard is. (Een omroep, zegt de wet, moet een geestelijke en
culturele stroming vertegenwoordigen).
De piraten hebben daar geen boodschap aan, ze zenden uit wat ze leuk vinden.
Ze dromen van een sterke zender, want daarmee kun je anderen de ether uit knallen.
En een sterke zender kost geld, veel geld. Hoe kom je aan dat geld? Nou, van
adverteerders bij voorbeeld. Of van mensen die er veel geld voor over hebben om
hun mening naar buiten te brengen. Allerlei mensen die een stukje zendtijd kunnen
kopen krijgen de kans. Zo gaat geld bepalen wat mensen via de kabel te zien krijgen.
Als de sterkste zender de dienst gaat uitmaken kun je van alles verwachten. Leuke
dingen, zoals popconcerten met beroemde groepen; maar ook pleidooien voor meer
auto's in de binnenstad, gekanker op krakers, kleurlingen, mensen met een uitkering.
Misschien zal het zover komen dat het kabelnet na de uitzendingen ‘op slot’ gaat.
Ach, nu is het nog wel grappig om middenin een film geruzie te horen over ‘een of
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andere zeikerd die probeert ons eraf te drukken, allez moven joh.’ Als het daar nu
maar bij blijft.

Jaap de rietsnijder
Remco Ekkers, tekening Georgien Overwater

Hij houdt meer van riet
dan van kinderen, maar
kinderen brengen meer op.
Daarom snijdt hij 's winters
riet en 's zomers tekenpapier.

Schriftelijke cursus dichten 9
Willem Wilmink
Soms lijkt een gedicht onsamenhangend, tot je plotseling doorkrijgt waar het over
gaat. Kijk maar eens naar dit sonnet van Koos Schuur:
Het kind en ik
Wanneer des nachts de donkre vogels komen
en ons weer wekken met hun stalen stem,
roept hij heel zacht mijn naam en zeg ik hem
dat het weer nacht is en wij samen droomen.
Beneden op de trap is alles duister;
daar zit hij op mijn knie en luistert hij
naar wat mijn stem nog liegen kan, waarbij
het dreunen wedijvert met mijn gefluister.
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‘Slaan ze de trom, Koos, zijn het de kabouters
die weer een optocht houden door de straat?
Ziet de politie hen dan niet, die stouters?’
Geef mij vannacht - dat ik mij niet verraad voor deze schande weer een nieuwe leugen
die voor dit slaapzwaar
kind, god, nog kan deugen!

Het gedicht wordt al een stuk duidelijker als je begrijpt dat die vogels met hun stalen
stem vliegtuigen zijn. In de tijd waar dit gedicht over gaat, was er een heel populair
liedje met dezelfde beeldspraak ‘vogels’ voor ‘vliegtuigen’:
There'll be blue birds over
The white cliffs of Dover

Die blauwe vogels, die over de witte krijtrotsen van Dover naar huis vliegen, zijn
vliegtuigen, op de weg terug van hun gevaarlijke opdracht.
Koos is met zijn zoontje op de trap gaan zitten, de veiligste plaats voor wie geen
kelder had. (Of misschien is het wel de keldertrap.) Het kind is ‘slaapzwaar’, en
iedere ouder weet hoe zwaar een kind kan zijn als het slaap heeft. Zijn vader maakt
hem van alles wijs, bij voorbeeld dat ze niet wakker zijn, maar samen dromen. Je
kunt je afvragen waarom de vader bang is voor die Engelse of Amerikaanse
bommenwerpers: het waren toch onze vrienden? Dat neemt niet weg dat er heel
wat van hun bommen op Nederland zijn gevallen. Soms omdat die in luchtgevechten
moesten worden losgelaten. Vaak ook omdat de geallieerden Nederlandse fabrieken
bombaardeerden die werkten voor de Duitse oorlogsindustrie. En dan vielen er ook
slachtoffers in de omgeving van die fabrieken.
Wat is nu precies ‘deze schande’ in de op een na laatste regel van het gedicht? Dat
de vader liegt? Nee, want het zijn toch echt wel leugens om bestwil. Of is de oorlog
een schande? Of zijn het de bombardementen op de Duitse steden? Dat laatste is
niet waarschijnlijk, want het gooien van bommen op de burgerbevolking in Duitsland
werd in die tijd door verreweg de meeste Nederlanders niet als een schande ervaren.
Het was hun verdiende loon, vond men. Zo vergeleek de dichter J.C. Bloem de
geallieerde vliegers met engelen der gerechtigheid, en het geluid van hun vliegtuigen
noemde hij ‘'t ruischen der vrijheid’. Zelf weet ik nog goed dat ik op een nacht voor
het raam stond, met mijn ouders en de buurman en de buurvrouw. We zagen een
hele gloed aan de hemel, dat was de Duitse stad Münster, die in brand stond. En
het was net of we de Duitsers vanuit de verte stonden uit te lachen: net goed, jullie
eigen schuld. Toen mijn vader een aantal jaren na de bevrijding weer eens in die
stad kwam, die nog een en al ruïne was, toen verging hem het lachen wel.
Behalve de woorden ‘deze schande’ vind ik het gedicht volkomen begrijpelijk,
terwijl jullie er misschien niks van gesnapt hadden, als ik het niet had uitgelegd. Dat
komt omdat ik de omstandigheden ken waarin het zich afspeelt, en jullie gelukkig
niet.

Ogen, neus en smaak
Rob Sijmons, tekening Frederique Thomassen
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In veel zoetigheid (chocola, ijs, koek en gebak) komt als smaak vanille voor. Als je
die smaak kent, zul je het zeker proeven. Maar hoe gaat dat? Waarmee en waardoor
proef je een smaak? Neem een zakje Vanillesuiker. Strooi de inhoud op een
schoteltje.
Nu ons proefje. Doe eerst een likje suiker op je tong. Wat je proeft is de combinatie
van zoetigheid en doordringende vanillesmaak.
Spoel de smaak weg met een slok water.
Nu knijpen we met een duim en wijsvinger onze neus dicht. Weer nemen we een
likje op onze tong. Wat er van de smaak over is: alleen de zoetigheid. De
vanillesmaak komt pas terug als je weer door je neus gaat ademen. Probeer het
maar. Met ons proefje is aangetoond dat we de vanillesmaak niet proeven met onze
tong, maar met onze neus. Anders gezegd: het is zuiverder om van vanillegeur te
spreken. Voor vele andere ‘smaken’ geldt hetzelfde. Neem maar eens een stuk
schil van een sinaasappel, citroen of mandarijn. Buig het schilletje dubbel: er
ontwijken dan stoffen die de eigen smaak van het citrusfruit geven. Ook dat proef
je zonder tong, met je neus. De smaak zit in vluchtige vloeistoffen, dat zijn:
vloeistoffen die bij kamertemperatuur heel makkelijk verdampen.
Vanillesmaak (of -geur) bestaat voornamelijk uit één enkele vluchtige stof.
Aardbeismaak uit een mengsel van meer dan vierhonderd verschillende geurstoffen.
Gebraden vlees verspreidt een geurmengsel om van te gaan watertanden van naar
schatting meer dan tweeduizend stoffen.
Onze neus kan dat allemaal uit elkaar houden. Terwijl onze tong maar vier
hoofdsmaken proeft: zout, zoet, zuur en bitter.
Ook onze ogen spelen een rol als smaakmaker. Niet echt, natuurlijk: met je ogen
kun je vorm en kleur zien, maar zij nemen geen enkele smaakstof op. En toch: wat
je ziet, beïnvloedt wat je proeft.

Een proefje om dat aan te tonen. Nodig: een rasp, zes schoteltjes, een blinddoek
(dikke sjaal, bij voorbeeld) en drie chocoladerepen: puur, melk en wit. Bovendien,
als het kan, een vriendje of vriendinnetje. Eerst raspen we een stuk van de repen.
Daarbij houden we de drie soorten apart. Door het raspen zorgen we ervoor dat we
de soort chocolade met tanden en tong niet aan de vorm of ‘beet’ kunnen herkennen;
we zijn immers alleen geïnteresseerd in de smaak.
We verdelen de choco-rasp over de zes schoteltjes: twee puur, twee melk, twee
wit. Ga aan een tafel zitten en zet de schoteltjes voor je neer. Doe de blinddoek om
(niet zwendelen). Daarna kan je vriendje of vriendinnetje volgorde van de schoteltjes
veranderen. En dan zesmaal proefen en zeggen wat voor chocolade het is: melk,
wit of puur.
Je zult merken dat het, als je niets ziet, zeer moeilijk is om de juiste antwoorden
te geven. Met een blinddoek voor is het meer raden dan proeven.
Eters denken - of ‘voelen’ - dat het gezicht of de kleur van voeding invloed heeft
op smaak daarmee en kwaliteit. Terwijl dat, zoals wij aantoonden, helemaal niet het
geval hoeft te zin. Vanillesmaakstof is bij voorbeeld kleurloos. Maar oorspronkelijk
werd die smaakstof verkregen uit de peulen van een orchidee - de vanillestokjes.
Als je ze voor de smaak bij het koken van pudding of vla mee laat koken, dan geven
die stokjes een gele kleur af. Voor het oog moest vanillesmaak samengaan met
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een gele kleur. Wat doet dus de vlafabriek? Die gebruikt (kunstmatige) vanillesmaak
plus kunstmatige gele kleurstof.

Zo zijn er meer voorbeelden. In Engeland is geprobeerd om niet-gekleurde
chocoladecake op de markt te brengen. Prima smaak, hoor, maar niemand wou er
aan. Wél als er bruine kleurstof werd toegevoegd. Aardbeienyoghurt wordt bijgekleurd
met een rode kleurstof. Die wordt vaak gemaakt uit wortelen - maar dat proef je niet.
Cognac wordt - net als oude jenever - bruin bijgekleurd. Mensen denken: dat komt
van het rijpen in bruine eikenhouten vaten. Mis: van toegevoegde caramel. Suiker
die, zoals we in vorige proefjes zagen, door verhitting bruin werd en zijn zoete smaak
verloor.
Smaak: we bedotten ons zelf, maar we laten ons ook bedotten.
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Stoplichten
Karel Eykman
M'n vriendje wil het aan gaan maken,
maar of ik het wil dat weet ik niet.
Wat aan is loopt kans uit te raken;
dat geeft maar ellende en verdriet.
Maar staat dat stoplicht op groen,
en blijft het groen staan,
dan zal ik het doen:
dan maak ik het aan.
Tja, oranje mag wel?
Dat kan ermee door
maar dan moet 't ook snel
wie verliefd is gaat voor.
Wat moest ik doen wat moet ik laten?
Ik pieker me suf en kom tot niets.
Ik weet geen raad rijd door de straten
op weg naar hem toe op m'n oude fiets.
En staat het stoplicht op groen,
en blijft het groen staan,
dan zal ik het doen:
dan maak ik het aan.
Staat het stoplicht op rood?
Is 't rood wat ik zie,
dan doe ik, geen nood,
gewoon twee op de drie.
Dat ik nu zo hard ga racen,
zodat ik het groen precies nog haal,
wat zou daarvoor de reden wezen?
Dat ik al smoor ben, helemaal?
Want staat het stoplicht op groen,
en blijft het groen staan,
dan zal ik het doen:
dan maak ik het aan.
Staat het stoplicht op rood,
nou ja, ik zal wel zien
dan geldt het in 't groot:
zes groen van de tien.
Ja, ik ga me daar nog uit staan sloven,
dat stoplicht daar kan het me doen!
Mijn jongen moet eraan geloven,
als ik iets roods zie noem ik het groen.
Dus staat het stoplicht op groen,
en blijft het groen staan,
dan zal ik het doen:
dan maak ik het aan.
Stat het stoplicht op rood,
interesseert me geen biet.
Nou ja zeg, val dood!
zo'n stoplicht deugt niet.
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Uit: J.J. de Bom voorheen De Kindervriend

J.J. de Bom gaat nog even door!
Deze week start een gloednieuwe serie van Jan de Bom en zijn vrienden op
de Vara-tv op donderdagavonden tot juni. Dit keer is het een programma voor
kinderen, die altijd twijfelen en nooit zeker zijn. In het volgend seizoen komen
er nog een aantal herhalingen en in het najaar van 1982 komt er nog een nieuwe
serie. Daarna zien we wel verder.

Roos
Astrid van Straaten
waarin Roos bij het ballet komt, dat niet zo artistiek is als ze dacht, met meisjes
die truttiger zijn dan ze voor mogelijk hield. Maar ze blijft van plan om eens
de blits te maken.
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Hugh Jans
Meer eenvoudige vis
Over vis raak ik niet zo gauw uitgepraat, zelfs of juist niet in een land
als Nederland, waar in het algemeen weinig en dan nog fantasieloos
vis gegeten wordt. Ja, ik weet het wel, er komt verbetering in. Maar
als we onze, nu nog rijk voorziene, visafslagen en vismarkten
afstruinen, neus maar eens rond in Amsterdam op de Albert Cuyp,
dan kunnen we toch constateren dat er matig gebruik wordt gemaakt
van al het smakelijke zeegoed dat daar te koop ligt, zeker in
vergelijking tot wat Belgen, Fransen en Denen ermee doen. De meeste
vis die in Nederland geveild wordt, gaat ook naar de ons omringende
landen.
Onze kleine zoete vers gepelde garnalen zijn een delicatesse, maar
het meest geschikt om zo gesnoept te worden, op vers beboterd
wittebrood, eventueel besprenkeld met een drup citroensap of goede
azijn en een korreltje zout en peper. Of om koud verwerkt te worden
in een mayonaise of cocktailsaus. Ze zijn aan boord bij de vissers
al, volgens voorschrift, door de pan geweest. De grotere Noorse en
IJslandse of steurgarnalen zijn, zelf gepeld, beter geschikt voor een
korte kook- of bakbereiding, ze kunnen iets meer hebben zonder
hard te worden en te verpieteren. Op het ogenblik kosten ongepelde
steurgarnalen op de markt ongeveer f 5,50 per pond, waar zo'n 50-60
garnalen uit komen plus de schillen om bouillon van te trekken. Er
was ook mooie schol en zware koolvis en daar ga ik het ook over
hebben.

Garnalen paprika
2 pond verse ongepelde steurgarnalen
6 eetl. boter
zout & peper
4 eetl. gehakte ui
1 teen knoflook u.d.kn.
1 eetl. paprikapoeder
1 sherryglas droge witte wijn
3 ons champignons, in plakken
2½ dl slagroom
lime- of citroensap

Pel de steurgarnalen en bewaar de schillen.
Maak de boter heet in een sauteuse of sauspan en fruit de garnalenschillen hierin,
al roerend en zonder de boter te bruinen, 5 minuten. Kruid licht met zout en peper.
Haal de schillen er met een schuimspaan uit en gooi ze weg. Fruit de garnalen nu
1 minuut in de schillenboter, steeds omscheppend. Haal ze er met een schuimspaan
uit en doe ze in een kom. Fruit de uien en knoflookpulp in dezelfde boter, tot de uien
zacht en goudgeel zijn. Haal de pan van het vuur en roer de paprikapoeder er
zorgvuldig doorheen. Roer de wijn erbij en reduceer de saus op middelgroot vuur
tot op de helft. Roer de champignons erbij en sudder 4-5 minuten.
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Voeg de lauwwarme room toe en kook zacht tot de saus dik is geworden. Roer
er tot slot de garnalen bij, warm ze door en maak de ragoût af met zout, peper en
lime- of citoensap.
Geef er gekookte rijst en desgewenst wat sla bij.

Scholrolletjes in roomsaus
2 eetl. boter
2 eetl. olijfolie
1 grote ui, klein gesneden
2½ ons champignons, in plakken
1 eetl. gehakte peterselie
zout & witte peper
8 scholfilets (1 ons elk)
1 wijnglas droge witte wijn
4 eetl. droge sherry
1 eetl. ongezoet appelsap
1½ theel. gesnipperde verse of ½ theel. gedroogd dillegroen

voor saus:
2 middelgrote wortels, gesneden
2 eetl. boter
1 eetl. olijfolie
4 dessertl. bloem
1 kop visbouillon
nootmuskaat
1 kop slagroom
peterselietakjes

Smelt de eetlepels boter en olijfolie in een sauteuse of sauspan en fruit hierin de ui
5 minuten. Voeg de champignons toe en sauteer, al roerend, 6 minuten. Voeg de
gehakte peterselie en wat zout en peper toe, schep het om en verspreid het mengsel
gelijkmatig over de bodem van een lage vuurvaste schotel.
Halveer de visfilets overlangs. Meng wijn, sherry, appelsap, dillegroen en wat
zout en peper in een kommetje. Doop de visfilets hierin en laat teveel aan nat erboven
uitdruipen. Bewaar het wijnmengsel. Rol de filets op, steek ze vast met houten
spietjes en schik ze liggen op het groentebed. Kook voor de saus de wortels 10
minuten in gezouten kokend water, laat ze uitlekken en bewaar het kooknat. Pureer
de wortels in een blender met genoeg van het kooknat om een mooie gladde puree
te krijgen. Smelt de boter en olijfolie in een sauspan en roer er met de bloem een
gladde blonde roux van, in 2 minuten op matig vuur. Haal de pan van het vuur en
klop er geleidelijk de visbouillon, gemengd met het wijnmengsel door, flink kloppend
tot de saus glad en dik is. Kook de saus, al roerend, 2 minuten op matig laag vuur.
Voeg 1½ dl van de wortelpuree met wat noot, zout en peper aan de saus toe en
kook, al roerend, nog 1 minuut. Laat de saus, af en toe roerend, afkoelen. Lepel de
helft van de saus over de visrollen en bak het 10 minuten in een matige oven (375°
F, 190° C). Roer de lauwe room met wat zout door de rest van de saus en maak
de saus al roerend goed warm.
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Verwijder de spietjes uit de visrollen. Lepel de saus om en over de vis en schuif
de schotel nog 10 minuten in een matige oven. Garneer met toefjes peterselie en
dien de visschotel op met gekookte rijst.

Colin noir tiéde
4 grote ontgrate dunmoten koolvis (elk 1 cm dun)
12 middelgrote champignons, in dunne plakken
blaadjes selderiegroen

voor dressing:
2 eetl. frambozenazijn
zout & peper
6 eetl. notenolie

Vlij elke moot vis, netjes in het midden van een vuurvast koud bord. Verdeel er de
plakken champignon omheen en versier hier en daar met een blaadje selderie. Klop
voor de dressing de frambozenazijn op met wat zou en peper en klop er dan de
notenolie door. Verdeel de dressing over de vier borden met koolvis en schuif ze 2
minuten in een zeer hete oven (450° F, 230° C), niet langer.
Haal de borden er met ovenhandschoenen uit en zet ze op onderborden. Dien
ze direct op als warm voorgerecht.
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[Nummer 5 - 23 mei 1981]
Nieuws
Tirade
In het april/mei-nummer van Tirade zorgt Herman Verhaar ervoor dat de tirades van
Jan Wolkers tegen de literaire kritiek en in het bijzonder Aad Nuis (in het weekblad
De Tijd van 27 maart en de Alles is anders show) geen eigen leven gaan leiden.
Verhaar vindt Wolkers' toorn kletskoek en verbaast zich er over dat Wolkers de
recensie van K.L. Poll over de Perzik der onsterfelijkheid zo goed vond, terwijl het
een slordige kritiek was die alleen gunstig voor Wolkers uitviel. Verhaar, die zelf
gunstig over het boek schreef, schrijft over Wolkers' gewoonte om bij voorkeur in
slordige interviews te keer te gaan: ‘Door tienduizenden vaderlanders gelezen te
worden en dan toch te uitzonderlijk voor hen willen zijn; je critici om hun onbenul
cyaankali toewensen, maar dat altijd doen in het onbenullige kader van oppervlakkige
sensatie-interviews in dag- en weekbladen in plaats van eens schriftelijk en
gedocumenteerd iets steekhoudends over hen te beweren.’ Dat Wolkers juist de
gunstig oordelende K.L. Poll spaarde, ervaart Verhaar als ‘stuitend geslijm dat zijn
vonnis over ongunstig oordelende beoordelaars als Nuis lelijk ondermijnt.’ In hetzelfde
nummer-van Tirade staat een essay over Milo Anstadt met een onheilspellende titel
De horde van de dertigste april. Hij schrijft: ‘Waarover men het ook oneens moge
zijn, over één punt bestaat geen verschil van mening: de gebeurtenissen van de
30ste april behoorden niet tot de categorie politieke actie met doeleinden naar de
toekomst en een tactisch en strategisch plan als grondslag. In zijn algemeenheid
was het een demonstratie van lamlendigheid.’ Judicus Verstegen behandelt een
ander actueel probleem: de brede maatschappelijke discussie. Hij vindt dat we niet
gebaat zijn bij ‘het oeverloze gelul van mensen die van de problemen evenveel
verstand hebben als een kat van Bach.’ Jeroen Brouwers zet zijn aantekeningen
over zelfmoord en literatuur voort. Het is de merkwaardigste feuilleton die ooit in
een literair tijdschrift heeft gestaan: zelfmoord in afleveringen. Ditmaal zijn de
aantekeningen wel heel fragmentarisch.

De Revisor
De Revisor zet een punt achter haar cultuurpolitieke discussie over ‘De kunst & het
geld’ die sinds bijna een jaar de laatste pagina's van het blad even attractief maakte
als de afwas na een souper. De vierentwintig gesprokkelde standpunten worden
nu samengevat en in hoofdlijnen aan minister Gardeniers zelf voorgelegd. Het
resultaat is een interview met een minister. Het is echt een interview met een minister.
‘Kunstenaars schrijven vaak zo negatief.’ Er staan twee nieuwe proeven van
scheppend proza in dit nummer (fragmenten van Kellendonk en H. Verveer) en een
curieus, bladzijden lang gedicht van Leo Vroman, Droom in, droom uit. In Witold
Gombrowicz en het Groteske gaat Maarten van Buuren uitvoerig in op dit voor
Gombrowicz typerende stijlmiddel. Een nieuwe rubriek (De Revisor is het periodiek
met de meeste nieuwe rubrieken): Capita Selecta, is geheel en al gewijd aan de
Nobelprijsrede van Czeslaw Milosz, die stilstaat bij het woord ‘werkelijkheid’, dat
‘zo vaak wordt misbruikt maar altijd achting verdient.’ De rubriek Gemengde
Gevoelens, waarin nog wel eens een polemisch stukje stond, is nu helemaal
verdwenen. Dat De Revisor een nieuw leven is ingegaan met een adviesredactie
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van vooral nietliteratoren, die het blad een minder strikt literair aanzien moeten
geven, (Errit Petersma en Elmer Schönberger) is merkbaar aan het uitgebreide
interview van Schönberger met Louis Andriessen over het ontstaan van en het
werken aan De Tijd, Andriessens laatste grote compositie. Het gesprek is
gedetailleerd, ideeënrijk, en wordt verlucht met overkomelijke notenvoorbeelden,
ook al zal niet iedereen alles begrijpen. Het past zeer goed in de Revisor-traditie
van het ‘Writers at Work’-achtige interview.

Tekening van Jacques Callot

Bzzlletin
Na speciale nummers over de Markies de Sade, François Haverschmidt en Willem
Brakman heeft Bzzlletin weer eens een nummer met diverse bijdragen gemaakt.
Niettemin staat ook in dit meinummer min of meer een thema centraal: de schrijvers
Ger Verrips en Sal Santen. Zij hebben gemeen dat zij allebei met politiek te maken
hebben (gehad). Ger Verrips schrijft van tijd tot tijd een hoofdstuk over zijn
afvalligheid van de communistische partij en leven daarmee een kijkje in een wereld
die zelden zo van binnenuit kan worden waargenomen. In dit nummer is hij in gesprek
met Wim Sanders onder de titel ‘Prikkeling, tegenspraak, krasse meningen, dat is
waar ik behoefte aan heb.’ Sal Santen wordt niet geïnterviewd, maar raakte in
correspondentie met Frank van Dijl. Santen maakte zich er niet vanaf en schrijft
pagina's lange brieven waarin de hele wereld en alle problemen aan de orde komen.
Van Dijl knoopte er tenslotte ook nog gesprekken aan vast. Verrips en Santen zijn
twee schrijvers die niet verhullen dat zij vanuit politieke ervaringen schrijven. Het
nummer begin met een lang essay van André van Oudvorst over ‘Ruimte,
schilderkunst en filosofie in “Opwaaiende zomerjurken”.’ Van Oudvorst kent de
roman van Oek de Jong door en door, staat bij veel aspecten stil en het wemelt van
de paginaverwijzingen. Maar Van Oudvorst maakt het wel bont als hij te veel nadruk
op bepaalde aspecten legt en iets wat in de roman luchtig functioneert opblaast. Zo
luiden de tussentitels in zijn essay: Ruimte en topografie, Open en besloten ruimte,
Verbeeldingsruimte, Van immobilisme naar dynamisme, Van Titiaan naar Mondriaan,
etcetera. Tot pure hineininterpretierung geraakt Van Oudvorst als hij alle kleuren in
de roman een speciale betekenis gaat geven en Mondriaan opvoert, omdat Edo
Mesch' moeder een jurk aan heeft die een Mondriaan-motief zou hebben. Daaraan
verbindt Van Oudvorst de wonderlijkste conclusies. Toch is het een grappig essay,
omdat het ten onzent laat zien hoe rijk de roman aan inhoud en betekenis is.

Uitverkoren
A Confederacy of Dunces door John Kennedy Toole (Penguin-pocket) Het boek
dat posthuum werd bekroond met de Pulitzer Prize en wordt beschouwd als een
klassieke epische klucht.
Dagboeken 1966-1971 door Max Frisch (Meulenhoff) Dagboeken waarin dagelijks
de ongemakkelijkste vragen worden gesteld.
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Intenties I en II door H.A. Gomperts (Meulenhoff) Essays en kritieken die te lang
in een archief hebben gelegen. (zie pagina 4)
Wonders door Jonathan Cott (red) (Virgin/Rolling Stone/Van Ditmar) Een bundel
verhalen, gedichten en tekeningen van tientallen schrijvers over dat wat er in hun
ziel nooit volwassen is geworden.

De keizervis door Victor Astafjev (Meulenhoff) Gedegen verhalen over barre
omstandigheden in Siberië. (zie pagina 33)
Ferdydurke door Witold Gombrowicz (Atheneaum-Polak & Van Gennep) De nieuwe
vertaling van Paul Beers. (zie pagina 39)

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode
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Voor het ontwikkelde hart
H.A. Gomperts verzamelt zijn essays en kritieken
Intenties I Kritieken en over kritiek Intenties II Terug tot Simon Vestdijk
en andere essays door H.A. Gomperts Uitgever: Meulenhoff, resp. 239
p. en 228 p., f 36,50 per deel Verschijnen op 26 mei
Carel Peeters
‘Leven! Leven!’, roept Gilbert uit in de aardige dialoog The Critic as Artist van Oscar
Wilde, ‘Klop niet bij het leven aan voor de vervulling van je verlangens of voor
ervaringen. Het is een ding dat wordt beperkt door de omstandigheden en
onsamenhangend is in zijn verschijning. Het bezit niet dat fijnzinnige samengaan
van vorm en geest wat het enige is dat een artistiek en kritisch temperament
bevredigt.’ Het is bekend dat de geplaagde estheet Wilde in de kunst iets zag dat
te weinigen er in zagen: een lijfwacht, een aantal verzorgde jongeheren die er voor
zouden moeten zorgen dat hem niets overkomt. ‘Moeten we dan voor alles bij de
kunst zijn?’, vraagt zijn sputterende tegenvoeter Ernest. ‘Voor alles’, antwoordt
Gilbert, ‘want kunst kan ons niet verwonden.’
H.A. Gomperts zou op de vraag van Ernest of je voor alles bij de kunst moet zijn
niet antwoorden ‘voor alles’, maar ‘voor veel’. Bij hem is de kunst niet de lijfwacht
van het leven, maar een onafgebroken werkende expeditie die zich een weg baant
in de jungle van de wereld: hij is een ‘een jager op alles wat tot het leven verleidt’,
schrijft hij in het essay Jagen om te leven uit 1949; hij wordt niet, zoals Wilde, door
het leven gedwongen zich te verschansen in de kunst, hij accepteert het leven en
de wereld zoals zij zijn en gebruikt de kunst ‘als een middel om het leven dichterbij
te brengen, om het beter doordringbaar te maken, om het onweerstaanbaar te
maken en om de gehechtheid er aan te vergroten’, en niet als ‘een methode om
zich door en beschermende laag van “schoonheid” van het leven te scheiden.’ Het
verschil tussen Oscar Wilde - die dit keer het masker van Gilbert draagt en wiens
dialoog voorkomt in zijn boek Intentions - en H.A. Gomperts is niet groot, ook al
willen zij precies het tegenovergestelde. Zij hebben elkaar genoeg te vertellen, maar
niet alles. Het verschil is ongeveer dat Oscar Wilde geen Nederlands kon lezen en
daarom niets van Multatuli tot zich heeft kunnen nemen. Had hij dat wel gedaan maar ik val hem daarover niet hard - dan had hij kennisgemaakt met een schrijver
die de kunst gebruikte om het leven draaglijk te maken en niet om er zich in te
verschansen.
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H.A. Gomperts, tekening van Siegfried Woldhek

Voor Gomperts is dit een essentieel verschil, omdat hij een hekel heeft aan
absolute vluchtwegen uit het leven. Kunst, schrijft hij in het essay Tebaldeo's
antwoord (uit 1952), is een list om ons te verschaffen wat de omstandigheden ons
onthouden. Als wij niet in een permanente crisis zouden leven en Vrijheid en Geluk
in de werkelijkheid ons deel zou zijn, dan hadden we de kunst helemaal niet meer
nodig.
Deze opvatting over de betekenis van de kunst is ongebruikelijker dan men zou
denken. Ook al verschuilt men zich niet, zoals in de tijd van Oscar Wilde, achter de
leus l'art pour l'art, men gaat er tegenwoordig nog onbewust van uit dat de kunst
een ‘eigen leven’ leidt en gedachten over de betekenis van de kunst voor de
werkelijkheid worden nauwelijks ontwikkeld. Er zijn wel stromingen die hier anders
over denken, zoals de schrijvers en essayisten rond Raster, maar door hen wordt
het effect en de betekenis weer overschat. Gomperts is geen revolutionair essayist
of criticus, toch onderschat hij de invloed en de waarde van de kunst en de literatuur
niet.
Voordat Gomperts in 1965 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde in Leiden
werd was hij toneel- en literatuurredacteur van Het Parool. Hij schreef na de oorlog
essays in Libertinage, Hollands Maandblad en Tirade, maar bundelde betrekkelijk
weinig van wat hij schreef. In een periode van vijfendertig jaar stelde hij drie bundels
essays en kritieken samen: Jagen om te leven, De schok der herkenning, De
geheime tuin en twee bundels toneelkritieken: Wachten op niets en De eend op
zolder, respectievelijk over het moderne en klasieke repertoir. Er zit een gat van
meer dan vijftien jaar tussen De geheime tuin (1963) en het eind 1979 verschenen
Grandeur en misère van de literatuurwetenschap en dat is precies de tijd waarin hij
hoogleraar in Leiden was. Nu dit hooglefaarschap teneinde loopt komt de animo en
energie om te schrijven en te publiceren weer boven drijven. Het wordt meteen flink
aangepakt met de eerste twee delen van een serie die uit drie boeken moet gaan
bestaan: Intenties. In de eerste twee delen zijn lezingen, essays en kritieken
verzameld uit die hele periode van vijfendertig jaar. In het eerste deel de algemene
beschouwingen en de kritieken over buitenlandse schrijvers en in het tweede de
kritieken over Nederlandse schrijvers, met de nadruk op Vestdijk. Men zou denken
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dat deze boeken, gegeven de inhoud, vooral literair-historisch van belang zijn, maar
dat is relatief. Er is weinig in deze Intenties dat gedateerd aandoet, ook al gaat het
over het eerste werk van Van het Reve, Hermans, Mulisch, Claus. Die schrijvers
leven nog en hebben inmiddels vele andere boeken geschreven, maar wat Gomperts
over hen schrijft is nog steeds interessant en ook heel bruikbaar voor het inzicht in
de latere ontwikkeling van deze schrijvers.
In tegenstelling tot andere vigerende ideeën over literatuur gaat Gomperts ervan
uit dat schrijvers bedoelingen hebben als ze iets schrijven. Niet zulke uitgesproken
bedoelingen, maar intenties. Dit uitgangspunt, dat hij aan het begin van deel 1 nog
eens uiteenzet omdat het volgens hem niet vaak genoeg omschreven en verdedigd
kan worden, heeft verstrekkende consequenties. Het betekent bij voorbeeld dat een
roman, verhaal of gedicht niet vogelvrij is en niet is overgeleverd aan een lezer die
er maar uithaalt wat hem goed zint. Deze opvatting staat zowel lijnrecht tegenover
de inmiddels stil gevallen
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aanhangers van de ‘autonomie van het literaire werk’ als de vrij nieuwe stroming in
de literatuurwetenschap met een naam die door mevrouw Amy Groskamp-Ten Have
zelf lijkt bedacht: ‘receptie-esthetica’. Dit is niet de wetenschap die bestudeert hoe
men zich als academicus op recepties dient te kleden en te gedragen, maar de
wetenschap die ertoe neigt alles goed te vinden wat een lezer uit een boek haalt;
wat de schrijver zelf voor ogen stond dreigt daarbij onder het tapijt te verdwijnen.
Gomperts merkt over deze stroming op: Eén stap verder dan het programpunt
‘autonomie van het kunstwerk’ en men is bezig te strijden voor de onderdrukte lezer.’

Behoedzaam
Gomperts ideeën over literaire kritiek hebben in de loop der tijd geen verandering
ondergaan; ook zijn verdediging van een bepaald soort literatuurwetenschap vloeit
voort uit wat hij jarenlang in een niet-academische ambiance huldigde. Hij vindt dat
een literair criticus behoedzaam te werk moet gaan en met de grootste exactheid,
omdat hij zich op een terrein bevindt dat per definitie onzeker is. De sterke behoefte
aan zekerheid en objectiviteit die zich op dit gebied steeds weer voordoet acht hij
maar bedenkelijk: ‘De taak van de criticus bestaat niet uit het doen van controleerbare
uitspraken: dat is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting. Zijn taak
en zijn verantwoordelijkheid is het zelfstandig en oncontroleerbaar te oordelen, met
zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn ingewanden.’
Als maatstaf voor literatuur noemde Gomperts in zijn inaugurale rede Twee wegen
der kritiek de vraag ‘hoeveel realiteit, voor de lezer herkenbare realiteit durft een
schrijver aan’. Het is een criterium dat er ook eenvoudiger uit ziet dan het is. Het
veronderstelt namelijk dat een schrijver de werkelijkheid onder ogen ziet en zich
niet laat verleiden door de vaart van zijn pen, door de instemming van lezers en al
helemaal niet door de oppervlakkige charme van de aardige ideetjes in zijn hoofd.
Het is onmiskenbaar dat in deze maatstaf Gomperts ideeën over de werkelijkheid
zijn verwerkt: onder ‘realiteit’ verstaat hij niet een erg optimistische kijk op de mens.
Door zijn maatstaf klinkt de uitspraak van Nietzsche: hoeveel waarheid durft men
aan? Realiteit in de literatuur, schrijft Gomperts, is ‘de emotioneel beleefde,
persoonlijk geordende, karikaturaal, satirisch of op een andere manier geselecteerd
en georganiseerd, zodat een bepaalde visie van de auteur met zijn sentimenten en
zijn conclusies erin is neergelegd, een commentaar of een requisitoir.’ Dit is een
citaat dat alles heeft om Maarten 't Hart tot een verhaal te inspireren.
Gomperts doet in zijn kritieken niet alleen het boek recht, hij voorziet ze altijd van
mededelingen van algemener, essayistischer aard. In het begin van zijn stukken
over Nabokov schrijft hij tot de critici te behoren die van een boek juist iets meer
dan alleen maar amusement verlangen. Marcel Proust zei tegen de auteur van de
novelle Le Couperet, Valery Larbaud, dat hij er een jaar later nog een beetje ziek
van was. Gomperts zegt te behoren tot het soort lezers dat nog liever een kleine
ziekte uit een boek overhoudt dan helemaal niets. Naar analogie van deze kleine
ziekte kan men van Gomperts essays en kritieken zeggen dat je er als lezer ook
iets van overhoudt: een idee van Gomperts filosofie.
Gomperts is een criticus voor het ontwikkelde hart. Vooral in zijn essays en
kritieken over buitenlandse en negentiende eeuwse schrijvers construeert hij
strategische tegenstellingen die in essentie zijn terug te voeren tot: iemand (een
schrijver, een personage) heeft hart, de ander heeft geen of te weinig hart. Hij
verabsoluteert die tegenstellingen niet en verklaart bij herhaling dat de mengvorm
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het meeste voorkomt, maar het is wel verhelderend als hij Hamlets en Don
Quichottes, realisten en romantici, onzekeren en gelovers tegenover elkaar stelt.
De belangrijkste stromingen waarop Gomperts' essays direct of indirect commentaar
leveren zijn de Verlichting en de Romantiek. Hij is een zoon van de Verlichting: hij
heeft alle sympathie voor de feiten, de rede, de kritische zin, maar hij heeft als goede
zoon wel wat aan te merken op zijn vader: hij kan kil zijn, eenzijdig rationalistisch
en gevoelloos. Zijn familieverhouding ten aanzien van de Romantiek is die van een
neefje dat bij het gezin van zijn oom een aantal gewoonten ziet die hij thuis node
mist: belangstelling voor psychologie, de nuance, emoties en gevoelens. Maar er
is evenveel bij die oom dat hem helemaal niet bevalt: het zint hem helemaal niet
dat de Romantiek zo gevoelig is voor ‘bovennatuurlijke inblazingen’, voor
verkondiging, tot fantatisme neigt, het ongebreideld gevoel verheerlijkt, zich altijd
in de wolken beweegt etcetera.
Gomperts beschouwt de Romantiek als een noodzakelijke correctie op de
Verlichting. De vakantie bij zijn oom heeft zijn vruchten afgeworpen.
De tegenstelling Verlichting/Romantiek vindt men terug in de schrijvers en
personages die hij bespreekt. Het essay over Thorbecke en Multatuli gaat over de
vraag waarom de laatste zo'n hekel had aan Torbecke. Het antwoord is: de man
was kil, hij had naar Multatuli's zin geen hart genoeg. In de roman Dr. Zjiwago van
Pasternak staat de gelijknamige hoofdpersoon tegenover de figuur van Antipow,
een man van abstracties en principes; hij mist, schrijft Gomperts ‘de
verdraagzaamheid van het hart, die het algemene opgeeft voor het individuele.’
Volgens Gomperts behoren Hamlet en Don Quichotte allebei tot de cultuur, maar
ontstaan er catastrofes als zij afzonderlijk optreden. Zij behoren samen op te trekken
en dat leidt tot een manier van denken en handelen waarbij Gomperts zich het meest
thuisvoelt. De twijfels van Hamlet moeten Don Quichotte bekruipen om overspannen
en brokkenmakend idealisme te transformeren tot praktische hardnekkigheid.

Kruisvaarder
Er komen in de literatuur schrijvers en personages voor die het produkt zijn van de
bedenkelijke kanten van de Romantiek. Er komen bij Gomperts schrijvers voor
waarin de tegenstellingen zich oplossen. Hij schrijft met veel sympathie over Poesjkin,
Toergenjew, E.M. Forster en Gombrowicz en een verklaring daarvoor is niet moeilijk
te vinden: zij verenigen in zich het beste van de Verlichting en het beste van de
Romantiek. In zijn karakteristiek van de Verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin
van Poesjkin vindt men een samenvatting van wat dit inhoudt: ‘Het is een romance
en tevens een spannende geschiedenis, die telkens boven het genre uitkomt door
een scherp, onverfraaiend gevoel voor mensen en menselijk lot, door een dubbele
bodem van ironie en intelligentie en door de aristocratische vermijding van alle
overbodigheden.’ Even typerend is wat hij schrijft over Forster, de man die intelligente
boeken schreef die ‘een correctie op de eigen eenzijdigheid behelzen’. Hij noemt
hem ‘een kruisvaarder’ omdat hij kritiek heeft op ‘hetgeen de mens van zijn situatie
maakt, maar hij is wijs genoeg om de menselijke tekortkomingen als deel van de
menselijke situatie te zien.’ Zijn belangrijkste thema is ‘het onontwikkelde hart’, dat
gebrek waaruit alle ondeugden, misverstanden en tragedies voortkomen.
Men moet bij Gomperts op de nuances letten. Als een essayist die in de literatuur
uitkijkt naar wat hem tot het leven kan verleiden en die haar ook gebruikt om er
dichterbij te komen, weigert hij zijn ogen te sluiten voor wat het leven minder fraai
maakt. Naar aanleiding van een van optimisme blakend rapport van Prof. Geyl,
waarin de cultuur werd voorgesteld als een opmars van vitale, veerkrachtige,
vredelievende mensen schrijft Gomperts: ‘Bekijkt men de cultuur echter zonder

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

vooroordeel, dan vindt men angst en de levensafkeer in de wortels van onze
beschaving... Ook de vermoeidheid, het taedium vitae, de gehechtheid aan verdoving
en vlucht, ook de angst en de walging hebben hun plaats daarin.’
Het verschijnen van deze twee bundels Intenties is een belangrijke gebeurtenis,
want men treft maar zelden zoveel intelligentie aan in een kleine vijfhonderd
bladzijden.
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Een school van het zien
Het vroege proza van Peter Rosei
Frühe Prosa Peter Rosei Residenz Verlag 251 p., f44,90
Hans W. Bakx
‘Ik denk namelijk dat de activiteit van een kunstenaar niet bestaat in het verzinnen
van nieuwe dingen, maar in het ontwikkelen van een beeld van de wereld, van een
geluid, dat raak is. Wat ik van de kunstenaar vraag, zou je ook zo kunnen zeggen:
hij moet ons ogen geven waarmee we de wereld kunnen zien. Natuurlijk kan niemand
de wereld zien in die zin, dat hij haar zo ziet, zoals ze is. Ik bedoel, niemand kan
gelijk hebben met zijn beeld van de wereld, met de resultaten van zijn blik. De
activiteit van de kunstenaar heeft met waarheid en onwaarheid enkel in zoverre wat
van doen, dat hij ons hoofd pakt, het in een bepaalde richting draait en zegt: Kijk!’
Aldus Peter Rosei (Wenen, 1946) in de korte inleiding die hij meegaf aan een
heruitgave van zijn vroegste werk, Frühe Prosa. Het boek bevat de verhalenbundel
Landstriche (1972), het grootste deel van de bundel Wege (1974), alsmede enkele
teksten die tot dusver alleen in tijdschriften waren verschenen. Reden om deze
verhalen bijeen te brengen, schrijft Rosei, was dat ze chronologisch en inhoudelijk
bij elkaar horen. ‘Anderzijds wilde ik duidelijk maken, en die reden heeft de doorslag
gegeven, hoe mijn opvattingen van toen zich verhouden tot die, welke ik in later,
inmiddels gepubliceerd werk heb ontwikkeld.’ Dat latere werk omvat twee bundels
proza, twee bundels poëzie en een drietal nauw verwante romans (Wer war Edgar
Allan?, Von Hier nach Dort en Das schnelle Glück) waaraan in VN al eerder aandacht
werd geschonken.
De beste manier om het verschil duidelijk te maken tussen het vroegere werk en
het latere zou zijn het naast elkaar afdrukken van bij voorbeeld het verhaal ‘Alben’
en een aantal pagina's uit Von Hier nach Dort (1978). Allereerst zou er typografisch
onderscheid te maken zijn: in ‘Alben’ een aaneengesloten tekst, in de roman korte
fragmenten, doorschoten met wit. Dit onderscheid zou bij nader onderzoek de
sleutelwoorden leveren om ook een inhoudelijk verschil tussen beide teksten weer
te geven: open en gesloten. In het verhaal beschrijft een inwoner van het dorp Alben
de half-dierlijke staat waarin hij en zijn mededorpsgenoten leven: armoede,
alcoholisme, meedogenloze wreedheid vormen de uiteinden van de inktzwarte
regenboog die boven een sadistisch universum staat. In Von Hier nach Dort maakt
de verteller per motorfiets een reis door Noord-Europa en noteert wat hij ziet en hoe
wat hij ziet op hem inwerkt. Een eindconclusie is er niet; de lezer krijgt alleen een
instrumentarium aangeboden, waarmee hij naar de hem omringende werkelijkheid
kan kijken. Rosei's laatste boeken zijn, om de naam te gebruiken die Kokoschka
gaf aan zijn jaarlijkse zomercursus in Salzburg, een ‘Schule des Sehens’.
De overgang van het vroegere werk naar het latere is te vinden in de bundel
‘logboeken’ Der Fluss der Gedanken durch den Kopf (1976), waarin aan de hand
van imaginaire notities als evenzovele waarnemings- en belevingspartikeltjes het
bewustzijn van Saint-Exupéry en Robert Louis Stevenson wordt geschetst. Er is
nog wel een parabelachtige hoofdfiguur, maar diens aantekeningen hebben
betrekking op een wereld die veel dichter bij de onze staat dan die van de vroege
verhalen. Ze zijn, ben je geneigd te zeggen, controleerbaarder. Ze vormen bij elkaar
logboeken en geen rapporten.
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Precies
Dat de vertelvorm van zijn eerste boeken hem beperkingen oplegde, heeft Rosei
zelf het scherpst ingezien. In een interview dat een jaar geleden op deze plaats
verscheen, legde hij uit waarom hij de parabolische schrijfwijze van zijn beginperiode
verlaten had: ‘Een parabel is een verhaal dat schijnbaar een verhaal vertelt, maar
in werkelijkheid iets bedoelt dat daar achter ligt. Ik heb dat toen opgegeven, omdat
de parabel voor mijn gevoel geen “fijninstelling” heeft: je kunt in een parabel iets
geheel en al verwerpen, geheel en al accepteren of iets in een soort vervreemdend
halfduister plaatsen, maar nooit iets precies zeggen.’ Omhet eerder geciteerde beeld
nog eens aan te halen: het is een manier van vertellen die het hoofd van zowel
schrijver als lezer steeds maar in één richting draait. De parabel is bij uitstek
expressionistisch; niet voor niets heeft zij binnen de Duitse literatuur haar hoogste
bloei bereikt op een moment dat er gezocht werd naar een vorm voor een zeer
duidelijk beseft levensgevoel, namelijk in de jaren '10 en '20.

Statisch
Geen schrijver kan het zonder vader stellen, en het is duidelijk dat Rosei in zijn
vroege werk de invloed van Kafka, de grootmeester van de parabel, heeft ondergaan.
Niettemin zijn er essentiële verschillen. De belangrijkste is wel het beoogde effect.
Bij Kafka celebreert de vertelbeweging een steeds groeidende onzekerheid; iedere
alinea is een geraffineerde zet, die wéér een paar millimeter grond weggraaft onder
de voeten van K. Kafka's figuren leven in een wereld waarin oorzaak en gevolg in
conventionele zin niet bestaan: het aanspreken van een agent, het dragen van een
te opzichtig jasje, het te hard dichtslaan van een deur kan onoverzienbare gevolgen
hebben.
Het dagelijks leven is bij Kafka een mijnenveld. Precies het tegenovergestelde is
het geval bij Rosei. De personages in zíjn (vroege) verhalen zijn omringd door een
wal van onwrikbare zekerheden; ze zijn onontkoombaar het slachtoffer van hun
armoede, hun alcoholisme, de boosaardigheid van hun lotgenoten. Het gevolg is
een merkwaardig statisch element, dat al het werk van Rosei kenmerkt. Het
verhalende aspect treedt in de meeste van de teksten uit Frühe Prosa op de
achtergrond, en in plaats daarvan komen beschrijvingen. Beschrijvingen vooral van
landschappen, die tegelijk kaal en uiterst virtuoos zijn en waarvan een hypnotische
kracht uitgaat. Rosei's werkwijze in bij voorbeeld een verhaal als ‘Alben’ is misschien
het beste te vergelijken met die van een schilder die een doek neemt en dat
vervolgens centimeter voor centimeter inkleurt. De omvang van het doek ligt al vast,
nog voor hij zijn eerste streek heeft gezet. Zo is het ook met ‘Alben’. De omvang
van het dorp is gegeven, de erbarmelijke levensomstandigheden liggen vast, en de
schrijver kan ertoe overgaan het produkt van zijn fantasie stukje bij beetje na te
trekken op papier. De uitzichtloze positie van de verteller, die nooit ofte nimmer aan
zijn vervloekte dorp zal kunnen ontsnappen, deelt zich bijna lijfelijk mede aan de
lezer. Onontkoombaarheid wordt beklemming. Ook in dit opzicht geldt de
tegenstelling gesloten - open. In Von Hier nach Dort ligt voor de hoofdpersoon de
hele wereld open en met wat goede wil nog enige aanpalende planeten erbij; het
boek is in principe oneindig en breekt dan ook vrij willekeurig af met de woorden ‘Ik
ging toen verder’. Daarentegen is ‘Alben’ in theorie eindig: het is voorstelbaar dat
de verteller op een gegeven moment alles in het dorp beschreven heeft, elke koe,
elke graspol, iedere inwoner. Als het zover is kan hij alleen nog maar zwijgen en
ophouden met denken of gek worden.
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Een enkele van Rosei's figuren (boeren, bouwvakkers, bosarbeiders, clochards)
probeert de magische cirkel te doorbreken en de plaats waar hij woont of werkt te
verlaten. Hij gaat (het Duitse ‘gehen’ kan zowel ‘gaan’ als ‘lopen’ betekenen), maar
waar hij komt, wacht hem nóg minder te eten en nóg meer vijandschap. Het enige
excuus is een opmerking uit een tekst die Rosei niet in deze verzamelbundel heeft
opgenomen (‘Beschaftigungen’): ‘Im Stehen braust die Zeit um dem Körper wie
hochgehende Wasser um Brückenpfeiler. Im Gehen wird die Dauer erträglich.’

Omkering
De enige manier om het leven bij vol bewustzijn te houden, is een radicale omkering
van alle waarden, zoals beschreven in het verhaal ‘Franz und ich’, waarin twee
boerenzoons hun vader, die zij haten, op een dag zijn absolute heerschappij
ontnemen, om vervolgens tot de conclusie te komen dat alleen dank zij die
heerschappij het personeel gebleven is en de boerderij draaiende hield. Als het
personeel is weggetrokken en de vader in een varkenskot gestorven, besluiten de
zoons de boerderij niet meer
Vervolg op pagina 24
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Roelofsz' Letterkundig alfabet-G

De gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm aan het werk met Jean Genêt als Hans en Grietje,
Allen Ginsberg als geest in de fles, Guido Gezelle als de wonderlijke Speelman, Günter
Grass als de ondankbare zoon, Ida G.M. Gerhardt als sneeuwwitje, Herman Gorter als het
snuggere snijdertje en Johann Wolfgang Goethe als de broer van de duivel.
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De vernuftige Mrs. Behn
De effectieve allure van de eerste Engelse toneelschrijfster
Reconstructing Aphra A Social Biography of Aphra Behn door Angeline
Goreau Uitgever: Oxford University Press, 339 p., f56,55 Importeur:
Nilsson & Lamm
Diny Schouten
‘Jongedames, zou ik zeggen, en let alsjeblieft op, want ik ben toe aan de
samenvatting, jullie zijn volgens mij schandalig onwetend. Jullie hebben nooit een
ontdekking gedaan van enig belang. Jullie hebben nooit een imperium aan het
wankelen gebracht of een leger ten strijde aangevoerd. De toneelstukken van
Shakespeare zijn niet van jullie hand, en jullie hebben nooit een barbaars ras kennis
laten maken met de zegeningen van de bschaving. Wat is jullie excuus?’
Is er een excuus? Niet volgens Virginia Woolf, die aan het einde van haar lezing
concludeert dat er voor vrouwen slechts weinig nodig is om zich met de wereld te
bemoeien: vijfhonderd pond per jaar, eigenhandig te verdienen, een kamer voor je
zelf en de moed om de deur ervan op slot te doen. In die lezing, A Room of One's
Own (1928), wordt ook een bemoedigend voorbeeld genoemd: de zeventiende
eeuwse schrijfster Aphra Behn (1640-1689), aan wie lukte wat zelfs Shakespeare
niet gekund had - te leven uitsluitend van de pen.
Voor mij was Mrs. Behn niet meer dan een naam, ooit opgevangen uit andere
lezingen over vrouwen en literatuur, van Hella Haasse of van Annie Romein, waarin
ze vrij plichtmatig wordt opgesomd. Annie Romein vermeldt - gegeneerd? - dat ze
haar lectuur niet kan aanbevelen. Maar juist het gebrek aan schaamte maakt de
geschriften van de ‘goddelijke Astrea’, zoals tijdgenoten haar noemden - haar
puriteinse tegenstanders kozen voor ‘the lewd widow’ (de wulpse weduwe) - uiterst
aantrekkelijk.
Naar de pen greep ze overigens niet onmiddellijk. Toen Aphra (of Eaffra) Johnson
zonder middelen van bestaan achterbleef als weduwe van een ‘eminent’ Londens
zakenman, liet ze zich door Arlington, Secretary of State (minister van Buitenlandse
Zaken) van Karel II als spionne uitzenden naar Antwerpen. Mr. Behn (spreekt uit:
Ben) was naar alle waarschijnlijkheid een van de vele (70.000!) slachtoffers van de
grote Londense pestepidemie. Verdere gegevens over hem ontbreken, zoals er ook
in de biografie van Aphra Behn veel gaten zitten.

Aphra Behn, gravure toegeschreven aan Mary Beale
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Handschrift van Aphra Behn

Over haar afkomst bestaat weinig overeenstemming. Ze zou in 1640 geboren
kunnen zijn als dochter van een barbier uit Canterbury. Maar, zoals haar meest
recente biografe, Angeline Goreau, uiteenzet, haar ongewone geletterdheid maakt
zo'n lage geboorte ongeloofwaardig. Aphra zelf claimt dat ze een ‘gentlewoman by
birth’ was. Goreau speculeert dat haar moeder min was voor een Lady Willoughby,
van wie ze een natuurlijk kind zou kunnen zijn. De familie Johnson genoot in ieder
geval de bescherming van een Lord Willoughby, door Karel II benoemd als
gouverneur van een nieuwe kolonie: Suriname. Aphra's vader, door Willoughby als
‘lieutnant-general’ naar Suriname gehaald, stierf tijdens de overtocht, die hij met
vrouw en kinderen maakte. Aphra verbleef vrijwel zeker ongeveer een jaar in
Suriname. Ze kan er al de ‘roman’ hebben geschreven die nu als haar beste wordt
beschouwd: Oroonoko or the Royal Slave, maar die ze pas in 1688 publiceerde.
Angeline Goreau komt met overtuigend materiaal dat het verblijf in Suriname géén
fictie is, zoals veelal is aangenomen.

Superieure ironie
Oroonoko, het enige nog verkrijgbare verhaal dat ik van haar vinden kan (in
Everymans Library) is een tragisch-romantische ‘waar-gebeurde’ vertelling over een
geciviliseerde Afrikaanse prins, naar Suriname verkocht als slaaf. Behns beschrijving
van de slavenhandel moet accuraat zijn, volgens Goreau. Het morele standpunt dat
de schrijfster inneemt, was hoogst ongebruikelijk. Ze contrasteert het portret van
haar ‘nobele wilde’ met de weerzinwekkende hypocrisie van de christelijke
slavenkapiteins en de verliederlijkte en wrede kolonisten, op een toon vol superieure
ironie. In Frankrijk, waar het in 1745 voor het eerst vertaald werd, beleefde Oroonoko
in dezelfde eeuw nog acht drukken. Goreau vermeldt dat de catalogi van
privé-bibliotheken uitwijzen dat het daar een van de best verkochte boeken van de
achttiende eeuw moet zijn geweest - maar nu totaal vergeten. Angeline Goreau legt
verband tussen Aphra Behns revolutionaire aanval op de slavenhandel en haar
protesten tegen de even onderworpen positie van vrouwen. Die parallel is heel
duidelijk in een laat filosofisch gedicht, The Golden Age, een pindarische ode op
de ideale staat van de niet-geciviliseerde maatschappij:
‘Monarchs were uncreated then,
Those arbitrary rulers over men:
Kings that made laws, first broke 'em, and the gods
By teaching us religion first, first set the world at odds.
(...)
Right and property were words since made,
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When power taught mankind to invade:
When pride and avarice became a trade;
Carried on by discord, noise and wars,
For which they bartered wounds and scars;
And to inhance the merchandize, miscalled it, fame.
And rapes, invasions, tyrannies,
Was gaining of a glorious name:
Styling their savage slaughters, victories;
Of the ill-natured busy great,
Nonsense, invented by the proud...
Thou wert not known in those blest days.’

Goreau buigt zich vooral over de passages in het gedicht waarin ook de seksuele
moraal wordt ontleed als valse ideologie, als al het andere op trots en macht
gebaseerd: Honour! Thou who first didst damn/ A woman to the sin of shame.’
De heersende seksuele code, de ‘sin of shame’, moet de levendige en
aantrekkelijke Aphra het leven lastig hebben gemaakt, maar ze maakt niet de indruk
dat ze zich daar veel aan
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gelegen heeft laten liggen. Al in Suriname maakte ‘Astrea’, zoals ze zich zelf al
noemde - naar de pastorale heldin uit Honoré D'Urfés L'Astrée - furore door een
openlijke verhouding met een republikeinse balling, William Scot. Toen Scot later
ging spioneren voor de Staten van Holland werd Aphra, toen zesentwintig jaar en
al weduwe, naar Antwerpen uitgezonden om de gangen van haar ex-amant na te
gaan, hem ertoe te bewegen om over te lopen naar de Engelsen, en bovendien om
te spioneren bij uitgeweken en ongetwijfeld samenzwerende Cromwelliaanse
‘dissenters’.
Aphra's missie mislukte, hoewel ze goed werk moet hebben verricht door Arlington
op de hoogte te stellen van De Witts plannen om de Thames af te sluiten (de voor
de Hollanders zo succesvolle tocht naar Chatham), maar haar informatie moet door
hem zijn weggehoond. Frustrerend was dat Aphra bovendien zelfs niet genoeg geld
kreeg om Scot, die naar Holland was afgereisd, te volgen. Haar smeekbeden om
geld werden eenvoudigweg niet beantwoord. Wanbetalingen waren onder Karel II
zeer gebruikelijk, schrijft Goreau. Er was wel altijd geld voor diens vele maîtresses,
maar in overige staatszaken was er sprake van ontstellend wanbeheer. Een
illustratieve anekdote is bekend uit het dagboek van Samuel Pepys: een van Karels
meest getalenteerde musici was gestorven ‘for mere want’. Pepys vermeldt dat de
arme man vijf jaar gage tegoed had.

Profijt
In Antwerpen raakte Aphra Behn door schulden in penibele omstandigheden. Haar
uitgaven, verzekert Goreau, waren allerminst extravagant in vergelijking met die
van andere agenten. Toen ze nota bene teruggeroepen werd, moest ze honderdvijftig
pond lenen om uit Antwerpen te kunnen vertrekken. In Londen werd ze kort daarop
gevangen gezet, omdat ze niet in staat was die schuld te voldoen. Het is niet bekend
of Karel II haar uiteindelijk heeft vrijgekocht. Wel moet op dat punt in haar leven
haar literaire carrière begonnen zijn.
Ze was bijna dertig toen ze zich meldde bij ‘The Duke's Company’ met een
toneelstuk, The Forced Marriage, or the Jealous Bridegroom. Het stuk werd in
produktie genomen en haalde zes opvoeringen. Naar de maatstaven van de tijd
was dat een zeer behoorlijk succes. Goreau schrijft dat voor een stuk dat meer dan
acht dagen zou lopen, een groot deel van het theaterbezoekende publiek twee keer
zou hebben moeten komen. Maar vaak haalde een stuk de derde opvoering niet.
Tragisch voor de auteur want de opbrengst van de derde dag was voor hem. De
recettes konden 100 tot 150 pond bedragen, een enorm bedrag. Aphra Behn, wier
stukken, in de gloriedagen van de Restauratie vrijwel altijd met succes werden
opgevoerd, moet een tijdlang zeer bemiddeld zijn geweest.
Als schrijvende vrouw, een die zich niet in anonimiteit verschool, moet ze een
bezienswaardigheid zijn geweest. Nog uitzonderlijker was dat ze zich nimmer
excuseerde voor haar sekse, wat veel schrijfsters van haar dagen gewoon waren
te doen. Integendeel, ze moet er onmiddellijk de kans in hebben gezien om er het
volle profijt uit te halen. De proloog van het eerste toneelstuk, The Forced Marriage
begint al strijdlustig: ‘Beauty alone goes now at too cheap rates;/ And therefore they,
like wise and politic states,/ Court a new power that may the old supply,/ To keep
as well as gain the victory/ They'll join the force of wit of beauty now.’ Over het:
‘beauty alone goes now at too cheap rates’, heeft Goreau lange sociologische
uitweidingen ingelast in haar boek, die duidelijk maken hoe letterlijk het waar was
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dat de marktprijzen voor vrouwen, om het zo maar eens te noemen, gedaald waren.
De bedragen die ouders moesten betalen om hun dochters uit te huwelijken, werden
bij een enorm vrouwenoverschot steeds hoger, terwijl de ‘jointures’, de
weduwenpensioenen die er in feite mee werden gekocht, naar verhouding daalden.
Een bestaan buiten het huwelijk was voor vrouwen zo goed als onmogelijk, er waren
geen banen, handwerksters of dienstmeisjes verdienden een loon dat ver beneden
het bestaansminimum lag. Het aantal hoeren, vrijwel allemaal levend op de rand
van de hongerdood, steeg tot gigantische hoogte. Onder die omstandigheid waren
vrijwel alle huwelijken gedwongen.
De koehandel die het huwelijk vaak was, heeft Aphra Behn vaak belachelijk
gemaakt, maar om zoals Goreau, uit de plots van haar traditioneel-romantische
pastorales te concluderen dat Behns kritiek verder zou reiken dan die uit vergelijkbare
stukken van mannelijke collega's, lijkt wat ver gezocht. Plots zoals die van The
Forced Marriage, waarin de held of heldin, altijd van hoge geboorte, ontsnapt aan
een huwelijk met een niet zelf gekozen kandidaat, waren overbekend. Het thema
was zó traditioneel, dat zelfs Goreau spreekt over een cliché, dat allang de
mogelijkheid bood om geparodieerd te worden.
Naar de mode van de tijd waren ook Behns overige zestien toneelstukken,
waaronder een paar bombastische melodrama's, en de overige in een genre
waarvoor Aphra's ‘wit’ uitstekend geschikt bleek: comedies, vol obsceniteiten en
toespelingen op actuele gebeurtenissen. Uiteraard veroorzaakte hun gebrek aan
kuisheid groot schandaal, evenals de galante reputatie van de auteur zelf. Mrs.
Behn leed ongetwijfeld aan syfilis, maar ze kreeg dat in spotverzen ook erg vaak
naar het hoofd geslingerd.

Opwindende lectuur
Over haar affaires was ze allerminst terughoudend, ze publiceerde gedichten waarin
het voor de tijdgenoten niet erg moeilijk viel te ontdekken aan wie ze gericht waren.
Goreau citeert een gedicht, The Disappointment, waarin Aphra zich vrij pleit van
schuld aan een voortijdige ejaculatie. Dat gedicht werd postuum gepubliceerd, in
een pirateneditie, maar er waren andere, over even concrete onderwerpen, die niet
alleen in manuscript onder haar libertijnse vrienden circuleerden.
Met een John Hoyle, ‘advocaat van Gray's Inn’, had ze een tien jaar durende,
gepassioneerde verhouding. Onder zijn promiscuïteit en verontachtzaming moet ze
geleden hebben. Hoyle wordt beschreven als uiterst aantrekkelijk en seksueel
bijzonder aktief. Dat hij werd aangeklaagd wegens sodomie, met een poelier nog
wel, moet, naar Goreau aannemelijk maakt, niet als al te ongebruikelijk of shockerend
voorgesteld worden.
Goreaus reconstructie van de ‘vernuftige’ Astrea is bij zoveel bizars opwindende
lectuur. Ze heeft zich uitstekend gedocumenteerd, maar helaas is ze wat al te begerig
om haar heldin allerlei feministische standpunten toe te kennen. En over het in
vergetelheid raken van een oeuvre: welke zin heeft het om dat per se aan masculiene
conspiratiedrift te wijten? Waar schuilt dan de duistere macht die ook mannen laat
delen in dat lot?
Zo te zien was Behn werkelijk niet zo begaan met haar onderdrukte medezusters
als Goreau haar ons presenteert: ‘All I ask is the privilege of my masculine part, the
poet in me.’ Woede over het gebrek aan seksuele vrijheid, jazeker, en ook over het
meten met dubbele standaard, Mrs. Behn heeft er volop op gekankerd, maar te
vermoeden valt dat ze - met eer! - vocht voor haar eigen standje. Inderdaad, in
talloze spotverzen is ze voor hoer uitgemaakt, maar háár spotverzen lijken ook niet
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erg kieskeurig in woordkeuze. In plaats van Aphra, zoals Goreau letterlijk doet, te
beschrijven in termen als ‘slachtoffer van de dubbele seksuele moraal’, is er alle
reden tot tevredenheid over de effectieve manier waarop Behn terugmepte.
Hoe onnodig de klaagtoon is, blijkt uit een in 1977 verschenen biografie van Aphra
Behn, van Maureen Duffy (The Passionate Shepherdess, Avon Books). Daarin wordt
hetzelfde pesterige rijmpje geciteerd als in de biografie van Goreau. In een wedzang
tussen dichters paradeert ook Aphra:
‘The poetess Aphra next show'd her sweet face
And swore by her poetry and her black ace
The laurel by a double right was her own
For the plays she had writ and the conquests she'd won.
Apollo acknowledg'd 'twas hard to deny her,
But to deal frankly and ingeniously by her,
He told her, were conquests and charms her pretence,
She ought to have pleaded a dozen years hence.’

‘Black ace’ betekent vrouwelijk geslachtsorgaan. Maureen Duffy weet te vertellen
dat de grap waarschijnlijk afkomstig is van twee van Behns vrienden en beschermers,
Rochester en Buckingham, dat de bekoorlijke leeftijd naar de algemene opinie
beneden de twintig lag (Aphra was 37), en dat het gedicht heel aardig gelezen kan
worden als een compliment voor haar schrijven. Over hetzelfde gedichtje maakt
Goreau zich slechts boos over de anonimiteit van de aanval en de onrechtvaardigheid
dat de kritiek zich richt op Aphra's uiterlijk.
Zo mogelijk nog sipper is haar commentaar op het grafschrift op de steen
waaronder Aphra Behn in 1689 in Westminster Abbey begraven werd, waarschijnlijk
afkomstig van John Hoyle. Goreau (die overigens verkeerd citeert, ze laat ‘enough’
weg, dat op de foto van de steen in het boek van Duffy wél te onderscheiden valt)
herkent in het tweeregelig gedichtje masculiene wraakzucht en de aankondiging
van een posthume literare begrafenis. Duffy, die er ook haar boek mee beëindigt,
merkt alleen op, dat Aphra ermee ingestemd zou hebben:
‘Here lies a proof that wit can never be
defence enough against mortality.’
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Verleden, wraak, verwondering
De nieuwe roman van Emile Ajar vertaald
De luimen van koning Salomon Emile Ajar, vertaling Jenny Tuin Uitgever:
Arbeiderspers, 270 p., f36,50
Ed Jongma
Vertrouwdheid met het werk van een kunstenaar maakt ongetwijfeld dat diens stijl
iets herkenbaars krijgt. Maar toch zijn er gradaties in het gemak waarmee
kunstenaars zich laten herkennen. En dat is vaak heel raadselachtig. Waardoor
komt het bij voorbeeld dat trompettisten als Maurice André en Miles Davis
onmiddellijk herkend worden, ook bij oppervlakkige kennis van hun spel? Het is niet
alleen een kwestie van techniek. Bij André speelt dat zeker een rol, maar in het
geval van Miles Davis zijn er trompettisten die technisch begaafder zijn en toch
aanzienlijk moeilijker herkend worden. De ‘toon’ lijkt hier doorslaggevend, een toon
die zo eigen is dat hij nauwelijks valt te imiteren.
Dit zelfde geldt waarschijnlijk voor een dichter als Slauerhoff, maar voor het proza
van Vestdijk ligt het weer anders: ook onmiddellijk herkenbaar, maar de
herkenbaarheid is hier gemakkellijker te herleiden tot de manier waarop hij zijn
zinnen opbouwt - beweringen voortdurend relativerend door alternatieve
mogelijkheden te geven - en tot een daarmee samenhangend, eigen, woordgebruik.
Zo zou de term ‘ook al’ als de paraaf van Vestdijk kunnen gelden. Imitatie is hier
eenvoudiger, en is een voortdurend gevaar voor iemand die veel en bewonderend
in Vestdijk heeft gelezen. Dit zou bij een aantal hedendaagse auteurs zonder veel
problemen kunnen worden aangetoond.
Bij het proza van Emile Ajar is de herkenbaarheid, die zeer groot is, terug te
voeren tot zowel woordgebruik als toon, waarbij het woordgebruik in dienst staat
van de toon. Ajar heeft een kinderlijke onbevangenheid ten opzichte van de taal.
Het is of hij voortdurend bezig is de wereld voor zich zelf te ontdekken en daar
verslag van uitbrengt in een taal die daarvoor ook weer ontdekt moet worden. Het
leidt ertoe dat woorden vaak in een net even andere betekenis of context gebruikt
worden dan in de gangbare. Zijn proza krijgt daardoor iets opmerkelijk fris en
verrassends. In een eerder boek, Pseudo, laat hij een psychiater zeggen dat zijn
naam, Ajar, in het Engels ‘openstaand’ betekent, en dat het wijst op een grote
kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is er stellig, maar dan toch als onderdeel van
het ruimere begrip ontvankelijkheid. Ajar registreert op heel gevoelige wijze zijn
omgeving en de invloeden die daarvan uitgaan.
Zijn laatste boek, De luimen van koning Salomon, is het verhaal van de jeugdige
Marcel Kermody, taxichauffeur en klusjesman, die in dienst treedt van Salomon
Rubinstein, een voormalige Parijse broekenkoning die nu, op zijn vierentachtigste,
een soort Haroen al Raschid is geworden, die oude, eenzame mensen geschenken
laat bezorgen: ‘...ik ging regelrecht naar de kamers van monsieur Salomon, die me
elke dag een lijst gaf van te halen boodschappen en te bezorgen cadeaus, want hij
stortte zijn goede gaven uit over alle menselijke gevallen die hem ter ore kwamen,
in tegenstelling tot iemand anders die ik niet ken en ik kies dus geen partij, ik wil
gelovige mensen niet kwetsen en bovendien hebben ze op G7 een chauffeur gehad
die in het zestiende arrondissement op de hoek van de rue de l'Yvette en de rue du
Docteur Blanche door geloofsovertuiging is getroffen.’ Een vriend van Marcel, de
betweterige Chuck, ziet in Salomon een plaatsvervanger voor de ‘iemand anders’
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uit het citaat hierboven. In het fraaie proza van Ajar wordt dat: ‘Volgens Chuck houdt
koning Salomon zich bezig met plaatsvervanging en interim, aangezien de voor de
functie aangewezen persoon er niet is, en hij wreekt zich op Hem door Hem te
vervangen, o, Hem zodoende op zijn afwezigheid te wijzen.’
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Emile Ajar

Maar Salomon blijkt nog wel andere oogmerken te hebben. Een van zijn vaste
‘cliënten’ is namelijk Cora Lamenaire, een voormalige cabaretzangeres uit de grote
tijd van Mistinguett en Frehel, en de attenties aan haar zijn in feite eveneens een
subtiele wraakoefening. Voor de oorlog hadden zij een verhouding, maar toen
Salomon moest onderduiken - hij had kunnen uitwijken naar Portugal, maar Cora
wilde niet mee - werd zijn plaats naast haar ingenomen, interim en plaatsvervanging,
door een SS'er die gespecialiseerd was in het opsporen van joden. Cora's
‘verzetsdaad’ waardoor zij Salomon het leven redde naar zij zelf zegt, bestond eruit,
dat zij niet het onderduikadres van Salomon aan haar oorlogsvriend bekendmaakte.
Dat Salomon dit verhaal even anders taxeerde, blijkt uit haar relaas aan Marcel:
‘“Toen we naderhand de zaak hebben uitgepraat heb ik hem eraan herinnerd, ik zei
monsieur Salomon, je bent ondankbaar, ik heb je niet aangebracht. Dat trof hem.
Hij werd spierwit. Ik dacht zelfs dat hij een beroerte zou krijgen. Maar helemaal niet,
in tegendeel, hij begon te lachen.” “De lach is zijn waardevaste belegging.” “Ja, hij
begon werkelijk te lachen en hij zei tot ziens, Cora, ik wil je niet meer zien.”’
De wraak van Salomon schuilt in de attenties waarmee hij Cora via Marcel blijft
bestoken en die zijn herinnering bij haar levend houdt, terwijl hij zelf daardoor ook
voortdurend op de hoogte blijft van haar situatie en lotgevallen. Marcel, die op de
bres staat voor alle bedreigde diersoorten en daar ook maar uit een oogpunt van
rechtvaardigheid de oude, vereenzaamde mensen toe rekent, vat een groot
medelijden op voor de aan lager wal geraakte zangeres die enkel nog teert op haar
herinneringen en machteloze fantasietjes koestert over een ‘come-back’, en uit dit
gevoel begint hij ook een verhouding met haar. Hij wil haar haar leeftijd doen
vergeten. Het is niet ‘persoonlijk’ bij hem, maar ‘algemeen’, zoals hij het uitdrukt.
Problemen ontstaan, als hij verliefd wordt op een leeftijdgenote, en een wat
moeizaam dubbelleven moet gaan leiden. Koning Salomon reikt dan een reddende
hand door zijn oorspronkelijke plaats bij Cora weer in te nemen, wat opgevat kan
worden als een uiteindelijke erkenning van het feit dat hij geen heel leven meer voor
zich heeft, maar in ieder geval toch wel een verleden achter zich, waar dan maar
het beste van gemaakt moet worden.
Ajars onbevangenheid ten opzichte van de taal lijkt hij in Koning Salomon
overgedragen te hebben op Marcel Kermody. Diens voortdurende opzoeken van
woorden in woordenboeken zou althans hiermee in verband gebracht kunnen
worden. De taal moet opnieuw ontdekt worden, en de omschrijvingen die het
woordenboek geeft krijgen vaak een bijna magische betekenis, waar de
angstaanjagende werkelijkheid mee bezworen kan worden. De overdracht wordt
makkelijk gemaakt door het feit dat het boek in de eerste persoon is geschreven,
waardoor schrijver en verteller in stylistisch opzicht noodzakelijkerwijze samenvallen.
De toon van verwondering over het leven en over de wereld die uit het proza van
Ajar spreekt zal, lijkt mij, de vertaler of in dit geval vertaalster nogal eens voor
problemen plaatsen omdat de nuances vaak erg subtiel zijn. Bij de bespreking van
Een heel leven voor je heb ik Jenny Tuin al geprezen voor haar vertaling en ook nu
ben ik weer zeer onder de indruk van wijze waarop zij erin geslaagd is deze toon
in het Nederlands over te brengen. Haar vertaling is qua stijl en stemming volstrekt
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Ajar gebleven, waardoor deze schrijver zonder noemenswaardig verlies toegankelijk
is geworden voor de Nederlandse lezer.
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Stel dat hij het genie van Kaváfis had!
De nieuwe roman van Alfred Kossmann
Hoogmoed en dronkenschap. Roman. Alfred Kossmann. Uitgever:
Querido, 260 p., f35,Frans de Rover
Steeds weer blijken schrijvers uit de kille lage landen door een verblijf in zuidelijker
streken creatief geïnspireerd te worden. Spanje, Italië, Griekenland: in heel wat
Nederlandse boeken springen de zon en de zee bliksemend open. Voor Alfred
Kossmann is het Griekse Aegina het eiland van zijn dromen. Toen hij er in 1976 na
vijftien jaar terugkwam schreef hij over zijn belevenissen het autobiografische verslag
Weerzien van een eiland (1977). Het boekje maakte een authentieke en overtuigende
indruk omdat Kossmann zo direct en eerlijk mogelijk zijn eigen ervaringen
boekstaafde. Hij kwam er uit naar voren als een schrijver die vergroeid was met de
literatuur, als een man voor wie literatuur en werkelijkheid inwisselbaar waren. Met
veel ironie schetste hij ook een beeld van de kleurrijke kunstenaarskolonie op Aegina,
van de lieden die immer bezig waren met ‘iets geniaals’, de perfecte roman bij
voorbeeld. Toen al verzuchtte hij dat hij nadien nooit onder enig werk van literair
belang de datering ‘Aegina 197.’ had aangetroffen.
Met Hoogmoed en dronkenschap lijkt hij nu zelf in die lacune te willen voorzien.
Maar een perfecte roman is het niet geworden; zelfs niet een (volgens de achterflap)
‘vooral humoristische roman’. Ondanks soms amusante moedwil en misverstand
tussen een stelletje mislukte of miskende genieën, vrouwen en minnaars op een
warm, door alcohol overgoten eiland, is het vooral een vervelende, zich voortslepende
roman geworden. De luttele bladzijden in Weerzien geven een pregnanter beeld
van ‘het zinloze leven’ op het eiland dan de vele, vele pagina's quasi-diepzinnig
gepraat in dit boek.
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Alfred Kossmann, tekening Siegfried Woldhek

De mislukking van de roman is in de eerste plaats te wijten aan de uitwerking van
het gekozen vertelperspectief. Enerzijds worden mensen en gebeurtenissen
waargenomen door de vertaler-levenskunstenaar Philip Horst, anderzijds door de
Rotterdamse huisvrouw-whiskymoeder Annie Verschure-Plats. Maar nergens maakt
Kossmann gebruik van de contrast- en/of correctiemogelijkheden die een dergelijk
dubbelperspectief biedt. De twee Nederlanders kouten en kibbelen dat het een aard
heeft, zonder dat hun waarnemingen ooit in een werkelijke spanningsrelatie komen
te staan. Dat is nog niet alles. Philip en Annie worden op hun beurt weer
‘waargenomen’ door een neutrale vertelinstantie (het verhaal wordt in de derde
persoon verteld) die evenmin de lezer weet te activeren door bij voorbeeld met
kommentaar ‘in te grijpen’. Hoewel, er zijn passages waarin het onduidelijk is voor
wiens rekening een mededeling gedaan wordt. Wanneer Philip met een vrouw zit
te praten, wordt de dialoog plotseling onderbroken door: Vrouwen waren bijna altijd
aardig voor hem, op den duur, na aanvankelijk schuw en nors te hebben geleken.
Ze verwachtten als ze hem zagen, een lange man met donker krulhaar, dat hij
vrouwen jaagde en voelden zich beledigd wanneer hij het niet deed en daarna
gevleid omdat hij het niet deed en dan smoorverliefd omdat hij zoveel wist en ten
slotte teleurgesteld want je went aan alles. Is dit een gedachte van Philip (die
daarmee zich zelf zou typeren), is dit informatie van een neutrale, alwetende verteller
achter de rug van Philip om: wie typeert hier wie? Uit de context wordt het niet
duidelijk. Het resultaat van Kossmanns vertelwijze is een spanningloos, vlak geheel.
In zo'n geval zou het boek ‘gered’ kunnen worden door het inhoudelijk belang van
de handeling zélf, door de confrontatie van de wereldbeelden van de personages.
Maar ook de uitwerking van dat laatste roept niet anders dan een gevoel van matheid
op.
Sleutelfiguur in het verhaal is Philip Horst, part time vertaler, full time intellectueel,
die al tien jaar op Aegina woont en nu zijn huis deelt met de Amerikaanse George,
schrijver zónder publikaties maar mét geniale ideeën over de conceptie van
science-fiction literatuur. George heeft een moeizame verhouding met de twintig
jaar oudere Gertrud, een volgens de geruchten zeer bemiddelde Duits-Amerikaanse
met een onduidelijk verleden. Dan verblijft op het eiland de al eerder genoemde
Annie, prettig gestoord, met haar echtgenoot Hans die als uitgerangeerde manager
in snel tempo paranoïde wordt. Ten slotte arriveert de recalcitrante dochter van dit
echtpaar, Rietje, die zich in het wilde Amsterdam heeft laten bezwangeren door een
naïeve Surinaamse timmerman en nu dus als Bewust Ongehuwde Moeder pa en
ma komt lastig vallen. Gecompleteerd met nog wat couleur locale: ziedaar de ‘setting’
van de menselijke drama's. Kossmann laat dan tussen deze figuren, in steeds
wisselende duo's, allerlei obligate emoties van liefde en jaloezie plaatsgrijpen en
presenteert als rots in de branding: de levenswijze Philip. Deze pendelt voortdurend
van de ene overspannene naar de andere, sussend en troostend, maar waar de
alcohol zo constant en vooral in zulke onvoorstelbare hoeveelheden vloeit als
blijkbaar op Aegina, is dat natuurlijk dweilen met de kraan open.

Wijsheid
Een humoristische roman! Dat had het kunnen zijn. Sommige situaties zijn inderdaad
komisch, een zekere tragische ironie ontbreekt evenmin, maar net als bij het
perspectief lijkt Kossmann ook hier op twee gedachten te hinken: enerzijds een
lichtvoetig beeld geven van het hopeloos dwaze mensengefladder op een Grieks
eiland, anderzijds wel degelijk een verhaal schrijven dat ‘wijsheid’ bevat. Dat laatste
zit uiteraard niet in de ideeën die Annie Verschure-Plats ventileert (zij is immers
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altijd dronken), maar in de uitspraken en gedachten van Philip. Hij is een man voor
wie de literatuur leeft, voor wie de werkelijkheid via de literatuur benaderd kan
worden. Zijn omgang met de andere personages zit dan ook vol met door hen niet
be-
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grepen literaire verwijzingen en toespelingen. Philip wordt geïntrigeerd door de
Griekse dichter Kaváfis; zijn fascinatie voor diens persoon en poëzie gaat zo ver
dat hij anderen waarneemt, niet met de ogen van Kaváfis maar met de ogen van
personen uit de gedichten van Kaváfis. Het langs de weg van de literatuur
waarnemen van mensen en gebeurtenissen om hem heen maakt hem tot een
buitenstaander in het weinig subtiele, ongeletterde gezelschap. Philip twijfelt aan
de juistheid van zijn observaties omdat hij die niet werkelijk onder woorden kan
brengen. Stel dat hij het genie van Kaváfis had! Dan zou hij in één anekdotisch
gedicht formuleren wat hij zo scherp waarnam en nu juist niet kon formuleren.
De vraag naar juiste formuleringen vormt het leitmotiv van de roman. Die vraag
wordt toegespitst op een vertaalprobleem in Kaváfis' gedicht ‘Dareios’, waarin de
dichter Phernázes bezig is een epos over de koning der Perzen te schrijven. Wat
heeft Dareios gevoeld op het moment dat hij het koningschap aannam: hoogmoed
misschien en dronkenschap; toch niet - veeleer / iets als een vol begrip van het
ijdele van alle grootheid (vertaling G.H. Blanken)? Het gaat om het Griekse woord
‘hyperopsia’: moet dat positief vertaald worden met ‘hoogmoed’ of negatief met
‘arrogance’ (in de Engelse vertaling van Rae Dalven)? Welke zijn de juiste woorden
voor het uitdrukken van menselijke gevoelens en emoties? Velt Kaváfis zélf een
oordeel of laat hij opzettelijk de dichter Phernázes oordelen? In zijn omgang met
anderen probeert Philip een antwoord op dit soort vragen te krijgen, niet als
deelnemer aan de erotische wirwar maar als observator die er weliswaar bij betrokken
wordt maar toch op grote, vooral intellectuele afstand blijft. Die afstand wordt
geaccentueerd door wat hij zelf zijn ‘pan-erotiek’, wortelend in ‘mythische tijden’,
noemt: Ik ben altijd verliefd en op alles (...) Ik ben de hele dag door verliefd. Het kan
op een jonge vrouw zijn, heel gewoon, maar ook op een jongen of op een boom of
op een berg (...) Al naar gelang mijn stemming en het object kan die erotiek
sentimenteel, wellustig of agressief zijn of dat alles tegelijk. Als ik me liet gaan sloten
ze me op in een gekkenhuis. Maar juist met die wetenschap heeft hij zich zelf,
ondanks stevige vuurwaterconsumptie, volledig in de hand; hij beseft dat hij altijd
een eenling zal blijven: Dat is de ellende van die panerotiek. Vervulling van de
begeerte is een bruut compromis.
Met de complexe figuur van Philip lijkt Kossmann een manier van kijken, een
manier van leven en sublimeren te hebben willen schetsen. Ten opzichte van de
andere personages is Philip begenadigd met bijna een overdosis aan subtiliteit en
relativeringsvermogen. Waarom dan in hem niet de strijd van één tegen allen, van
geest tegen wereld verbeeld? Waarom houdt de verteller zich letterlijk neutraal?
Door het gekozen vertelperspectief en door het clichématige van de overige
personages en hun sores, verliest ‘de wijsheid’ het nu glansloos, spanningsloos van
de trivialiteit.
In Weerzien van een eiland meldt Kossmann dat hij in 1961 op Aegina zijn roman
De misdaad voltooide, en het zal wel door al die liefde en het felle licht zijn gekomen
dat ik me van de publikatie wat voorstelde, volkomen tegen mijn natuur. Het werd
een desillusie. Ik weet niet wat Kossmann zich van deze publikatie voorstelde; ik
had er na zijn recente O roos, je bent ziek en Geur der droefenis heel wat van
verwacht. Maar met al die liefde in dat valsschelle licht is dit boek voor mij in ieder
geval een desillusie geworden.
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De tover, de poëzie en het vakmanschap van Maurice Sendak
Een vuistdikke monografie over een illustrator
Er zijn al vele ouders die hun kleuters naar bed hebben gekregen
met de boekjes van Maurice Sendak. De reeks over Kleine Beer - die
zoals bekend kusjes wisselt met een kip - bestaat uit even simpele
als raadselachtige verhaaltjes die steeds weer evenveel vertedering
als verwondering wekken. Over de tekenaar Sendak verscheen
eindelijk een groot boek waarin zijn werk uit dertig jaar is afgedrukt
en waarin zijn leven en werk worden behandeld.

The Art of Maurice Sendak door Selma G. Lanes Uitgever: The Bodley
Head, 278 p., f85,- Importeur: Keesing Boeken
Ella Reitsma
Zonder Max, de maximonsters en Kleine Beer zou het kinderboek van de laatste
twintig jaar er volstrekt anders hebben uitgezien. Maurice Sendak, de vader van
deze onvergetelijke figuren, heeft niet alleen de illustraties en de vorm van het
tegenwoordige kinderboek, maar ook de inhoud ervan sterk beïnvloed. Max is een
antiheld: hij is bang en agressief omdat hij kwaad is op zijn moeder. Deze
eigenschappen bezorgden Max na zijn verschijning van het boek in 1963
verontwaardigde reacties. Vooral in de Verenigde Staten waarschuwden pedagogen,
psychologen en psychoanalytici zorgelijk tegen de funeste uitwerking van Max op
de pure Amerikaanse kinderziel. Het mocht niet baten. Max verscheen in dertien
talen en werd in een oplage van een kwart miljoen over de wereld verspreid. Heel
anders is Kleine Beer. Daarmee leren Engelstalige kinderen op school lezen. Beer
is hun eerste ontdekking. Hij is lief, guitig en hartverwarmend voor zijn ouders en
vriendjes. Geen enkele kinderzielexpert maakte bezwaar en het publiek gaf zich
geheel over.
Betrekkelijk laat voor een kunstenaar van het formaat van Sendak is nu de eerste
uitgebreide monografie over hem verschenen: The Art of Maurice Sendak door
Selma Lanes. Een schitterend boek, met 261 illustraties waarvan 94 in kleur en drie
vouwplaten, dat de dertig jaar dat Sendak tekent samenvat. Lanes is al meer dan
tien jaar bevriend met Sendak en haar boek bestaat dan ook voor een groot gedeelte
uit uitspraken en filosofieën van Sendak zelf die ze tijdens hun uitvoerige gesprekken
verzamelde. Sendak weet zelf precies waar hij zijn invloeden en ontleningen vandaan
heeft. Lanes hoeft nooit te gissen, want Sendak is zijn eigen kunsthistoricus. Het
aardige van het boek en van Sendak zelf is dat op een vanzelfsprekende manier
de vloer wordt aangeveegd met het begrip originaliteit. ‘It's not,’ zegt Sendak, ‘that
I have original ideas, but that I'm good at doing variations on the same idea over
and over again’. Dat slaat niet alleen op Sendaks thematiek, die met zijn eigen
jeugdervaringen te maken heeft, maar ook op zijn stijl van tekenen. ‘Style counted,’
zegt Sendak, ‘only insofar as it conveyed the inner meaning of the text being
illustrated.’ William Blake, Walter Crane, Caldecott, Rowlandson, Wilhelm Busch
en Ludwig Grimm, een stoet negentiende-eeuwse Engelse en Duitse illustratoren
trekt langs, die op één of meer van de ongeveer tweehonderd boeken die Sendak
illustreerde invloed hadden.
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Maurice Sendak

Tover, poëzie, vakmanschap en vaart, dat zijn de ingrediënten van Sendaks kunst.
Tomi Ungerer, een andere beroemde tijdgenoot die kinderboeken maakt, is veel
meer bizar en hier en daar zelfs een tikje gruwelijk. Janosch, een Duitse collega
van Sendak is kolderiek en fantastischer. ‘All succesful fantasy’, is een van Sendaks
uitspraken, ‘must be rooted in living fact’. Daarin onderscheidt zijn werk zich van
Ungerer en Janosch. En om die reden zullen Sendaks boeken ook een grotere
oplage behalen. Het publiek kan Sendak volgen. De negentiende-eeuwse sfeer die
uit zijn illustraties spreekt roept zonder opdringerigheid nostalgische gevoelens op.
Tederheid, warmte en vertrouwdheid, welke bruut zou daar niet naar verlangen.
Sendak werkt zeker niet bewust met deze commerciële formule. ‘Ik geloof,’ zegt hij,
‘dat het kind nooit in mij is groot geworden’. Zo'n zin - voor mij typisch Amerikaans
- kan onmiddellijk misverstaan en daarom misbruikt worden. Maar Sendak geeft
hiermee aan dat de periode waarin hij kind was nooit overwoekerd en vergeten werd
door het volwassen worden. Kind en groot mens bestaan in hem naast en met
elkaar. Walt Disney, de soap-opera, Henry James en Charles Dickens, ze zijn van
evenveel betekenis voor hem.

Disney
Sendak werd in 1928 in hetzelfde jaar als zijn idool Mickey Mouse in Brooklyn
geboren. Zijn ouders waren pools-joodse immigranten die voor de Eerste
Wereldoorlog zonder een cent op zak naar het land van de oneindige mogelijkheden
trokken. Zijn vader was kleermaker, verdiende tot de boom van 1928 een redelijk
inkomen, hield van zijn vrouw en drie kinderen, maar had altijd heimwee naar zijn
verre familie in Polen. Als zijn kinderen ziek waren of niet konden slapen, vertelde
hij hun verhalen en sprookjes vol ‘sehnsucht’, waarin engelen altijd redding brachten.
Maurice was vijf jaar jonger dan zijn broer Jack en negen jaar jonger dan zijn
zuster Nathalie. Hij was veel ziek en daarom voor zijn ouders een zorgenkind, dat
de hele dag betutteld en beschermd werd. Sissy Maurice noemde de buurt hem
plagerig, maar Maurice bezat net als zijn vader het talent verhalen te vertellen en
de buurtkinderen, als hij niet ziek was, voor zich te winnen. Was hij ziek, dan tekende
hij, zat bij zijn moeder in de keuken of voor het raam en keek. De kinderen speelden
op straat tussen de grauwe en saaie huizenblokken en bedachten om de verveling
te verdrijven voortdurend spelletjes waarin ieder een fantastische rol had: filmster,
beroemd zangeres, verchrikkelijke rover. New York City lag aan de andere kant van
de rivier. Daar was het paradijs. Soms nam zijn zuster Nathalie de twee broers mee
naar de overkant. Het eerste wat ze daar deden was eten. Daarna gingen ze naar
de film in Radio City Music Hall of Roxy, gigantische vermaakpaleizen vol glitter en
goud. Ongetwijfeld de hemel, met Walt Disney als god de vader, die de kinderen
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Sendak met zijn scheppingen Sneeuwwitje, Mickey Mouse en Pinocchio liet kennis
maken.
Maurice Sendak volgde de High School, was eigenlijk alleen goed in tekenen en
wist dat hij het liefst illustrator wilde worden. Boeken waren zijn hartstocht. Toen hij
zes jaar was maakte hij met zijn broer het boek They were inseparable. Het ging
over een jongetje dat in een ziekenhuis lag dood te gaan. Zijn zuster, waar hij
zielsveel van hield, rent juist voor het fatale einde het ziekenhuis binnen, drukt haar
broertje aan het hart en springt samen met hem het raam van het Brooklyn Jewish
Hospital uit. Dramatischer kon het niet. Na de High School ging Sendak als manusje
van
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1. Speelgoed: Little Red Riding Hood (1948)

2. Schets voor In the Night Kitchen (1970)

3. Uit Mr Rabbit and the Lovely Present van Charlotte Zolotov (1962)

4. Uit: King Grisley-Beard (1973)

5. Uit: Where the Wild Things Are (1963)
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6. Schets voor Really Rosie (1974)

7. Uit: Een kusje voor Kleine Beer (1957)
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alles bij een firma van etalagematerialen in Manhattan werken. Het was wel niet het
paradijs, maar wel een leerschool waar hij met allerlei typen mensen in aanraking
kwam. Soms kreeg hij als opdracht van kippegaas en papier-maché Sneeuwwitje
en de zeven dwergen in reuzeformaat te maken. Maar helemaal bevredigend was
het werk niet. In 1948 nam Sendak ontslag en ging weer thuis wonen. Zittend voor
het raam - het raam is een bijna magisch gegeven in Sendaks leven en werk maakte hij zijn zogenaamde Brooklynschetsen. Wat als kleine jongen indruk op hem
gemaakt had, tekende hij nu hij groot was. Het werd de onuitputtelijke bron voor
zijn latere tekeningen. Met zijn broer Jack maakte hij speelgoed van hout dat,
wanneer je aan een handeltje trok, ging bewegen. Jack maakte het mechaniek,
Maurice beschilderde en sneed de figuren. Nathalie naaide de kleren. In de
Disney-film over Pinocchio stond in de werkplaats van vader Gepetto
achttiende-eeuws Duits mechanisch speelgoed. Dat herinnerden de Sendaks zich.
Zoiets wilden ze ook maken en daarmee geld verdienen. Maar voor de verkoop
werd het te duur. Het warenhuis F.A.O. Schwarz, waaraan de Sendaks hun
speelgoed hadden aangeboden, moest hen teleurstellen, maar bood Maurice wel
een baan als etaleur aan. In dit warenhuis met een uitgebreide kinderboekenafdeling
ontdekte Sendak voor het eerst de negentiende-eeuwse boekillustratoren Crane,
Caldecott en Cruikshank. Ook eigentijdse kinderboeken, die door de Zwitsers Hans
Fisher en Alois Carigiet - de groten van vlak na de oorlog - waren geïllustreerd,
maakten diepe indruk op hem. Overdag richtte hij de speelgoedetalages in, 's avonds
volgde Sendak cursussen in modeltekenen, compositieleer en olieverf.
De boekeninkoopster van Schwarz met wie Sendak veel over zijn liefhebberijen
en belangstelling sprak, werd tenslotte beslissend voor zijn carrière. Zij bracht hem
in contact met Ursula Nordstrom, redacteur van kinderboeken bij de bekende
uitgeverij Harper & Row. Sendak was toen tweeëntwintig. Nordstrom vroeg hem
The wonderful farm van Marcel Aymé te illustreren en vervolgens A hole is to dig
van Ruth Krauss. Dat laatste boek was een schot in de roos. De samenwerking met
Ruth Krauss was ideaal en het idee van het boek perfect. Het was een zogenaamd
concept-book met zinnen als: handen zijn er om vast te pakken, knopen zijn er om
mensen warm te houden, en hondjes zijn er om te zoenen. Een reeks van dergelijke
grappige verklaringen bij alledaagse woorden van kleine kinderen moest Sendak
illustreren. Het werden illustraties van buitelende, springende kinderen op korte
beentjes, met grote ronde hoofden. Ze waren meer grappig dan goed getekend,
maar door de originele combinatie van tekst en beeld en het kleine formaat van het
boek - toen ongewoon - werd het een succes. Sendak nam ontslag bij Schwarz en
ging zich nu full-time toeleggen op het illustreren. Ursula Nordstrom werd de eerste
tien jaar zijn raadsvrouw en ondersteunster.

Kleine Beer
Wie Sendaks eerste illustraties ziet, zoals in A very special house (1953), Charlotte
and the white horse (1955) of I want to paint my bathroom blue (1956) kan niet
voorspellen, tot welk formaat Sendak nog zou uitgroeien. Wel komen al zijn
voorkeuren voor bepaalde thema's: vliegen, dansen en voor bepaalde dieren: leeuw,
hond naar voren, maar het is allemaal nog wat knullig en zoetig. Vergeleken met
andere in Amerika werkende illustratoren, die in de mode waren, zoals Leo Lionni
(in Nederland bekend als schrijver en illustrator van onder andere De muis met de
groene staart, een Bruna-uitgave), bracht Sendak geen abstraheringen aan en
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vermeed hij felle kleuren en grote vlakken. Hij werkte met fijne parallelle- of
kruisarceringen, zoals die in negentiende-eeuwse houtgravures worden toegepast.
Een dunne pen en penseel waren zijn tekenmaterialen. Zijn kleuren waren
pastelachtig.

Uit: De sprookjes van Grimm, ‘De drie veren’

In de periode tussen 1955 en 1962 illustreerde Sendak vijftig boeken, waarvan
hij er enkele ook zelf schreef. In deze tijd ontwikkelde zich zijn eigen Sendakiaanse
stijl, waarin negentiende-eeuwse invloeden gecombineerd worden met eigentijdse
typen. ‘I was an arranger, more than an innovator’, zegt hij zelf over deze periode.
In 1957 maakte Sendak de eerste schetsen van wat later de door Else Holmelund
Minarik geschreven serie boekjes over Kleine Beer zou worden. Het werd ‘de grote
sprong voorwaarts’: hij leerde zijn fijne arceertechniek beheersen en ontwikkelde
de onmiddellijk als Sendaks te herkennen verhouding tussen zwart-wit en kleur.
Kleine Beer is het eerste, Een kusje voor kleine beer is het laatste van de serie die
in Nederland door Ploegsma wordt uitgegeven. Het werd in 1967 gemaakt. Het
verschil tussen het eerste en het laatste boekje, met daartussen Pappa beer komt
thuis (1958), Kleine beer en zijn vrienden (1960) en Kleine beer bij Opa en Oma
(1961) is frappant. Moeder Beer ontwikkelt zich geleidelijk aan tot het victoriaanse
en volumineuze voorkomen dat zoveel zekerheid en warmte uitstraalt. Vader Beer
verschijnt in het tweede boek ten tonele in keurig driedelig pak of in een
eerbiedwaardige chamberloek. Hij is de geijkte vader, vriendelijk, op een afstand
en wil graag de krant lezen. Het combineren van verschillende figuren op een vlak,
het vanzelfsprekend ‘neerzetten’ van de omgeving, de relaties tussen de figuren
onderling, het zijn allemaal zaken, die Sendak zich in de loop van de serie snel
eigen maakt. Niet vader en moeder beer, die ik ook weleens in twintigste-eeuwse
kleding had willen zien, vormen voor mij het succes van de Kleine Beerserie, maar
de kleine, naakte beer zelf en al zijn vriendjes: kip, poes, uil, eend en Emmy. Er zit
een bepaald soort ritme en lichtvoetigheid in de tekeningen, een vertederende
poëzie, die ze onvergetelijk maken. ‘Breng een tekst in beweging... zorg voor een
heart beat, a musical beat, het begin van
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een dans,’ zegt Sendak. ‘Er moet een spanning tussen tekst en beeld zijn, de
illustrator moet als een jongleur te werk gaan en gevoel voor taal bezitten’.

Kippesoep
Sendaks eigen pogingen om te schrijven - Kenny's window, very far away en A sign
on Rosie's door - zijn sterk autobiografisch. Rosie is van deze boekjes het bekendst
geworden. Het heeft direct te maken met Sendaks Brooklyn-jeugd: zich vervelen,
dan met de buurt toneelvoorstellingen organiseren, waarin spel en werkelijkheid in
elkaar overlopen. Rosie is de ster en gangmaakster. Ze mocht in 1975 nóg eens
optreden, nu in een echte televisiefilm, waarvoor Sendak het script en de beelden
maakte.
De ware roem voor Sendak kwam in 1962 en 1963. Toen verschenen de Nutshell
Library, vier miniboekjes in een kleine cassette, en Where the wild things are, dat
in Nederland bekend werd onder de titel Max en de maximonsters (Lemniscaat).
De Nutshell Library bevat een krokodille-ABC, een telboekje en een boekje over
hoe het hele jaar door kippesoep-met-rijst lekker smaakt. Het is een culinaire variatie
op een bekend bakerrijmpje. Het vierde boekje gaat over de obstinate Pierre. Een
type jongen dat bij Sendak telkens terugkeert. Pierre is een variant op Max en Max
heeft weer te maken met Hector uit Hector Protector (1965) en met Mickey uit In
the Night Kitchen van 1970. Selma Lanes wijdt terecht een heel hoofdstuk aan het
ontstaan van Where the wild things are en de reacties hierop. Volgens Sendak was
dit zijn eerste echte prentenboek, dat wil zeggen een boek waarin tekst en beeld
volledig aan elkaar gelijk zijn. Noch de tekst, noch de beelden kunnen op zich het
verhaal vertellen: ‘They compromise an equal and totally interdependant partnership.’
Het eerste idee ontstond in 1955 en heette toen Where the wild horses are. Een
jongen ontdekt een bord waarop staat ‘naar de wilde paarden’. De jongen volgt dat,
wordt door de paarden de lucht in geslingerd en van zijn kleren beroofd. Hij vlucht
in een boot naar het gelukkkige eiland, waar een bruid op hem wacht. Freudiaanser
kan het niet. De wilde paarden veranderden jaren later in de wilde dingen, monsters
met grote gele koologen. Volgens Sendak had deze metamorfose te maken met
het feit dat hij geen paarden kon tekenen Ook wilde hij met zijn monsters de
herinnering aan het zondagse bezoek van zijn ooms en tantes uitbeelden. Als kleine
jongen moest hij opgeprikt in net pak bij deze bezoeking aanwezig zijn. ‘Ze zagen
er zo vreselijk uit, met hun slechte tanden en hun haren uit hun neus,’ zegt Sendak.
‘Ze knepen je in je wang, en zeiden: “je bent om op te eten.” Wanneer mijn moeder
niet snel het eten op tafel had gebracht, was ik inderdaad door hen opgevroten.’
In Max en de maximonsters trekt het jongetje Max wolvenpakje aan en haalt
kattekwaad uit. Hij roept zijn moeder: ‘Ik vreet je op’. Voor straf wordt hij zonder
eten naar bed gestuurd. Dan verandert zijn kamer in een groot bos. Er komt een
bootje aanvaren, waarmee Max naar het land van de monsters vaart, die hij zonder
één keer met zijn ogen te knipperen weet te temmen. Er wordt feest gevierd en bij
maanlicht gedanst totdat Max heimwee krijgt en terug naar huis reist. Daar wacht
zijn avondeten op hem, dat nog warm is. Er wacht geen bruid meer, maar wel een
lekker warm maal. Een realistischer einde.
‘Pointless and confusing’ luidde een van de kritieken. ‘Het is geen boek om zomaar
te laten slingeren. Stel dat een kind dat 's avonds gaat bekijken,’ schreef een andere
boze criticus. Zelfs Bruno Bettelheim, de eminente kinderpsychiater, schreef negatief.
De primaire angst van kinderen om in de steek gelaten te worden werd volgens
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hem hierin zichtbaar gemaakt. Bettelheim had alleen over het boek horen vertellen,
maar het zelf nooit gezien. Er waren ook positieve reacties. Een kind van acht vroeg
Sendak in een brief hoeveel een reis naar het land van the wild things kostte.
Wanneer het niet te duur was, had hij zin om met zijn zusje daar met de
zomervakantie naartoe te gaan.

Particulier
Sendak kreeg voor dit boek de Caldecott-medal, de hoogste Amerikaanse
onderscheiding voor een prentenboek. Geen enkel boek daarna heeft het succes
van de Nutshell Library, waarvan een half miljoen exemplaren tot nu toe werden
verkocht, en Where the wild things are, overtroffen.
Higglety pigglety pop, dat hij in 1967 schreef als hommage aan zijn hond Jenny
en In the Night Kitchen uit 1970 bleven in de schaduw van hun voorgangers. Toch
zijn dit ook boeken die meer dan de moeite waard zijn. Ze zijn alleen surreëler en
gaan minder over algemene begrippen, zoals boosheid, angst en de bezwering
daarvan. Higglety pigglety pop (Iggeltje piggeltje pop, uitgegeven door Bert Bakker)
is geen prentenboek, maar een geïllustreerde vertelling. De zwart-wit illustraties zijn
in een archaïserende stijl getekend met herinneringen aan de negentiende-eeuwse
engelse illustratoren Hughes en Pinwell. De verschillende tonen, die Sendak met
zijn zeer fijne arceringen weet te bereiken, zijn perfect. Het lijkt of hij nu alles tekenen
kan. Het prentenboek In the Night Kitchen (In de nachtkeuken, Ploegsma) heeft een
volledig andere stijl. Geen negentiende eeuw meer, maar de jaren dertig, de jaren
van Sendaks eigen jeugd. De hoofdfiguur Mickey, die herinnert aan little Nemo uit
de strip van Winsor McCay (voor wie Sendak grote bewondering heeft) droomt hoe
hij 's nachts naakt uit bed valt en terechtkomt in een bakkerij in een bak met deeg,
waarin drie Oliver Hardy-achtige bakkers aan het roeren zijn. Van deeg maakt Mickey
een vliegtuig en scheert over New York, dat bestaat uit jam- en koffiepotgebouwen
en mixer- en kurketrekker-monumenten, een Claes Oldenburg waardig. Sendak
hecht zelf het meest aan In the Night kitchen. ‘It came from the very middle of me,’
zegt hij. Hij verwerkte hierin namen van vrienden, dierbare adressen, geboortedata
en zijn verblijf in een Engels ziekenhuis na een hartaanval in 1967. De naam Mickey
is een eerbewijs aan Mickey Mouse, de held uit zijn jeugd. Strip- en
reclame-elementen wisselen elkaar af, met arceringen werkt hij nauwelijks of niet.
De vlakken worden dikwijls vrij egaal ingekleurd.
Misschien is In the Night Kitchen te particulier, misschien ook wel te virtuoos
getekend, en te esthetisch wat belettering en vlakverdeling betreft. Ook al gelooft
Selma Lanes, dat het achterblijven van het succes, zoals Sendak dat bij Where the
wild things are kreeg, te wijten is aan het publiek, dat de droomwereld van kinderen
niet wil accepteren, ik geloof het niet.
Vanaf 1971 tot aan het voorjaar 1973 werkte Sendak aan de illustraties van de
sprookjes van Grimm. Ze vormen volgens mij een van de hoogtepunten in zijn werk.
De uitgeverij Farrar Strauss en Giroux gaf de schrijfster Lore Segal en Sendak de
opdracht ruim twintig sprookjes uit te zoeken en die te vertalen en te illustreren.
Sendak reisde hiervoor naar Duitsland, bezocht het Grimm-museum in Kassel en
deed uitgebreid onderzoek naar het ontstaan en de verschillende bewerkingen van
de sprookjes Hij koos voor een subtiele arceertechniek, zoals hij die ook voor zijn
illustraties bij de sprookjes van McDonald en Singer had toegepast. Zelf zegt hij dat
vooral de illustraties van Ludwig Grimm en de prenten van Dürer - met name de
zogenaamde Kleine Passie-serie - hem inspireerden. Hij ontleende er verschillende
details aan, zoals de hoed op het hoofd van de pad uit het sprookje De drie veren,
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die afgeleid is van het hoofddeksel van Dürers Pontius Pilatus. Sendaks figuren
lijken met een telelens te zijn geobserveerd. Ze zijn uitermate geconcentreerd met
een handeling of met elkaar bezig. De beschouwer voelt zich bijna indringer. Hij
zegt niet zo geïnteresseerd te zijn in het verhaal aan de oppervlakte, maar wat
onderhuids zit, als het om het illustreren van de Grimm-sprookjes gaat. Daarom zijn
Sendaks tekeningen ook geen loutere illustraties, maar getekende interpretaties
van de sprookjes. Hierna stortte Sendak, die in 1972 de Hans Christiaan Andersen
prijs kreeg (een soort Nobelprijs voor het kinderboek) zich op het maken van
animatiefilms. Van Where the wild things are werd een opera gemaakt. Sendak
ontwierp de kostuums en de dekors. Er verschenen nog enkele geïllustreerde boeken
en prentenboeken, zoals Some swell pup (Wat een hondje!, Ploegsma) en Seven
little monsters, maar vaak lijken ze droge herhalingen van zijn vorige werk.

Uit: Higglety Pigglety Pop

Het ziet er naar uit dat Sendak over zijn top heen is. Hij kan nu alles en lijkt op
het gebied van het illustreren niets meer te hebben wat nog overwonnen moet
worden. De spanning is verdwenen.
Selma Lanes is in haar bewondering blind. Ze ziet één voortdurend stijgende
ontwikkeling en hekelt elke kritiek. Dat is de enige zwakke kant van dit boek. Ook
over de invloed die Sendak op zijn tijdgenoten heeft gehad rept zij niet. Kennelijk
bestaat er maar één illustrator, en dat is Maurice Sendak.
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JOH-1
John O'Hara en de Nobelprijs voor een tragisch schrijversbestaan
The Life of John O'Hara door Frank MacShane Uitgever: Jonathan Cape,
264 p., f53,95 Importeur: Keesing Boeken
R. Ferdinandusse
John O'Hara was in zijn contacten met mensen tamelijk rauw, maar een enkele keer
reageerde hij heel spontaan. Zo stond hij eens op een perron - het was in 1961, hij
was zevenenvijftig - en zag in de trein die langs dat perron stilstond een vrouw die
in zijn jongste novellenbundel Sermons and Soda-Water zat te lezen. ‘Ik klopte op
het raam,’ schreef O'Hara later aan een vriend, ‘en ze keek gek op totdat ik met
mijn handen een boek pantomiemde, en vervolgens op mezelf wees. Ze begreep
het, en betrok toen haar echtgenoot erbij, die naast haar zat. Die herkende me direct
en reageerde heel uitbundig, net als een andere vrouw in de coupé. Andere mensen
in de wagon merkten wat er aan de hand was, en iedereen lachte en zwaaide naar
me. Dus ik deed mijn handen boven mijn hoofd als een bokskampioen, nam
vervolgens mijn hoed af en boog diep. Ik weet zeker dat ik een brief zal krijgen van
mijn lezeres in de trein. Het was reuzeleuk.’
Waar je gewoonlijk over schrijvers hoort dat ze in boekwinkels gaan kijken of hun
eigen werk er wel ligt, en soms ook dat ze een boek dat in de boekhandel wat
achteraan ligt zo mogelijk ongezien naar voren schuiven, is deze anekdote van
O'Hara uiterst verfrissend en direct. Want over één ding liet hij geen misverstand
bestaan: hij wilde alle roem en eer en populariteit die een schrijver maar kan
bedenken. Zelden heeft een schrijver zo openlijk en hartstochtelijk naar de Nobelprijs
verlangd als O'Hara, en zelden heeft een schrijver zo openlijk betreurd dat hij hem
wel niet meer zou krijgen. Hij had zich zelf, als hij de Nobelprijs zou krijgen een Rolls
Royce beloofd, maar in 1965 liet hij de hoop varen, kocht een groene Rolls Royce
Silver Cloud III en verklaarde waar hij kwam dat hij die liever had dan een Nobelprijs.
Op de steen van zijn graf werd gebeiteld: ‘John O'Hara. January 31, 1905 - April
11, 1970. Better than anyone else he told the truth about his time. He was a
professional. He wrote honestly and well.’ De tekst was, zoals men nu al kan
vermoeden, door O'Hara zelf opgesteld. Helemaal onjuist is het ook niet. Maar de
ironie van het lot - langzamerhand bestaat het lot vooral voor de ironie - is dat toen
de steenhouwer aan die tekst werkte, O'Hara's ster bij het publiek al was verbleekt.
Hij had geschreven over de tijd waarin hij leefde en die was alweer voorbij. Hij
schreef veertien romans en bijna evenveel bundels met korte verhalen. Ik heb er
een stuk of tien van in mijn boekenkast staan, en soms zie ik bij kennissen van mijn
leeftijd ook zo'n plukje boeken op de plank. En waarschijnlijk hebben zij, net als ik,
moeite om zich te herinneren waarom ze die boeken indertijd gelezen hebben. In
diezelfde kast staat ook de ‘Encyclopedie voor de Wereldliteratuur’ van C. Buddingh'
uit 1954. Met o.a. de mededeling dat Gerard Kornelis van het Reve voortaan in het
Engels zal publiceren. En het korte stukje over John O'Hara bestaat uit twee zinnen,
waarvan de tweede als volgt luidt: ‘Zijn debuut, Appointment in Samarra (1935) gaf
een realistisch, satirisch getint beeld van het leven in een klein Amerikaans stadje;
ook zijn volgende boeken hadden nog wel kwaliteiten doch later is hij steeds verder
afgezakt naar een gestroomlijnd bestsellerdom.’ De arme auteur had toen nog acht
romans en zeven verhalenbundels te gaan.
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John O'Hara met zijn hond Pat en zijn Rolls-Royce, 1986

Treurigheid
Wat mij aan John O'Hara bevalt is dat hij dat allemaal in zijn hartje ook wel wist. In
momenten van zwakheid en onzekerheid zei hij, of schreef hij (net als alle auteurs
van die tijd liet hij bossen brieven achter) dat hij niet zoveel betekende: ‘Beter dan
iemand anders weet ik dat ik maar een inferieur talent bezit.’ Maar dat kleine talent
verhulde hij als een leeuw: met bravour en opschepperij, brallend, schreeuwend,
naaiend en vooral drinkend. En hij had het geluk dat het grote geld begon binnen
te stromen voor hij zich kapot gezopen had. Toen zijn maagzweren de druk niet
meer konden hebben, en hij van zware interne bloedingen herstelde kon hij zich op
zijn riante buiten terugtrekken en nacht na nacht de schrijfmachine laten ratelen om
de Nobelprijs dichterbij te halen. En toen hij later stierf gingen de In Memoriams ook
niet meer over zijn werk maar over zijn ruzies, zijn ijdelheid, zijn kennissen en vooral
over de anekdotes.
Amerika zou Amerika niet zijn als zich al niet velen over het raadsel O'Hara hadden
gebogen, met biografieën, en uitgaven van zijn brieven. In de enige die ik daarvan
heb gelezen, het boek van Matthew J. Brucoli (een hoogleraar die ook al zoveel
over Raymond Chandler bijeenbracht), wordt O'Hara bewonderend geportretteerd:
‘Hij is een van de beste romanschrijvers, de beste novellenschrijver en onze grootste
schrijver van korte verhalen.’ De nieuwste biografie over O'Hara is ook van een
Chandler-kenner: The Life of John O'Hara door Frank MacShane (die ook een
biografie van Chandler schreef). Erg vrolijk is het resultaat dit keer niet. ‘De opzet
van mijn boek,’ schrijft MacShane in het voorwoord, ‘is om de interesse in het werk
van O'Hara te vernieuwen’, maar ruim 250 pagina's later kan de lezer alleen maar
concluderen dat MacShane er eigenlijk het bijltje bij heeft neergegooid. Al schrijvend
weegt hij op een heel aardige, en vooral evenwichtige manier het werk van zijn
hoofdpersoon en komt tot de conclusie dat het harde werk van O'Hara zowel een
vloek als een zegen is geweest: ‘Hij schreef te veel en de
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kwantiteit van zijn werk bracht de lezers in verwarring en was de oorzaak dat hij
sterk ondergewaardeerd werd.’ Frank MacShane laat van het ganse, gigantische
oeuvre van O'Hara drie romans en dertig tot veertig verhalen en novelles over. Die
werken verzekeren hem van een plaats bij de zes belangrijkste schrijvers van zijn
tijd.
Treurigheid troef. Ik las een recensie over het boek van Frank MacShane in de
Sunday Times, van Frederic Raphael, en die komt nog lager uit. Vanwege
‘Appointment in Samarra, en de eerste helft van A Rage to Live en een handvol
korte verhalen wil hij O'Hara nog tot de grote schrijvers rekenen.
Zo is ook voor O'Hara het grote inleveren begonnen. Zoals bij ons Gorter nog tot
grote dichters behoort vanwege die ene regel (Een nieuwe lente en een nieuw
geluid) zal O'Hara over een korte wijle nog tot de grote vertellers behoren vanwege
die geniale titel die hij zijn laatste bundel gaf: And Other Stories (En Andere
Verhalen).
Hoe helder en vakmanschappelijk MacShane O'Hara's werk ook ontleedt en
beschrijft, het smakelijkste van zijn boek is toch het levensverhaal van de ongelukkige
auteur, voor een deel gebaseerd op gesprekken, maar vooral op O'Hara's brieven.
Een mens wordt diep droef als hij beseft wat de telefoon nu aan het aanrichten is;
en jonge auteurs dient met klem te worden aanbevolen: telefoneer nooit, maar schrijf
brieven; als je boeken de eeuwigheid niet halen doet je leven het wel.
In zijn boek over het Amerikaanse blad The New Yorker (Here at the New Yorker)
schrijft Brendan Gill een prachtige zin over zijn eerste ontmoeting met O'Hara: I was
startled by O'Hara's ugliness' (Ik schrok van zijn lelijkheid). O'Hara was toen midden
dertig, zwaar van bouw, ‘zijn hoofd rees uit een bijzonder dikke nek, zijn oren piekten
heel vreemd uit vlezige wangen. Om het nog erger te maken had hij een ongezonde
grauwe gelaatskleur en een mond vol rottende tanden.’

Duivelachtig
Met een paar anderen, onder andere Dorothy Parker, was O'Hara de smaakmaker
van The New Yorker. De gaafheid en vooral de kortheid van zijn verhalen werden
mede bepaald door de kwaliteitseisen van de ‘New Yorker-short story’, al zal
niemand, schrijft Gill, ooit willen toegeven dat zo iets bestond. O'Hara had over het
schrijven van korte verhalen een paar handige theorieën, over het effect van het
gebruik van eigennamen, van het woordje ‘zei’, etcetera (Bruccoli citeert er een
volledige brief over). O'Hara's verhouding met The New Yorker was echter slecht,
altijd gezeur over geld en over het weigeren van verhalen. Gill beschrijft hoe O'Hara
er een tijdje een kamer had, met namen van bekende mensen die hij kende om zich
heen strooide, duurdere kleren droeg dan de rest en zich uiteindelijk terugtrok achter
de schrijfmachine, zijn mouwen oprolde, zijn das losmaakte en in eén geweldige
ruk, zonder een enkele correctie, een perfect kort verhaal uit de machine ramde.
Aan dat verhaal, zegt Gill, had hij dagen gewerkt en hij kende het van punt tot komma
uit zijn hoofd, hij kwam daar alleen om te demonstreren hoe hij zijn verhaal schreef,
met ‘duivelachtig gemak’.
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John O'Hara

Ook Gill geeft toe dat O'Hara de beste was en dat men begrip had voor zijn haken
naar roem. Hoofdredacteur Ross omschreef hem als ‘de meester’, maar had een
hartgrondige hekel aan hem. Dus gebeurde uiteindelijk wat te verwachten was.
Toen O'Hara in 1949 - na elf jaar geen roman te hebben geschreven - weer een
bestseller op de markt bracht (A Rage to Live) schoven de redacteuren het boek
als een hete aardappel door, totdat Gill, onder het mom dat hij vriendschap van
boekkritiek kon scheiden, het werk tot op de grond toe afmaakte - onder meer door
het gelijk te stellen met het Kinsey-rapport. Kinsey en O'Hara zouden vooral
geïnteresseerd zijn in de verschillende manieren waarop in de diverse geledingen
van de Amerikaanse maatschappij over seks werd gesproken en gedaan.
Ook dat is voor een groot deel waar: geen schrijver heeft zo nadrukkelijk vastgelegd
dat Amerika een klassenmaatschappij is. En O'Hara schreef op wat hij zag, en dat
hield in dat mensen met elkaar naar bed gingen. Daar kwam na publikatie uiteraard
altijd rumoer van, soms een verbod, soms weghalen uit winkels of bibliotheken. Op
recepties waren er altijd vrouwen die hem kwamen vertellen dat hun kinderen zijn
boeken niet mochten lezen, wat hem nerveus of kwaad maakte met alle gevolgen
van kwaadheid en dronkenschap. Zijn vrouw Belle trad op als bewaakster en
ontwikkelde, met hem, een heel systeem van signalen wie hij moest ontwijken en
wanneer hij weg moest.
Die seksuele belangstelling had hij al in zijn journalistentijd in New York, maar
kreeg alle vrijheid in de jaren rond 1934, toen hij in Hollywood als filmschrijver werkte.
Hij schepte op over de vrouwen waarmee hij naar bed was geweest; en raakte zelfs
bijna in paniek toen hij op een ochtend in een hotel het aardige kamermeisje al in
bed had getrokken voor hij wist wat hij deed. Hij had verschillende keren gonorroea,
maar ook flink de pest in toen zijn auto een keer voor het huis van de huidarts stond
en de geestige schrijver S.J. Perelman een briefje onder zijn ruitewisser had
geschoven met de tekst: ‘Maak je geen zorgen, 't is net zo erg als verkoudheid.’ De
beste verklaring voor die grote seksuele drang, die hem soms zelf benauwde, lijkt
toch nieuwsgierigheid. In zijn latere boeken is seks bijna een stereotype geworden,
de mensen in zijn romans ontmoeten elkaar voornamelijk nog om naar bed te gaan.

Aarts-conservatief
John O'Hara werd geboren in Pottsville, een kleine mijnstad in Pennsylvanië. Er is
vastgesteld dat hij daar de eerste peuter was die een teddybeer bezat. Pottsville (in
zijn boeken Gibbsville, naar zijn vriend Wolcott Gibbs van The New Yorker) en zijn
jeugd daar was de schatkamer voor zijn werk: daar leerde hij wie meetelde, en wie
niet, dat rijkdom telde, maar niet alles was. Als misdienaar werd hij betrapt op het
drinken van de communiewijn, als middelbare scholier blonk hij uit door cafébezoek
en op zijn twintigste was hij een gewoontedrinker. In New York, als mislukt journalist,
en later in Hollywood als niet zo beste scenarioschrijver was hij vaak middelpunt
van dronken ruzies, een paar keer sloeg hij zelfs een vrouw in een bar in elkaar, en
op een gegeven moment schreef hij: ‘Ik leef op de bodem van een fles.’
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Hij had een scherpe tong en liet nooit iets over zijn kant gaan. Toen op Broadway
de musical Pal Joey (tekst John O'Hara) weer opnieuw werd gebracht maakte
iemand hem een compliment: ‘Ik heb er nog meer van genoten dan de eerste keer.’
O'Hara: ‘Wat was er dan de eerste keer niet goed aan?’ Daar tegenover stond
uiteraard zijn goedhartige sentimentaliteit. Typerend is de Faulkner-anekdote,
waarvan verschillende versies bestaan, maar die eropneer komt dat uitgever Bennett
Cerf een feestje gaf voor William Faulkner, vanwege diens Nobelprijs. O'Hara was
eveneens een belangrijke gast en hij schonk Faulkner zijn gouden aansteker - die
hij zelf weer van een gestorven vriend had. Faulkner stak het ding mompelend in
zijn zak, en O'Hara begon op te zwellen van woede en werd door zijn vrouw afgeleid.
Later legde Cerf aan Faulkner uit dat O'Hara de gift als symbool bedoeld had, een
schakel van vriendschap en probeerde Faulkner zo ver te krijgen dat hij O'Hara een
bedankbriefje zou sturen. Maar Faulkner wilde niet: ‘Wat moet ik met dat ding. Ik
heb er niet om gevraagd.’
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O'Hara had van die dingen. Uit vriendschap schreef hij dat Hemingway even groot
was als Shakespeare. Wie iets aardigs over zijn boeken zei werd ingelijfd in zijn
vriendenkring. Als het boek van MacShane soms wat monotoons heeft dan komt
het door de opeenstapeling van beroemde namen, die er soms door O'Hara met
de haren zijn bijgesleept.
Op het laatst van zijn leven begon zijn monomanie ongekende vormen aan te
nemen. Hij kreeg voor zijn Rolls het nummerbord JOH-1, hij meldde zich als lid voor
elke club van enige importantie, om er dan later ruzie te maken omdat ze geen
clubdas hadden. De toneelschrijver Philip Barry preste hij om hem aan te melden
als lid van de Century Club. Barry had geen zin want de reputatie van O'Hara
kennend wist hij wel dat hij niet door de ballotage zou komen. Maar O'Hara zeurde
door, Barry meldde hem aan en O'Hara werd afgewezen. Daarop eiste O'Hara van
Barry dat hij uit protest zijn lidmaatschap zou opzeggen, en toen Barry het niet deed
keek O'Hara hem een jaar niet aan.
Maar O'Hara werd ook nergens in betrokken. Pas aan het eind van zijn leven
kreeg hij een literaire prijs. Uitnodigingen van universiteiten voor lezingen kreeg hij
nooit. Etcetera. Hoewel zijn boeken in miljoenen werden gelezen, zijn korte verhalen
beroemd waren, telde hij literair niet mee.
Zijn enige antwoord was schrijven. Elke nacht zat hij in zijn studeerkamer en tikte.
Toen hij niet meer onder de mensen kwam, en zijn grootste wapen, de dialoog, wat
stomp werd, begon hij vertellender te schrijven. Maar hij hield vast aan wat hij als
zijn opdracht zag: het vastleggen van wat er in zijn tijd gebeurde. Naturalistisch,
bekeken van de buitenkant, maar in de overtuiging dat daardoor de gehele sociale
historie van Amerika zou worden blootgelegd.
Op het laatst ploeterde hij naar het eind, met een corset voor zijn zwakke rug,
met een pafferig uitgehangen gezicht, met suikerziekte, met zware depressies omdat
hij zonder alcohol zijn gemoed niet kon luchten. Hij was stinkend rijk (af en toe vond
hij ergens nog een niet geïnde cheque van 20.000 dollar en piekerde zich suf wat
ermee te doen), en hij was aartsconservatief - een van de weinige Amerikaanse
kunstenaars die aanbeval op Barry Goldwater te stemmen. Maar hij was een
‘professional’, een schrijver, en nog geen vijfenzestig, dus hij schreef door, elke
nacht maar weer. Zijn romans rammelden, zijn korte verhalen verloren hun scherpte
en werden, o treurig teken, steeds langer. Waren er maar Nobelprijzen voor tragiek.
F.

Peter Rosei
Vervolg van pagina 6
voort te zetten, maar haar systematisch te ruïneren. Ingrijpen in het eigen lot is
alleen mogelijk in het negatieve: de ondergang een duwtje in de rug geven.
Er is veel wreedheid in Rosei's vertellingen; moord en doodslag, brandstichting,
kinderverkrachting, alles wat sluimert achter het uiterlijk behang. De natuur bedreigt
de mens, niet alleen als landschap en klimaat, maar als oerbeginsel dat de mens
het leven geeft en het hem ten slotte weer ontneemt, na hem er eerst toe gebracht
te hebben zelf het leven van één of meer anderen te nemen. Alle figuren in de
vroege verhalen hebben zich uiteindelijk neergelegd bij het schijnbaar onvermijdelijke
en schikken zich, toekijkend als vliegen in stukjes barnsteen, in de rol van slachtoffer.
Hoezeer Rosei nadien geëvolueerd is en zijn inventaris van de wereld heeft
uitgebreid, blijkt uit de woorden waarmee hij zijn inleiding tot Frühe Prosa besluit:
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‘De toekomst heeft het voordeel dat men er op hopen kan; en hem misschien ook
maken. In de toekomst raken elkaar kijken en doen.’
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Wodehouse' waarachtige onschuld
Drie autobiografische werken in één deel
Wodehouse on Wodehouse door P.C. Wodehouse Uitgever: Hutchinson,
655 p., f64,25 Importeur: Keesing Boeken
Martin Koomen
‘Heb je er ooit over nagedacht dat er vorig jaar 40.000 mensen zijn gedood bij
auto-ongelukken en dat niet één van hen kolonel Henry W. Savage was? Voor mij
heeft het veel van wanbeheer.’ Dit is een tamelijk willekeurig gekozen citaat uit de
autobiografische schrifturen van de in Engeland geboren humorist P.G. Wodehouse.
Betekent dit nu ook dat het citaat humoristisch is? Kolonel Henry W. Savage zal
geneigd zijn die vraag ontkennend te beantwoorden, en waarschijnlijk zijn er wel
meer lieden die de humor niet zo zien. De Schepper heeft destijds immers een
opmerkelijke zucht tot volledigheid aan de dag gelegd. Dat houdt al in dat er ook
mensen bestaan die zo'n paar zinsneden van Wodehouse langdurig kunnen
savoureren, om tenslotte tot de verrukte conclusie te komen dat het mooiste ervan,
datgene wat het humoristisch effect juist die paar gram extra geeft waardoor het
geheel volmaakt in evenwicht en op spanning is, laten we kortom maar zeggen de
finishing touch - dat die gelegen is in de ‘W’ tussen Henry en Savage.
Het is beslist niet zo dat de schrijver Wodehouse zich uitsluitend tot een dergelijke
club van fijnproevers richtte. Hij zag zich integendeel als de producent van licht
verteerbare ontspanningslectuur, hij wás dit ongetwijfeld ook en kon als zodanig
bogen op een welverdiend miljoenenpubliek. Maar evenzeer is waar dat hij in zijn
lange loopbaan - hij stierf in 1975 op drieënnegentig jarige leeftijd - en met dat schier
onafzienbare oeuvre - meer dan negentig boeken en een ongetelde hoeveelheid
tekst voor het theater - ook een geduchte literaire reputatie heeft opgebouwd.
Wodehouse is daarmee zijns ondanks zo iets als een ‘fenomeen’: een schrijver voor
de massa en tegelijk, zoals dat in het Engelse taalgebied heet, een writer's writer schrijver van romans die eigenlijk alleen door zijn collega's volledig naar waarde
kunnen worden geschat. Wodehouse on Wodehouse is allereerst daarom al welkom
omdat in deze stevige pil drie autobiografische boeken van Wodehouse, die jarenlang
niet verkrijgbaar waren, nu zijn gebundeld. Mooi is verder dat vooral het middelste
van de drie, Performing Flea uit 1953, de lezer een blik gunt in de keuken waar de
romancier Wodehouse zijn werken bereidde, zodat we 's meesters materiaal en
werkwijze van nabij kunnen bestuderen. En tenslotte is er de omstandigheid dat de
auteur in zijn autobiografieën in hoge mate trouw is gebleven aan de even frivole
als argeloze zienswijze waarvan ook zijn romans getuigenis afleggen. Dat betekent
dat de lotgevallen van Pelham Grenville Wodehouse (‘Plum’ voor zijn vrienden) bij
tijden de indruk geven al net zo krankzinnig te zijn geweest als die van Bertie Wooster
en diens bediende Jeeves, de helden van Plums meest geliefde romans. Zie bij
voorbeeld het incident waarover ons verhaald wordt in Bring On the Girls - het
verslag dat Wodehouse samen met Guy Bolton deed van hun wedervaren in de
Amerikaanse show-business - over een kind dat voor enige tijd aan Boltons hoede
zou worden toevertrouwd, zodat Plum en Bolton zich op het station ontfermden over
een aan zich zelf overgelaten minderjarige die later vanzelfsprekend de verkeerde
bleek te zijn. Dit incident, plus de ervaringen naderhand op een politiebureau, waar
Plum en Bolton aanvankelijk voor ontvoerders werden gehouden, dat alles verklaart
misschien waarom er in de Wodehouse-canon nogal eens van kinderontvoering
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sprake is (te beginnen met The Little Nugget uit 1913). Ook de theaterproducent
die in Bring On the Girls zijn jeugdige zoontje de deelnemers aan een repetitie laat
beoordelen, keert in het verhalend proza terug. In Very Good, Jeeves (1930) immers
lezen we waaraan de impressario Pop Blumenfeld zijn onfeilbare inzicht in de wensen
en behoeften van het gemiddelde publiek dankt: hij laat zich leiden door wat zijn
achtjarige zoontje van de dingen vindt - een simpele maar geniale zet.

Musicals
Alleen al in de jaren 1926-'28 gingen er niet minder dan negentien musicals in
première waarvoor de meestal in Amerika verblijvende Wodehouse, al dan niet in
vereniging met Guy Bolton, de tekst had geleverd. Hij werkte samen met componisten
als George Gershwin, Sigmund Romberg, Emmerich Kalman, Franz Lehar, Cole
Porter, Irving Berlin. Met Bolton (die in september 1979 is overleden) en Jerome
Kern vormde hij jarenlang een vast team, dat de ene succesvolle musical comedy
na de andere schreef. Zelfs de alleszins kritische Dorothy Parker verwaardigde zich
het drietal te omschrijven als haar ‘favoriete binnensport’.

P.C. Wodehouse

Toch, hoe interessant het ook is om iets over deze weinig bekende kant van
Wodehouses schrijverschap te vernemen, waar het werkelijk om gaat is het werk
dat hij zelf omschreef als ‘musical comedy zonder de muziek’, dat wil zeggen zijn
verhalend proza. Dat betreft niet alleen de romans en verhalen over Bertie en Jeeves,
er zijn ook enige tientallen op zich zelf staande romans, en voorts is er die andere
saga: over Blandings Castle in Shropshire, de kasteelheer Lord Emsworth en de
nimmer eindigende reeks verwikkelingen rond diens fameuze prijsvarken. De auteur
van al dat werk behaalde zijn eerste grote successen in de Verenigde Staten, waar
een brede markt bleek te bestaan voor met de tong in de wang gedane vertellingen
over gefortuneerde excentriekelingen uit de Britse upper class. Dit is dan ook zo'n
driekwart eeuw lang Wodehouses specifieke métier gebleven. Al die tijd bleef ook
de vorm, hoewel steeds verder geperfectioneerd, in essentie onveranderd. Bertie
Wooster, Jeeves, Lord Emsworth en al die andere verrukkelijke dwazen dolen rond
in een onaantastbaar Engeland-van-de-geest, dat met het werkelijke Groot-Brittannië
eigenlijk maar heel weinig gemeen heeft. Wodehouse was immers geen zedencriticus
of satiricus, hij was veeleer een sprookjesverteller, al weerspiegelen zijn sprookjes
dan een aantal trekken en conventies van het Engeland uit de tijd van koning Edward
VII en kort erna.
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Performing Flea (de titel is ontleend aan de toneelschrijver Sean O'Casey, die
Wodehouse ooit de gedresseerde vlo van de Engelse literatuur noemde) vormt de
bundeling van een groot aantal brieven die Wodehouse aan zijn collega W. Townend
schreef en waarin hij onbekommerd en zon-
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der aan publikatie te denken heel wat bespiegelt over hun gezamenlijke vak.
Plotten, schrijven, herschrijven, polijsten - dat is klaarblijkelijk Wodehouses enige
ware passie geweest. Uit zijn brieven blijkt dat hij er zich volkomen van bewust was
dat het resultaat van al die bezigheden maar een verwijderd verband met de
werkelijkheid onderhoudt. Eén van de vele goedmoedige adviezen die hij Townend
geeft luidt: ‘Jij laat je helden vechten tegen het Leven en het Noodlot, en wat men
wil dat zijn verhalen over mannen die vechten met octopussen en piraten.’ Deze
raad houdt niet in dat Wodehouse het bestaansrecht van serieuze literatuur ontkende,
maar vloeit rechtstreeks voort uit een heel realistisch inzicht in de aard van de media
waarvoor hij zelf en blijkbaar ook Townend werkten: de ‘popular magazines’. Elders
schrijft hij dat bij verhalen voor die bladen de plot het belangrijkste is. Het karakter
van de personages die het verhaal bevolken, vloeit voort uit de plot en niet andersom.
Keer op keer komt hij terug op het belang van een goed verhaal, een gietijzeren
plot, een vertelsel dat de lezer dwingt om verder te lezen, kortom ‘the bones of a
story’. ‘Popular magazines’ moeten overigens niet worden verward met het
allerlaagste op de Engels/ Amerikaanse tijdschriftenschaal, de pure pulpbladen
(zelfs die worden trouwens de laatste jaren herontdekt, in het kader van de
emancipatie van allerlei sub-culturen). In Amerika zijn populaire familiebladen als
de Saturday Evening Post, Collier's, Everybody's Magazine en Scribner's Magazine
vele jaren lang in staat gebleken belangrijke schrijvers aan zich te binden. J.D.
Salinger en F. Scott Fitzgerald schreven in de Saturday Evening Post (de SEP),
Ernest Hemingway in Esquire en Scribner's. Ook voor Wodehouse begon de victorie
met de SEP, die in 1914 Something Fresh, de eerste Blandingsroman, als feuilleton
afdrukte.

Light fiction
In Engeland floreerden soortgelijke bladen zoals The Strand Magazine, waarin niet
alleen decennia achter elkaar verslag werd gedaan van de avonturen van de nestor
van alle detectives, Sherlock Holmes, maar waarin ook Wodehouses korte verhalen
een steeds prominenter plaats verwierven. In een brief aan Townend uit 1949, toen
zo juist het op handen zijnde overlijden van The Strand was aangekondigd, vraagt
Wodehouse zich af waar ‘een jonge schrijver van light fiction’ nu zijn waren moet
verkopen: ‘Toen jij en ik erbij kwamen konden we geweigerd worden door de Strand
en Pearson's, maar er was atijd de hoop om terecht te komen bij Nash's, de
Story-teller, de London, de Royal, de Red, de Yellow, Cassell's, de New, de Novel,
de Grand, de Pall Mall en de Windsor, om niet te spreken van Blackwood, Cornhill,
Chambers's en waarschijnlijk nog zo'n dozijn meer die ik vergeten ben.’

P.G. Wodehouse als eredoctor van de Oxford University 1966

De drie laatstgenoemde bladen konden gelden als echte literaire tijdschriften,
maar de overige - en er zijn er nog ettelijke meer geweest - waren inderdaad
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populaire bladen voor de hele familie, of anders gezegd een medium voor
‘middle-brow’-lectuur. In zijn brief schrijft Wodehouse het verdwijnen van dat hele
stel daaraan toe dat de redacties al te star aan een eenmaal gekozen formule zouden
hebben vastgehouden - de Saturday Evening Post noemde hij een uitzondering op
dat punt. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de komst van concurrerende media een
veel wezenlijker oorzaak van het verval is geweest. De film en vooral de televisie
hebben de tijdschriften van het hierbedoelde soort de das omgedaan. Verhaaltjes
die in bewegende beelden kunnen worden verteld bleken immers nog minder energie
van de consument te vergen dan de fictie in de populaire bladen, want daarvoor
moest je nog altijd je hoofd van links naar rechts bewegen en de betekenis van een
grote hoeveelheid tot woorden, zinnen en alinea's geordende letters tot je door laten
dringen. De enige vorm van ‘middle-brow’-lectuur die tot dusver overeind is gebleven
is het misdaadverhaal in zijn vele variëteiten, hetgeen - met alle respect voor
detectives en spionnen en recherche-journalisten en dat soort volk meer - toch een
culturele verschraling en verarming betekent. Een P.G. Wodehouse die nu geboren
wordt zal zich wel gedwongen zien zijn heil bij de televisie te zoeken als tekst- of
dialoogschrijver of ‘gagman’. De carrière van de echte Woodhouse kon gelukkig
nog opbloeien in de gouden tijd van de ‘popular magazines’, die onverzadigbare
markt voor goed vertelde plotverhalen.
Maar hoe vertelde hij zijn verhalen, nadat hij de plot had uitgedacht? Uit Performing
Flea kan men leren dat hij eraan hechtte een nauwkeurig en omvangrijk scenario
op te zetten voor hij begon aan wat hij als het eigenlijke schrijven zag. Zo'n scenario
kon uitgroeien tot een produkt van zo'n 30.000 woorden (zeg maar de helft van de
omvang van een gemiddelde Nederlandse roman). Dit skelet werd voortdurend
aangekleed met losse invallen betreffende stukjes dialoog, specifieke taferelen,
mogelijke alternatieven enzovoorts. Zowel bij het maken van deze opzet als bij het
eigenlijke schrijven was het van vitaal belang dat alle informatie (en dat omvat heel
veel, want zoals men weet is de plot van een gemiddelde Wodehouse-roman
buitengewoon ingewikkeld en ingenieus geconstrueerd) op zo'n manier aan de lezer
werd overgebracht dat deze de gegevens bij wijze van spreken in zich opnam zonder
het te merken. Elk van de ontelbare feiten waarop de voortgang van het verhaal
zich voltrekt, is verpakt in geestige dialogen of levendige taferelen. Verder moest
elke roman één of twee grote scènes hebben, waaruit de schrijver iedere druppel
sap perste die erin zat.

Van nature
Intussen, hoe weloverwogen Wodehouse ook te werk ging, uit zijn brieven blijkt dat
ook bij deze aanpak er tijdens het scheppen nog heel wat moeilijkheden en
problemen konden rijzen. ‘Dat is de vloek van mijn soort verhalen. Als ik de
constructie niet volstrekt glad krijg, verveelt het de lezer.’ Zo hebben de
openingstaferelen en ook het einde van The Code of the Woosters hem vele
hoofdbrekens gekost, iets waarvan zich geen enkele lezer bewust zal zijn die zich
door dat zeer geslaagde boek, verschenen in 1938, laat meeslepen. Geen moeite
is deze schrijver te veel geweest om de indruk te vestigen dat zijn werk hem geen
enkele moeite kostte. Weinig auteurs zullen zoveel als hij aan elk van hun boeken
geschreven en herschreven hebben, misschien mag men wel zeggen op het
dwangmatige af. ‘Als je een schrijver van nature bent,’ zo liet hij Townend weten,
‘dan geloof ik niet dat je voor geld schrijft of roem of zelfs maar voor publikatie, maar
simpelweg voor het plezier van de zaak op papier te krijgen. Het kan me echt niet
zoveel schelen of deze boeken gepubliceerd worden of niet.’
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Dit slaat dan op het werk dat Wodehouse in de oorlog ‘op papier kreeg’. Joy in the
Morning, een Bertie & Jeeves-roman, ontstond in Le Touquet, de plaats in Frankrijk
waar het echtpaar-Wodehouse bij het uitbreken van de oorlog woonde. Hij schreef
het boek terwijl de soldaten van de Duitse bezettingsmacht onder zijn venster
rondslopen en hij zelf zich dagelijks, als Brits onderdaan,
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moest melden bij de Ortskommandant. De periode daarna, toen hij was opgesloten
in interneringskampen (in België en Silezië), benutte hij om Money in the Bank en
een flink deel an Full Moon te schrijven. Toen hij in 1944 door de Franse politie in
arrest was gesteld, verbaasde en fascineerde hij de dienaren van de Hermandad
door in de kamer van een inspecteur gestadig en schijnbaar onbekommerd te werken
aan Uncle Dynamite.

Tussen al die boeken door, en tussen deze confrontaties met Duitse militairen en
Franse politieambtenaren, is dan het ongelukkige incident van de radiopraatjes
gelegen. Uit Duitse gevangenschap ontslagen omdat hij zestig jaar was geworden,
liet hij zich in Berlijn - waar hij gedwongen was te blijven - door de correspondent
van een Amerikaans radiostation overhalen luchtige causerietjes over zijn
kampervaringen de ether in te sturen (de Verenigde Staten waren op dat ogenblik
nog niet in oorlog met Duitsland). De Duitsers zorgden ervoor dat zijn babbeltjes
ook in Engeland konden worden opgevangen, een propagandazet die de politiek
zeer naïeve en wereldvreemde Wodehouse veel meer last heeft bezorgd dan achteraf
gerechtvaardigd mag heten. Al in 1942 schreef hij Townend: ‘Natuurlijk had ik moeten
inzien dat het een stommiteit was om de Duitse radio te gebruiken voor zelfs maar
de meest onschuldige kost, maar dat heb ik niet gedaan. Ik denk dat het
gevangenisleven het verstand uitput.’

Plum
Misschien had hij met dat laatste wel gelijk, maar daarnaast valt er nauwelijks aan
de conclusie te ontkomen dat de argeloosheid waarvan Wodehouse toen met die
radiopraatjes heeft blijkt gegeven, een misschien wel noodzakelijke eigenschap is
voor iemand die verhalen als de zijne wil vertellen. De kwaliteit van waarachtige
onschuld, van wereldonttrokken puurheid die zijn werk kenmerkt, een element dat
het sprookjesachtige van zijn wereld eens te meer bevestigt, verdraagt zich slecht
met de ijselijke realiteiten van fascisme en Duits barbarendom. De woedeaanval in
het belegerde Engeland van 1941 over zijn ondoordachtheid is heel begrijpelijk. Zo
niet het feit dat de sporen van die woede nog zo lang hebben doorgewoekerd. Pas
zes weken voor zijn dood, bij de gelegenheid dat Wodehouse werd geridderd (hij
werd ‘Sir Plum’ als gevolg van het intiatief van een Labour-kabinet), kon men zeggen
dat de ‘affaire’ in ieder geval officieel vergeven en vergeten was. Nooit is de schrijver
meer in zijn geboorteland teruggeweest.
Over Seventy, een boek uit 1957 waarmee Wodehouse on Wodehouse afsluit,
vormt ten overvloede een bewijs voor de stelling dat deze prozaïst eigenlijk alleen
voor honderd procent functioneerde in de droomwereld van zijn fictie. Alle trekken
van de begenadigde stilist die Wodehouse was, vallen in deze autobiografische
tekst terug te vinden: de transparante helderheid en elegantie van de soms vrij lange
en ingewikkelde volzinnen, het gebruik - naast elkaar dan wel verstrengeld - van
‘slang’-elementen en echo's van de meest uiteenlopende klassieke schrijvers, de
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rake beelden en trefzekere vergelijkingen - het is er allemaal. En toch werkt het
resultaat van dat alles hier veel minder effectief dan bij de romans en verhalen. En
eigenlijk kan dat ook niet anders. Het echte leven en de werkelijkheid, hoezeer ook
geridiculiseerd, hálen het nu eenmaal niet bij de fantastische ongerijmdheden
waarmee Wodehouse zijn vertelsels opbouwde. Het mooiste moment in het boek
dat deze bundel afsluit is dan ook de beschrijving van de aankomst van Lord
Emsworth in de hemel.
De hemel, ach - als zo'n institutie werkelijk bestaat, dan is Plum Wodehouse daar,
en dan heeft men hem in plaats van een harp een schrijfmachine in de handen
geduwd.
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Moby Dick in Siberië
Victor Astafjevs gedegen verhalen
De keizervis door Victor Astafjev Vertaling Lourens Reedijk Uitgever:
Meulendijk, 482 p., f45,Maarten 't Hart
Zonder hier nu direct een algemene literaire regel van te maken, geloof ik toch dat
het beste literaire werk heel vaak de eigenschap heeft dat het speelt in een precies
beschreven omgeving, die de schrijver of schrijfster vanaf zijn/haar vroegste jeugd
kent, en waarvan de typische sfeer in geschrifte is vastgelegd. Voorbeelden daarvan
te over.
Het beste werk van Vestdijk - de eerste vier Anton Wachterromans, De bruine vriend,
De koperen tuin, Het glinsterend pantser, Zo de ouden zongen, speelt in kleine
Friese stadjes, die hallucinerend opgeroepen worden. In het eerste deel van A la
recherche du temps perdu wordt ook zo'n, nu typisch Frans, provinciestadje
opgeroepen, Illiers-Combray, en in het werk van Faulkner (Yoknapatawpha County),
van Raabe (het Harz-gebergte), van Fontane (het gebied rondom Berlijn), van
Thomas Hardy (Wessex), van Gotthelf (het Emmental) en van vele, vele anderen
(Carson Mc Cullers, Flannery O'Connor, Mark Twain, F. Bordewijk) vormt een tot
in de kleinste details beschreven oerprovinciaal milieu de achtergrond voor groots
literair werk. Als hier te lande een Nederlands criticus waarderend over het
Revisor-proza schrijft: ‘De verhalen zijn gesitueerd in een on-Nederlandse omgeving
en sfeer’, dan vind ik dat een twijfelachtig compliment. Een Nederlandse schrijver
die de Nederlandse sfeer en omgeving in zijn werk verloochent en zijn best doet
om ‘internationaal’ te zijn, kan nooit een Proust, Faulkner of Fontane worden, daar
ben ik van overtuigd. En ook nooit een Victor Astafjev.
Diens verhalenbundel De keizervis is namelijk ook zo'n voorbeeld van het werk
van een schrijver dat gesitueerd is in een tot in de kleinste details beschreven
provinciaal milieu dat de auteur vanaf zijn vroegste jeugd heeft leren kennen: het
gebied rondom de stad Igarka aan de Jenisej in Noordwest Siberië. Deze streek
wordt door Astafjev met grote liefde, en met het typische heimwee van iemand die
terugverlangt naar zijn geboortestad, maar toch wegblijft, tot in details beschreven.
Daarbij wordt vooral het leven van stropers en steurvangers in kaart gebracht.
Astafjev zegt in het laatste verhaal dat het eerste wat hij voor ogen kan halen als
hij aan zijn geboortedorp denkt, met vis te maken heeft. Het zal wel geen toeval zijn
dat het mooiste verhaal uit de bundel, het titelverhaal ‘De keizervis’, gaat over een
man die een zeldzaam grote steur vangt, maar deze niet uit het water kan trekken.
In plaats dat de man de steur in zijn bootje weet te hijsen, ziet de steur er kans toe
de man in het water te trekken en dan liggen steur en man naast elkaar en beschrijft
Astafjev hoe de steur, die iets zoekt om tegen aan te liggen, zich tegen het lichaam
van de drenkeling aanvlijt. De visser verdrinkt overigens niet, maar moet zijn keizervis
wel laten gaan. In feite al een oeroud thema, dat ook in Moby Dick en The old man
and the Sea werd behandeld. Maar Astafjev weet er een nieuwe vorm aan te geven
doordat hij vertelt hoe man en vis als geliefden naast elkaar in het water liggen.
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Victor Astafjev

Twee dingen vallen op in dit omvangrijke werk. In de eerste plaats dat de verhalen
eigenlijk geen verhalen zijn (ze missen gewoonlijk een pointe, De keizervis is een
uitzondering), maar lange gedegen beschrijvingen van het leven van stropers, van
de barre omstandigheden in Siberië, en van de ook daar al optredende
milieu-verontreiniging. Tegen het laatste is dit boek in feite één grote aanklacht. In
het tweede deel van het boek wordt het leven van één stroper, de nog menselijke
Akim beschreven.

Landschappen
In de tweede plaats valt op dat het boek zulke lange natuurbeschrijvingen bevat.
Soms zijn die beschrijvingen niets anders dan opsommingen van kruiden: ‘Rondom
bloeiden ook de koekoeksbloemen, de venusschoentjes, het wintergroen en het
hartekruid en in de dalen waar de sneeuw lang was blijven liggen, kwakkelden de
anemonen en de helmbloemen maar in het levendige gras stak reeds de ereprijs
zijn gegroefde bladeren omhoog.’ (Als je in een Nederlands verhaal of Nederlandse
roman zulke beschrijvingen zou verwerken, kreeg je meteen straf van critici als Tom
van Deel en P.M. Reinders, maar ik vind zulke opsommingen alleen al vanwege
hun documentaire betekenis interessant). In de meeste gevallen weet Astafjev wel
degelijk iets bijzonders te maken van zijn beschrijvingen. Zo vertelt hij uitvoerig over
hoornaars in de volgende bewoordingen: ‘Die zijn in deze streken bijna zo groot als
mussen, ze hebben draaiende fosforkoppen, afhangende achterlijven met
zebrastrepen en angels als rangeerhaken - en erger dan een rangeerster staken
ze die in je rug of zo iets. De hoornaars cirkelden boven het bootje en zoemden als
straaljagers en op hun koppen zag je een groen schijnsel als bij een taxi.’ Volgens
een criticus als Van Deel mag je zo'n hoornaar nooit zomaar laten optreden, zo'n
dier moet dan verband houden met het hoofdthema van het werk, mag niet ‘leeg’
genoemd worden. Maar gelukkig schrijft Astafjev niet van dat overbewuste proza
waarin elk detail betekenis heeft en is afgestemd op het als een legpuzzel in elkaar
gezette verhaal. Gelukkig zijn dit nog echte, boeiende, menselijke verhalen en staat
dit werk ver af van het horlogermakersproza dat Van Deel bewondert.
In verband met deze landschapsbeschrijvingen is al eens de naam Toergenjev
gevallen. Zeker: Toergenjev heeft ook prachtige landschapsbeschrijvingen gegeven,
maar Astafjev schrijft veel minder sierlijk, veel rauwer, veel ongekunstelder. Zijn
landschapsbeschrijvingen hebben ook weinig gemeen met die van Gontsjarov, die
vooral in De steile helling en Het fregatschip Pallas magnifieke evocaties van de
natuur gaf. Nu ligt het ook niet zo voor de hand om aan Toergenjev of Gontsjarov
te denken, want hun beider werk speelt niet in Siberië (al is Gontsjarov na zijn tocht
met het fregatschip wel door Siberië heen gereisd). Nee, dit werk van Astafjev doet,
ook vanwege het karakter van het beschreven landschap, heel sterk denken aan
Jack London. Wat die over de barre levensomstandigheden van goudgravers in
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Canada schreef, onder andere in The call of the wild en White Fang, heeft Astafjev
vast en zeker ten voorbeeld gediend. Jack London is immers in Rusland de meest
gelezen buitenlandse schrijver; de Russen schijnen achttien miljoen van zijn boeken
te hebben gekocht. In ieder geval zou de volgende beschrijving uit het werk van
London afkomstig kunnen zijn: ‘In de toendra staken ze een stok of een staaf in de
grond en aan de punt bevestigden
Vervolg op pagina 35
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Du Perrons oordelen en vooroordelen
De oorspronkelijke ‘Cahiers van een lezer’ opnieuw uitgegeven
Cahiers van een lezer door E. du Perron Inleiding Jaap Goedegebuure
Uitgever: Reflex, 5 delen in facsimile, in cassette, f90,Jan Fontijn
De vijf Cahiers van een lezer van Du Perron zijn oorspronkelijk in 1928-1929
verschenen en wel in eigen beheer in een oplage van dertig exemplaren. Het
rijkeluizoontje Du Perron kon zich de luxe permitteren zijn lectuurervaringen in een
beperkte oplage te bundelen. Dat hij in die tijd nog over voldoende geld kon
beschikken is niet onbelangrijk, zowel met betrekking tot deze uitgave van zijn
Cahiers als tot de onafhankelijke en polemische toon, die hij van meet af aan in zijn
kritieken laat klinken. Kort gezegd: economische onafhankelijkheid betekent in
zekere mate ook onafhankelijkheid in literair oordeel.
Du Perron verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat hij niet om den brode
kritieken hoefde te schrijven. Zijn enige zorg was hoe zijn vrienden en kennissen
op zijn leeservaringen zouden reageren en het is voor hen dat hij zijn Cahiers in
een oplage van dertig laat drukken. Het feit dat hij op een heel klein publiek mikt is
mede bepalend voor de aard en toon van zijn literaire kritieken. Hij behoefde niet
op de wijze van de doorsnee-recensie voor een anoniem publiek met veel omhaal
van woorden het boek te bespreken, keurig ingaan op thematiek en vormgeving,
uitvoerig verantwoorden hoe hij tot een waardeoordeel is gekomen of in welke
historische context de schrijver geplaatst moest worden, maar hij kon fris van de
lever, in een paar scherpe bewoordingen, op een persoonlijke wijze op een boek
reageren. Zelf zegt hij ergens in zijn Cahiers: ‘Ik ben een lezer met de buien van
geestdrift en verontwaardiging van een lezer; ik ben geen voorlichter, en ik zou het
niet willen zijn. Daar is ook het afschuwelike dat de toon van een voorlichter altijd
min of meer gelijkgestemd moet zijn aan die van het blad waarin hij voorlicht.’ Du
Perron bekent hierbij dat hoe gemakkelijk hem een brief afgaat, een aantekening
in een cahier, hoe ongelukkig hij zich voelt met de pen in de hand voor een artikel.

E. du Perron

Het is niet moeilijk om met de laatste opmerking van Du Perron van harte in te
stemmen. Wie kent niet in de Kritiek het probleem om voor een anoniem publiek
zijn leesreactie te verwoorden? Voordat je het weet loopt de kritiek vol met grijze
woorden, taai als stopverf, omdat je wil informeren, voorlichter wil zijn met een
zekere mate van objectiviteit (aan die tendens is ongetwijfeld de nog steeds
voortwoekerende close reading-methode en de invloed van een bepaald soort
literatuurwetenschap debet). Omslaan in het tegenovergestelde en erg persoonlijk
worden heeft ook zijn gevaren. Persoonlijk worden voor een lezerspubliek dat je
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niet kent krijgt algauw iets van het gedrag van een exhibitionist die zijn broek laat
zakken voor onbekende vrouwen.
In het vijfde cahier reageert Du Perron fel op een kritiek van Raymond Herreman
op zijn wijze van literatuurbeoordeling. Herreman verwijt Du Perron dat de cahiers
vol zitten met gemakkelijke paradoxen, overhaastheden, naïveteiten en journalistiek.
Vooral die journalistiek zit Du Perron hoog. Doet hij zijn best persoonlijk te zijn, geen
voorlichter, geen rekening te houden met reputaties in de literatuur en dan krijgt hij
toch het verwijt journalistiek te bedrijven! Hij laat het er niet bij zitten en houdt, heel
naïef, een enquête onder de vrienden. Hen wordt verzocht te antwoorden op de
vraag: wat hebben mijn cahiers met journalistiek te maken? Hun antwoord laat zich
gemakkelijk raden en Du Perron is gerustgesteld.

Lichtvoetig
Had Herreman helemaal ongelijk met zijn kritiek? Laat ik proberen hierop te
antwoorden, zonder al te veel het beeld van de latere Du Perron uit de jaren dertig,
voor wie ik grote waardering heb, te laten meespelen. Eerst dan het verwijt van de
journalistiek. Als journalistiek het omstandig voorlichten van het grote publiek
betekent, waarbij een grote mate van objectiviteit in acht wordt genomen, dan is Du
Perron in geen enkel opzicht journalist. Du Perron is in zijn Cahiers uiterst subjectief.
Dat blijkt niet alleen uit de nauwelijks relevante informatie over de omstandigheden
waaronder hij leest (zijn lichamelijke ongesteldheid, de temperatuur van zijn kamer),
maar vooral uit de uiterst persoonlijke oordelen over de boeken die hij leest. Erg
veel moeite om die oordelen van argumenten te voorzien geeft hij zich niet. Meer
dan eens vervalt hij in kreetachtige formuleringen in de trant van: boeiende
persoonlijkheid, intelligent, moedig enzovoort. Voor de club van dertig, waarvoor hij
schreef, kan dat voldoende zijn geweest, voor een breder publiek is het dat niet.
Van vrij goedkope vorm van literaire kritiek getuigt volgens mij Du Perrons
gewoonte om in zijn Cahiers herhaaldelijk badinerend te spreken over het uiterlijk
van een auteur en daaraan allerlei oordelen over persoon en werk te verbinden.
Gelukkig demonstreert hij ook op andere wijze dan via de foto wat de persoonlijkheid
van een auteur waard is. Dat neemt niet weg dat, als hij in Brussel een lezing van
zijn favoriete auteur André Gide bijwoont, hij nauwelijks de lezing bespreekt, maar
wel heel naïef het uiterlijk, de stem en gebaren van de meester beschrijft.
Du Perron formuleert gemakkelijk. Zijn gewoonte om gesprekken en brieven van
of aan vrienden in zijn Cahiers te verwerken maakt zijn stijl lichtvoetig en persoonlijk.
Ik denk dat Herreman vooral deze gemakkelijke stijl op het oog had toen hij Du
Perron verweet journalistiek te bedrijven. Deze brak hiermee totaal met de
Nederlandse kritische traditie, waarin moeizaam en plechtig over de Hogere Literatuur
werd geschreven. Groot voorbeeld bij het verslag geven van zijn lectuurervaringen
is ongetwijfeld Léautaud, de criticus die, evenals Du Perron zelf, nauwelijks een
betrouwbare ‘gids’ genoemd kan worden in zake literatuur, maar neerschrijft wat in
hem opflitst en wars is van alle pathos en onoprechtheid. Men zou de volgende
bewering van Du Perron over Léautaud een zelftypering kunnen noemen: ‘Men zou
zich toch evenzeer vergissen als men Léautaud hield voor een boulevardier, als
men hem zou verdenken van een gemakkelijke journalistieke slagvaardigheid zonder
meer. Er is stijl in Léautaud; heel een literaire vorming, die hem verbindt met de
Franse achttiende eeuw.’
Uit de vijf Cahiers blijkt steeds weer opnieuw hoe sterk Du Perron op de Franse
literatuur is georiënteerd. Niet alleen bespreekt hij vele Franse boeken, maar meer
dan eens neemt hij Franse auteurs (Stendhal, Gide, Malraux e.a.) als voorbeeld,
als hij de Nederlandse literatuur aanvalt. Tegenover de charme, lichtvoetigheid van
stijl en veelomvattendheid van de thematiek bij de Franse auteurs stelt hij de
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loodzware en plompe stijl en de binnenhuistragedies van de Nederlanders. Dirk
Coster met name moet het een paar keer geducht ontgelden; hij is voor Du Perron
de incarnatie van alles wat hij in Nederland verfoeit. De Uren met Coster van een
paar jaar later kondigt zich in deze Cahiers al aan.
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Die gerichtheid op Frankrijk heeft ook duidelijke nadelen. Ze gaat ten koste van zijn
behandeling van de literaturen van andere landen. Schrijvers uit Duitsland, waar
de Weimarcultuur bloeide, komen niet of nauwelijks ter sprake. En van de Engelse
literatuur die hij behandelt zijn Wilde en Douglas de meest recente auteurs. Eliot en
Joyce bij voorbeeld noemt hij niet. Wat hem in de Engelse literatuur vooral tegenstaat
is de traditionele jacht op ‘real and pure beauty’. Gelukkig heeft hij Roland Holst als
gids in de Engelse literatuur. Deze doet zijn uiterste best hem van een paar
vooroordelen af te helpen.

Symptomatisch
Het is zeker de moeite waard even stil te staan bij Du Perrons afwijzing van het
Franse surrealisme. In een lange bespreking signaleert hij eerst enige in zijn ogen
verkeerde tendenzen en gaat vervolgens over tot de belangrijkste auteurs uit deze
beweging. Er zijn er niet veel die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Hij maakt
de volgende balans op: ‘Te aanvaarden (als menselik dokument of kunst): de
oorlogsbrieven van Vaché, enige opstellen van Breton, enige gedichten, verhalen
en ander proza van Aragon, een of twee van Soupault, enige gedichten misschien
van Eluard, alles tesamen behoorlik te drukken in één deel groot-oktavo’. Du Perron
verwijt de surrealisten dat hun revolterend optreden niet veel betekent, ze blijven
voor alles intellectueel. Wel kan hij de zelfmoordenaar Vaché waarderen, omdat
deze een menselijke waarde vertegenwoordigt, die de surrealisten geheel vervalsen.
Wat de individualist Du Perron bijzonder irriteert is de groepsvorming van de
surrealisten. Ik heb niet de indruk dat de negatieve opinie van Du Perron door
tijdgenoten bestreden is. Het ontbreken van een antwoord lijkt me symptomatisch
voor de povere staat van de toenmalige Nederlandse literaire kritiek, waar een
serieus debat over het surrealisme en over de avantgardebewegingen niet heeft
plaats gevonden. Pas de Vijftigers zullen na de oorlog het debat opnemen en met
woede spreken over het intellectualisme van de Forumgeneratie. Het oprichten van
het tijdschrift Forum valt misschien niet toevallig samen met de ineenstorting van
de internationale avant-garde elders in Europa, mede onder de politieke druk van
het fascisme en communisme. Du Perron heeft in de loop van de jaren twintig even
geflirt met het ‘modernisme’ maar haakt spoedig af. Ik heb, mede naar aanleiding
van de bladzijden die hij in de Cahiers aan die desertie wijdt, niet de indruk dat Du
Perron zich werkelijk heeft verdiept in de avant-garde van zijn tijd. Over het
vermaarde internationale tijdschrift De Stijl bij voorbeeld rept hij met geen woord.
Een factor van betekenis bij dit alles kan geweest zijn dat Du Perron de Eerste
Wereldoorlog, zo belangrijk in de geschiedenis van de avant-garde, niet meegemaakt
heeft en dat zijn belangstelling typisch literair was en nauwelijks naar de andere
kunsten uitging. Dat alles kan niet gezegd worden van Van Ostaijen, die in de Cahiers
voortdurend ter sprake komt. IJverig en intelligent, vertrouwd met de theorie en
praktijk van verschillende kunsten, heeft Van Ostaijen een aantal problemen van
het modernisme doorgedacht. Verwijdering van Du Perron kon ten slotte niet
uitblijven. Deze prees Van Ostaijens rusteloze intelligentie, poëtische kracht en
zelfkritiek maar meende toch dat de Vlaming niet zonder excessen was. Deze
verstopte zich te veel in zijn werk, was te formeel bezig, aldus Du Perron. Het is
een prelude op de vorm-ventkwestie. Du Perron heeft, als hij Richard Minne boven
Van Ostaijen als dichter verkiest, de grootste moeite dit in een brief aan Van Ostaijen
uit te leggen.
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In de goede inleiding op de heruitgave van deze Cahiers stelt Jaap Goedegebuure
terecht dat de Cahiers van een lezer als de schriftelijke neerslag van Du Perrons
zelfbevrijding zijn te beschouwen. Hij bevrijdt zich uit de kluisters van het burgerlijk
fatsoen, neemt afstand van de godsdienst en keert zich tegen de literaire normen
waarin hij is opgegroeid. Ik heb met belangstelling de bladzijden herlezen waarin
hij op een fraaie wijze zijn bewondering voor de bijbelboeken Job, het Hooglied en
Prediker en voor de figuur Jezus onder woorden brengt. De eigenschappen die hij
Jezus toedicht verschillen niet van een ‘vent’ in de literatuur. Wat hij bewondert in
Jezus is het feit dat een grote intensiteit van zij genie gepaard was aan de hoogste
eenvoud. Jezus was een man van actie, die echter van politiek niets wilde weten,
in niets geleek hij, volgens Du Perron, op een priester, vakman van het geloof en
hij was contra het weldenkend burgerdom en meester in de ironie. Er zou nog heel
wat over deze Cahiers te zeggen zijn. Ik had onder andere nog wat dieper willen
ingaan op Du Perrons blinde vlekken: het miskennen van het talent van Van
Oudshoorn, zijn jubelende besprekingen van Van Schendel.
Jaap Goedegebuure gaat in zijn verantwoording niet in op de verschillen tussen
deze Cahiers en de latere editie, zoals die in het Verzameld Werk is opgenomen.
Dat lijkt mij in een uitgave als deze toch wenselijk. Daarnaast vraag ik me af voor
wie deze integrale herdruk in cassette is bedoeld. Deze uitgave is te luxueus om
een groot publiek kennis te laten maken met Du Perron. Misschien komt deze
herdruk tegemoet aan een verborgen verlangen van Du Perronnisten van nu om
alsnog opgenomen te worden in de exclusieve club van dertig.

Moby Dick in Siberië
Vervolg van pagina 33
ze een klem. Een uil kan ook bij nacht en in een sneeuwstorm zien en benut elk
stevig en herkenbaar punt om op te gaan zitten pronken. Dus aten ze uilen. Heel
wat anders dan een patrijs natuurlijk, het vlees smaakt bitter en ruikt naar muizen,
naar aangebrand schapevlees. Hun veren daarentegen zijn donzig en licht - een
flinke vacht. Iets heerlijks voor vrouwen maar waar haal je die vandaan, die vrouwen?’
Die laatste, onvergetelijke zin, zou bij Jack London niet voorkomen.
De vertaler van het boek, Lourens Reedijk, is een loods die op latere leeftijd
Russisch is gaan studeren. Voor een boek waarin water in al zijn vormen zo'n
belangrijke rol speelt, had men zich moeilijk een beter vertaler kunnen wensen dan
deze man. Over de vertaling als zodanig kan ik niet oordelen, maar het Nederlands
is tegelijkertijd uitstekend en bijzonder, omdat de zinnen weinig gepolijst zijn.
Daardoor leest het vaak wel moeilijk, maar krijgt alles wat beschreven wordt
tenminste sfeer. Daar Astafjev onnoemelijk veel plantensoorten en dierennamen
noemt, moet het voor de vertaler een reuze gezoek zijn geweest om dat allemaal
goed in het Nederlands te vertalen. Alleen al vanwege dat gezoek verdient hij alle
lof, want zonder deze vertaling zouden wij immers nooit kennis kunnen nemen van
deze waarachtige beschrijvingen van Siberisch leven.
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Een nuttige intellectueel
Frans Boenders in gesprek met Bloch, Berlin, Piaget, Ayer,
Mitscherlich
Sprekend gedacht Interviews door Frans Boenders Uitgever: Het
wereldvenster, 224 p., f29,50
Pretenties en presumpties Beschouwingen over stromingen en
praktijken door Frans Boenders Uitgever: Elsevier/Manteau, 162 p.,
f24,90
Willem Otterspeer
Een intellectueel, schrijft Edward Shils in The Intellectuals and the Power, is het
produkt van een religieuze preoccupatie. Op zoek naar ‘het wezen’ en ‘de waarheid’
der dingen en zijn plaats daarin - ronduit sacrale dingen - wil hij alles weten, zoekt
hij alle verbanden. In gelukkiger tijden wist deze tomeloze feitenverzamelaar onder
de naam van Antiquarius zich één met de wetenschap. Maar ook het intellect kent
zijn modes en zo moest het gulzig eclecticisme van de virtuoso in de achttiende
eeuw wijken voor het onderscheidingsvermogen van de dilettant. Sociaal gesproken
betekende dit de vervanging van de preek door de krant, het gevatte antwoord in
koffiehuizen kwam voor de verbale gymnastiek van disputaties in de plaats en de
salon verving het onderricht. Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg de
intellectueel tenslotte - in de Dreyfusaffaire - zijn naam en een permanente politieke
component.
Het uitdrukkingsmiddel bij uitstek van de intellectueel, het essay, weerspiegelt deze
ontwikkeling. Aanvankelijk de uiting van een gemeenschappelijke traditie en vorming,
verloor het - zie Georg Lukacs, Ueber Wesen und Form des Essay. Ein Brief an
Leo Popper van 1910 - zijn voedingsbodem, zich toespitsend op ‘einer notwendigen
Frivolität im Denken und Ausdruck’. Door het wegvallen van een gemeenschappelijke
cultuur en door het verlies van het contact met de wetenschap, richtte de intellectueel
zich op voorlichting, samenvatting, popularisatie. Maar nooit zonder een zekere
frivoliteit: cultuur en wetenschap is iets dat salonfähig gemaakt moet worden, ik ben
het die dat doet en wat ik gisteren gezegd heb weet ik niet meer zo precies. De twee
kort na elkaar verschenen boeken van Frans Boenders - Pretenties en presumpties,
een essaybundel, en Sprekend gedacht, een bundel interviews - zijn duidelijk het
werk van eenzelfde persoon, twee vleugels van een vlinder die fladdert in die enorme
ruimte, met onder zich de aarde der leken en boven zich het astrale gewelf van het
specialisme. Boenders ontpopt zich in die boeken als een specifieke intellectueel,
die met ruimheid van geweten noch de scrupules van de specialist noch de illusies
van de leek erg veel overweging waard vindt. Wezenlijke voorlichting wisselt hij af
met pure frivoliteit.
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Frans Boenders

De pretentie van Boenders is ‘een bijdrage te leveren aan de hoognodige debatten
tussen specialisten en generalisten, tussen deskundigen en leken.’ Maar al
anderhalve eeuw vinden de specialisten dat geen enkele zinvolle uitspraak gedaan
kan worden buiten de vaktijdschriften; zij hebben een eigen jargon, ethiek en
psychologie. Is het dus theoretisch al onwaarschijnlijk dat het door Boenders
gewenste debat tot stand komt, het wordt zeker niet speciaal door zijn boeken
bevorderd.

Algemene bedding
Aan beide boeken ligt duidelijk zijn eigen belangstelling ten grondslag, zoals die
uitgaat naar anarchisme, psychoanalyse, filosofie, Japanse literatuur, maar zelfs
rijdend op stokpaardjes gaat hij de specialisten of liever de specialismen uit de weg.
In de interviews bij voorbeeld krijgt de Japanse cultuur een zeer boeiende belichting
door gesprekken met W.A. Grootaers, Josef Spae en Donald Keene, maar het gaat
over ‘de Japanse identiteit’ en Grootaers werd niet ondervraagd als dialectoloog en
Spae niet als religieus deskundige.
Bij gesprekken met filosofen is dat nog duidelijker te zien. Het interview met Ernst
Bloch gaat nauwelijks over diens werk; het gaat over de ambiance waaruit het
ontstond en de - politieke - implicaties voor het heden. Het gesprek met Isaiah Berlin
wordt pas interessant als zijn fase als filosoof achter de rug is en hij als historicus
wordt ondervraagd. In het gesprek met Alfred Ayer, dat over Bertrand Russel gaat,
is het wel heel opvallend: nadat Ayer heeft vastgesteld dat bij de enorme
veelzijdigheid het vooral de logicus Russell is die nog aandacht verdient en dat hij
als politiek en sociaal denker te verwaarlozen is, stelt Boenders bijna uitsluitend
vragen over de politieke filosofie van Russell. Boenders mijdt steeds de
specialistische filosofische argumentatie en wetenschappelijke methode en stuurt
in zijn essays en interviews aan op een algemene bedding, stroming, groepering.
Hij probeert aansluiting te vinden bij een ‘general reader’ die via zeer gevoelige
herkenningspunten als ‘falsificatie’ en ‘structuralisme’ de bereidheid opbrengt om
verder te lezen.
Maar hij kan ook ronduit modieus zijn, bij voorbeeld in zijn essay over Paul
Feyerabend en diens relatie tot Popper. We horen dat er volgens Feyerabend geen
allesomvattende rationaliteit, is, het krioelt van de namen en vooral ook van de
sociale slogans, maar het slot van zijn artikel, ‘there are more things in heaven and
earth, sir Karl, than are dreamt of in your philosophy’ roept maar één vraag op: ‘what
things, mr. Boenders, please?’
Maar ik ben te negatief. Want in de essays staan prachtige stukken, over Gustav
Landauer, het Esalen-instituut, E.E. Cummings, informatie die tegelijk leesplezier
is. En in de interviews slaagt Boenders erin zich zelf weg te cijferen op een manier
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die voor een intellectueel exemplarisch is. Zo worden vaderlandse anarchisten als
Arthur Lehning en Anton Constandse figuren in een landschap.
Maar het belangrijkste is: Boenders kent zich zelf en zijn soort. ‘De man die in de
hierna volgende opstellen aan het woord is wordt niet om zijn mening gevraagd, hij
geeft ze ongevraagd, als honnête homme.’ Hij denkt na, bij gevolg prikkelt hij. Hij
wil reacties uitlokken, niet op zijn woord geloofd worden. Hij wenst de houding die
Romein tegenover historici adviseerde: Men moet niet geloven wat ze zeggen, maar
men moet evenmin geloven dat ze iets zonder reden zeggen. Het profileren van die
instelling is bij de toch al van alle kanten aangevreten positie van de intellectueel men leze Dietz Bering, Die Intellektuellen, Geschichte eines Schimpfwortes - een
bewijs van Boenders zorgvuldige geest.
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Gombrowicz' tragische aanval op de vorm
Bij een nieuwe vertaling van Ferdydurke en een bundel
beschouwingen
Ferdydurke door Witold Gombrowicz Vertaling Paul Beers Uitgever:
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 286 p., f48,50
Grombrowicziana Redactie Paul Beers Uitgever: Revisor' Boeken, 144
p., f27,50
Maarten van Buuren
In 1962 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van Ferdydurke, de roman die
Gombrowicz vijfentwintig jaar daarvoor in Polen had gepubliceerd. De belangstelling
voor Gombrowicz groeide in de daarop volgende jaren gestaag. Die bekendheid is
vooral te danken aan de inspanning van Paul Beers. Hij vertaalde het grootste deel
van het oeuvre en zorgde er op allerlei manieren voor dat Gombrowicz onder de
aandacht werd gebracht. Aan de reeks prachtige vertalingen die al op zijn naam
stonden heeft hij nu een nieuwe vertaling van Ferdydurke toegevoegd. De oude
vertaling van W.A. Mayer schoot in een aantal opzichten te kort en die
tekortkomingen heeft Beers ondervangen door gebruik te maken van zoveel mogelijk
versies, met name de door Gombrowicz zelf geredigeerde Franse vertaling uit 1958.
Het resultaat is een tekst die de intentie van de schrijver waarschijnlijk het meest
benadert. Gombrowicz had zich voor zijn belangrijkste roman geen betere tolk
kunnen wensen.
Tegelijk met deze nieuwe vertaling verscheen een door Beers onder de titel
Gombrowicziana geredigeerde verzameling dagboekfragmenten en beschouwingen
over Grombrowicz. Daaruit blijkt dat Grombrowicz' werk nogal gemengde gevoelens
oproept. Enerzijds oefent hij een fascinerende invloed uit (woorden als ‘betovering’
en ‘geniaal’ komen in de bundel herhaalde malen voor); anderzijds zijn er, vooral
ten aanzien van zijn mensbeeld de nodige reserves. Czeslaw Milosz, die lange tijd
met Gombrowicz bevriend was, voert in zijn opstel een onderzoeker ten tonele die
stelt dat Gombrowicz' visie vijandig is aan de mens. Milosz verdedigt zijn vriend
door te wijzen op zijn meesterschap en humor, maar de stelling weerlegt hij niet.
Zijn eindoordeel krijgt daardoor iets tweeslachtigs: bewondering gaat gepaard met
terughoudendheid en zelfs huiver. Als ik me niet vergis staat dit oordeel model voor
de reactie van vele lezers en de vraag is waardoor een dergelijke reactie te weeg
wordt gebracht.

Witold Gombrowicz

De vorm
De wereld van Gombrowicz berust op angst voor de vorm. Deze ‘vorm’ kan het best
omschreven worden als het geheel van denk- en handelingspatronen, dat de mens
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gebruikt om zijn bestaan gestalte te geven. Het zijn patronen die niet worden
voortgebracht door de mens zelf, maar objectieve structuren die buiten hem ontstaan.
De invloed van die structuren is zo alomvattend, dat de mens zich onmogelijk kan
realiseren volgens zijn eigen natuur. In de visie van Gombrowicz krijgt de mens zijn
manier van bestaan van buiten af, als een masker opgedrongen en dat beklemt en
mismaakt hem. Vandaar dat de hoofdpersonen alles in het werk stellen om de vorm
te vernietigen: de mens in conflict met de vorm, dat is het grondthema van
Gombrowicz' werk. In de romans, verhalen en toneelstukken manifesteert die vorm
zich als een aanvankelijk stabiel systeem van menselijke relaties dat meestal
verregaand geïnstitutionaliseerd is: een feodale of adellijke hiërarchie (Operette,
Het feestmaal bij gravin van Teuperen), een starre hofetikette (Yvonne, Het banket)
of diverse soorten familierelaties (De pornografie, Trans-Atlantisch, Kosmos).
In Ferdydurke zijn drie van dergelijke systemen in het geding: een middelbare
school, een gezin van ‘moderne’ mensen en een op feodale wijze bestuurd landgoed.
Op zeker moment wordt in die wereld een vreemdeling geïntroduceerd die de
bestaande relaties verstoort. Door insinuaties en kleine geniepigheden ondermijnt
hij de verhoudingen en holt hij de vorm zover uit dat die uiteindelijk in chaos ten
onder gaat. Bij die catastrofe speelt geweld, fysiek geweld, een belangrijke rol.
Spanningen die in de loop van het werk zijn opgebouwd kristalliseren plotseling uit
in een golf van agressie. In feite is geweld in het hele werk aanwezig, maar dan op
een indirecte versluierde manier. De zo kenmerkende broeierige atmosfeer hangt
met die versluiering nauw samen. Leo Spitzer heeft eens betoogd dat de tragedies
van Racine berusten op bruut geweld, dat ‘gedempt’ wordt door de classicistische
vorm waarin ze geschreven zijn. Het verheven ritme van de alexandrijnen verhult
als het ware de wreedheid van de handeling. Bij Gombrowicz is iets dergelijks
gaande, alleen is de ‘demper’ bij hem van een andere aard.

Plaatsvervanging
Geweld komt bij Gombrowicz op een indirecte manier tot stand, zó indirect dat de
relatie tussen agressor en slachtoffer nauwelijks meer naspeurbaar is. Een belangrijk
middel dat daartoe wordt aangewend is de plaatsvervanging. Het slachtoffer bij
voorbeeld wordt niet direct, maar via de omweg van een plaatsvervanger getroffen.
Vaak gaat het daarbij om dieren (de kater in Kosmos, de worm in De pornografie,
de eekhoorn in De Beheksten) die mishandeld en gedood worden in aanwezigheid
van een derde. De scènes waarin dat gebeurt staan centraal, niet alleen omdat ze
de fatale afloop aankondigen, maar ook omdat ze aangeven hoe de derde
stilzwijgend in een complot betrokken wordt. De wat onduidelijke samenzwering die
zo ontstaat breidt zich meestal nog verder uit omdat ook de agressor zich vaak van
een tussenpersoon bedient. Uit de aanwezigen kiest hij een jongen aan wie hij
gaandeweg zijn bedoelingen opdringt; zelf beperkt hij zich ertoe om als een
agentprovocateur het drama van afstand te regisseren, een functie die hem overigens
iets voyeuristisch geeft, zoals Jan Fontijn in zijn opstel in Gombrowicziana aantoont.
Uiteindelijk lukt het de indringer zijn invloed over zo veel lijnen uit te spelen dat hij
het slachtoffer in een onzichtbaar net verstrikt. Aangezien dat netwerk bovendien
de neiging heeft zich te verzelfstandigen lijkt het aan het slot alsof de catastrofe
wordt teweeg gebracht door de onafwendbare loop der dingen.

Vormeloze chaos
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Verdachtmaking, provocatie en geweld; dat zijn de bestanddelen van een
beangstigende, maar fascinerende wereld. Het zou onjuist en onterecht zijn die
wereld af te doen met de kwalificatie ‘mensvijandig’. Misschien is het juister om te
zeggen dat Gombrowicz de menselijke waardigheid juist verdedigt doordat hij in de
vorm datgene vernietigt wat de mens mismaakt. Toch wil ook die stelling er bij mij
moeilijk in: de chaos die overblijft is te onherbergzaam dan dat van een
menswaardige wereld sprake zou kunnen zijn. De aarzeling die ik voel bij het bepalen
van mijn mening heeft denk ik te maken met een fundamenteel en tragisch dilemma
bij Gombrowicz zelf. Aan de ene kant ervaart hij de vorm als onleefbaar en
beangstigend, zó beangstigend dat hij ooit gezegd heeft de vorm te vrezen als een
wild dier. Aan de andere kant leidt de vernietiging van de vorm tot een desolate
eenzaamheid. Het slot van Ferdydurke is in dat opzicht aangrijpend. De
vormloosheid, die Jozio de hele roman heeft gezocht als bevrijding uit de
verstikkende vormen die hem beknellen krijgt daar ruimtelijk gestalte in een
wereldomvattende woestenij, een vormeloze chaos, die geen plaats biedt aan de
mens. Dat
Vervolg op pagina 41
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Onpartijdige ontluistering
P.A. Daum, de eerste Nederlandse naturalistische romanschrijver
Aboe Bakar door P.A. Daum Inleiding Gerard Termorshuizen Uitgever:
Thomas & Eras, 320 p., geb. f39,50, ing. f32,50
Ton Anbeek
Tussen 1885 en 1894 publiceerde P.A. Daum onder het pseudoniem Maurits tien
romans die hij eerst als feuilleton in zijn Indische kranten liet verschijnen. De laatste
daarvan, Aboe Bakar, is nu door Thomas & Eras heruitgegeven en vakkundig
ingeleid door Gerard Termorshuizen, die hiermee in de voetsporen treedt van de
pionier op dit gebied Rob Nieuwenhuys. Het gehele werk van Daum/Maurits is nu
voor de hedendaagse lezers beschikbaar geworden, in spotgoedkope of juist stevig
*
geprijsde uitgaven . In feite is het proza van Daum, de haastige feuilletonist, op dit
moment makkelijker bereikbaar dan dat van een literaire paus als Lodewijk van
Deyssel.
Niemand zou zich daarover meer verbazen dan dezelfde Van Deyssel. Hij maakte
zich namelijk ernstig zorgen dat Daum nooit wat hij noemde ‘onsterfelijkheidsland’
zou bereiken. (Weinig kon deze megalomane literaat vermoeden dat hij zelf alleen
op de schouders van Harry Prick de vage grenzen van dat beloofde land in zicht
zou krijgen).
Hoe is de populariteit van Daum anno 1981 nu te verklaren? Ten dele speelt
natuurlijk nostalgie een belangrijke rol: de Haagse uitgeverij Thomas & Eras lijkt
zich te specialiseren in tempoe doeloe-erfgoed; kennelijk heeft het proza van ‘Paatje
Daum’ voor de oud-Indischgangers dezelfde waarde als de smaak van stroop soesoe
of de geur van een kretèksigaret. Maar ook voor wie nooit in Indië is geweest, valt
er genoeg te genieten van Daum: hij is een rasfeuilletonist, iemand die een verhaal
vlot weet te vertellen. Zo iemand moet de lezers van dag tot dag in spanning houden
en dat kon Daum (soms met de nodige kunstgrepen: als de vaart eruit dreigt te
raken, liet hij eenvoudig een familielid van de hoofdfiguur uit Nederland overkomen).
Geen lectuur is zo geschikt voor een lange treinreis als een boek van Daum.

P.A. Daum

Toch verdient nog een ander aspect van deze romans aandacht. De auteur
Daum/Maurits werd uit nood geboren: Daum had een feuilleton voor zijn krant nodig
en miste het geld om er een te kopen - dus begon hij zelf maar te schrijven. Dat
schrijverschap mag dan min of meer ‘toevallig’ ontstaan zijn, de auteur wist heel
goed wat hij wilde, of liever: het soort literatuur waartegen hij zich ging afzetten. In
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het voorwoord bij de boekuitgave van zijn eerste roman, Uit de suiker in de tabak,
schrijft hij zelfbewust dat zijn werk is ‘voortgekomen uit afkeer van de conventionele
kostschoolliteratuur, die het romanlezend publiek wordt voorgezet; uit ontevredenheid
over al het onware in de schildering van personen en toestanden’. Zo'n uitspraak
lijkt niet meer dan een reclameslogan; maar het wordt anders als men naar de
datering kijkt: october 1884. Pas in 1888 verschijnen in Nederland de eerste
erkend-naturalistische romans: Van Deyssels Een liefde, Eline Vere als feuilleton,
en Juffrouw Lina van Emants. Maar in feite was het Daum die, geïnspireerd door
Zola, eerder dan de anderen met de traditie van ‘conventioneele kostschoolliteratuur’
brak; er is alle reden om hem als onze eerste naturalistische romanschrijver te
beschouwen.

Koele blik
Wellicht door zijn geïsoleerde positie in Indië bleef Daum buiten de gevestigde
literaire kringen in Nederland. Dat heeft als gelukkig gevolg gehad dat hij nooit het
slachtoffer is geworden van de modieuze kanten van het nieuwe proza: de
‘woordkunst’ waarmee Van Deyssel het Nederlandse naturalisme geïnfecteerd heeft.
Zelden probeert hij te schilderen met woorden. De enkele keer dat hij zich ‘mooier’
voor wil doen, is het resultaat niet verheffend; zo behoren de eerste alinea's van
Aboe Bakar zeker niet tot zijn beste proza, alhoewel die zinnen nog altijd tien keer
zo leesbaar zijn als bij voorbeeld de omslachtige inzet van De stille kracht.
Van Deyssel erkende aanvankelijk wel de verdiensten van Daum als
onconventioneel verteller, maar ging zich vervolgens te veel ergeren aan diens
‘slordigheid.’ Toch had hij heel goed door wat de sterkste kant van de Indische
romancier vormde: zijn objectiviteit, onpartijdigheid. Om het in Van Deyssels woorden
te zeggen: Daums verhalen waren ‘noch vóór noch tégen eenig kerkgenootschap,
noch vóór noch tegen de wellust, de huiselijkheid, het indiesch bestuur, het spiritisme,
de republiek, het huwelijk.’ Daum bekeek de Indische samenleving met een koele
blik; hij was er in geen enkel opzicht op uit de zaak mooier te maken dan hij was,
zoals de romanciers vóór hem. Als hoofdfiguur kiest hij vaak iemand die niet
onsympathiek is, maar één zwakke kant heeft: hij houdt te veel van vrouwen, of van
spelen, of is te belust op carrière-maken; in ieder geval is hij in enig opzicht te
fanatiek, en daaraan gaat hij te gronde. Dat is de kern van het verhaal dat Daum
met zoveel verve vertelt. Om het hoofdpersonage heen tekent hij dan een
maatschappij die niet veel beter is dan de niet-vlekkeloze held.

Wraak
Aboe Bakar volgt dit stramien. De karakterzwakte is daarin het godsdienstfanatisme
van een islamiet; het is zeker een van de merkwaardigste gegevens die Daum
aanpakte, en de manier waarop hij het met de hem eigen onpartijdigheid uitwerkte,
levert een boek met heel interessante kanten op.
Het boek begint als de Indo-Europese planter John Silver het vermoeden krijgt
dat zijn Indische ‘huishoudster’ een verhouding heeft met een Arabier die handelt
in allerlei snuisterijen. Silvers overspannen reactie heeft voor hem buitengewoon
ongelukkige gevolgen: hij verliest alle aanzien in de kleine gemeenschap van
blanken. Als dan ook nog een wel heel donker kind, Adam, geboren wordt, begint
hij te zinnen op wraak. En hij bedenkt een buitengewoon sadistische wraakneming
op lange termijn. Hij laat de zoon een uitstekende opleiding volgen; de jonge Adam
wordt zelfs naar Nederland gestuurd om te studeren. Maar wanneer de oude Silver
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komt te overlijden, blijkt welke gruwelijke grap hij heeft voorbereid: Adam is nooit
‘geëcht’, zoals de andere kinderen, dat wil zeggen officieel is Adam geen
Indo-Europeaan maar het Indische kind van een Indische vrouw! Een jongen die
als blanke is opgegroeid en opgevoed moet zich realiseren dat hij niet ‘meer’ is dan
de eerste de beste inlander. Plotseling tuimelt hij van boemelend student naar een
status van gedwongen levenslange nederigheid. Het is bijna vergelijkbaar met een
verandering van geslacht. Adam beseft wat dit inhoudt: ‘hij had gehoord en gezien
hoezeer het overheerschte ras tot door den geringsten Europeaan (...) uit de hoogte
werd behandeld; hoe er
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haast nimmer tegen den inlander werd gesproken, dan snauwend en bevelend.’
Op dit moment neemt het verhaal een verrassende wending: Adam buigt niet onder
deze slag, maar omhelst welbewust een nieuwe identiteit: die van belijdend islamiet.
‘Aboe Bakar’ heet hij nu, en hij vertoont al het overmatige fanatisme dat zo
kenmerkend is voor de renegaat - een dweepzucht die uiteindelijk tot zijn val zal
leiden.

Ontluistering
Bij mijn weten heeft Daum nooit de rechtmatigheid van de Hollandse overheersing
in Indië in twijfel getrokken. Typerend voor zijn objectiviteit als verteller is dat hij in
Aboe Bakar een ontluisterend beeld geeft van de vanzelfsprekende
superioriteitsgevoelens van de Hollandse heren in de gordel van smaragd. Een van
de aangrijpendste passages in het boek is die waarin de moeder van Adam/Aboe
Bakar hem probeert te verzoenen met het feit dat hij niet blank is: ‘zij zijn niet waard,
dat een mensch zich om hen bedroefd maakt; het is alles valsch, het is alles schijn;
zij willen maar geld en betrekkingen, niet om er mee zaken te doen of om er geacht
door te worden, maar om te schijnen wat zij door hun zelven niet zijn; om veel
vertoon te maken; om zich ziek te eten en te drinken, en om veel prentahs (bevelen)
te kunnen geven. Zij weten niet wat het geluk is, dat een mensch kan hebben van
de jaren, die hij leven mag.’
Deze visie is uiteraard ‘gekleurd’, maar zij wordt heel overtuigend gepresenteerd
door een onderworpen vrouw die plotseling haar diepe haat tegen de blanke
bezetters eruit gooit. Maar dit betekent allerminst dat de inlanders in het boek
geïdealiseerd worden. Als tegenwicht dient de nuchtere visie van Adams (wél
geëchte) broer; in de discussie die tussen hen ontstaat, stelt Adam dat de inlanders
‘een arm en onderdrukt volk’ zijn, terwijl zijn broer ze simpelweg ziet als dieven en
schurken, die nog lui zijn op de koop toe; hij waarschuwt Adam/Aboe Bakar: vroeg
of laat zal je de dupe worden van je nieuwe vrienden! Het tragische is, dat hij gelijk
krijgt. De godsdienstleraar die Aboe begeleidt, blijkt een intrigant die alleen uit is op
eigen geld.
Daums visie op de Indische samenleving is onromantisch. Zoals er voor hem
geen vlekkeloze helden bestaan, kent hij ook geen goede of slechte
bevolkingsgroepen. De kracht van Daum is zijn onpartijdigheid; het laten zien van
twee kanten is het beginsel van zijn romankunst. In Aboe Bakar zijn die beide kanten:
blank en gekleurd, overheerser en overheersten. Het bijzondere in dit boek is dat
het iemand toont die van blanke heer inlander wordt en dus de tegenstellingen aan
den lijve ondervindt. Daardoor is Aboe Bakar een van de interessantste teksten die
de toch al zo rijke Indisch-Nederlandse literatuur heeft opgeleverd.

Eindnoten:
* Goena-goena en Indische mensen in Holland Salamanderreeks; Nummer elf en H. van Brakel
zijn uitgegeven door de Engelbewaarder; de rest (Uit de suiker in de tabak, Hoe hij Raad van
Indië werd, De Van der Linden's en nu Aboe Bakar) verscheen bij Thomas & Eras; als diezelfde

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

uitgeverij nu haar eerdere stommiteit goedmaakt en de héle ‘Ups’ en ‘Downs’ in het Indische
leven uitgeeft (in plaats van alleen het eerste deel, ‘omdat de rest niet zo interessant is’), dan
zijn alle romans van Daum/Maurits compleet beschikbaar.

Gombrowicz aanval
Vervolg van pagina 39
het geweld tegen de vorm uitzichtloos is blijkt ook daaruit dat de vorm alleen
vernietigd kan worden door er een andere, zij het subversieve vorm tegenover te
stellen. De complotten, beraamd met het doel zich van de vorm te bevrijden
verstarren zelf tot vorm en daarmee verstrikt Gombrowicz zich in zijn eigen netten.
‘Mijn aanslagen op de vorm,’ zegt hij aan het slot van zijn interview met Dominique
de Roux, ‘waar hebben ze toe geleid? Tot de vorm, precies. Ik ben er zólang en zó
hard tegen te keer gegaan dat ik tenslotte de schrijver ben geworden wiens
onderwerp... de vorm is. Dat is mijn vorm en definitie’. De tragiek van Gombrowicz
geweld schuilt in die paradox.

Maarten van Buuren is medewerker aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. In het nieuwe nummer van De Revisor staat een uitvoerige
beschouwing van hem over Gombrowicz en het Groteske.
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‘Als er iets is, zit ik in de koffiekamer’
Een apocalyptische doktersroman over een ziekenhuisfabriek
Het huis van Babel door P.C. Jersild Vertaling: Lydia Dalmijn Uitgever:
Elseviers Literaire Serie, 320 p., f24,50
Ivan Wolffers
De dokter houdt geen maat. Probleem in de medische wereld is altijd het maat
houden. Chirurgen moeten zich beheersen niet gretig het mes te zetten in alle
vermoedelijk zieke structuren. Internisten lijken met het voorschrijven van één
geneesmiddel nog niet tevreden. De kosten in gezondheidszorg zijn altijd hoog, de
risico's lijken groot en de schandalen krijgen imposante afmetingen.
Gezondheidsacties worden grootscheeps aangepakt. De zorg voor zieken is immers
onze staatsgodsdienst en het ziekenhuis is de kerk, de kathedraal, de tempel waar
de sacrale rituelen rond leven en dood plaatsvinden.
Het huis van Babel is een roman over het Stockholmse ziekenhuis Enskede. P.C.
Jersild gaf aanvankelijk les in sociale geneeskunde. Vandaar blijkbaar zijn kennis
van de medische wereld en van het ziekenhuis. Het boek is in Zweden een absolute
bestseller en heeft er ook alle kenmerken van. Er zijn allerlei positieve dingen over
het boek te zeggen, en toch heb ik het met moeite uitgelezen. Jersild weet geen
maat te houden.
Het boek zit op een simpele manier knap in elkaar. We volgen het verhaal van
de 78-jarige Primus Svensson, die een hartinfarct krijgt in z'n volkstuintje - in de
schaduw van het enorme ziekenhuis, waarvoor overigens vele andere volkstuintjes
moesten wijken - en die wordt opgenomen. Iedereen met wie hij in contact komt
volgen we even. De schrijver kiest per hoofdstuk het standpunt van één van de
werkers in het ziekenhuis, waardoor we hun belevingswereld, hun werk, hun
problemen, hun manier van spreken en hun visie op de anderen leren kennen.
Omdat het uiteraard vogels van verschillend pluimage betreft onstaat op die manier
een beeld met vele facetten, terwijl de geschiedenis van de oude Primus voor de
dramatisiche handeling zorgt. Hij komt binnen op de afdeling spoedopname, wordt
op de afdeling interne geneeskunde opgenomen, wordt weer ontslagen, krijgt thuis
geelzucht, wordt ten tweeden male opgenomen, nu op de chirurgische afdeling,
voor onderzoek wordt hij open gemaakt, in de buikholte treft men een kankergezwel
aan, uiteindelijk komt hij terecht op de intensive care afdeling en daar sterft hij.
Parallel met dat verhaal loopt de geschiedenis van Martina Bosson, een medisch
studente, die zich in ongeveer dezelfde tijdspanne ontwikkelt van kritische studente
tot toegewijd arts, welk socialisatieproces zich voornamelijk lijkt af te spelen in het
bed van een oudere collega.
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P.C. Jersild

Naast deze twee figuren maken we kennis met pedagogen, vele verpleegkundigen
en hulpen, gewone artsen, chirurgen, professoren, de zoon van Primus, die
artsenbezoeker is, röntgenanalysten, bloedprikkers, de bibliothecaris van de
ziekenhuisbibliotheek, de directeur van het geneesmiddelenbedrijf Luna,
operatieassistentes, narcotiseurs, vakbondswerken, de chef afwas, de
patholoog-anatoom, de begrafenisondernemer en een taxichauffeur voor het
ziekenhuis die uiteindelijk de urn met Primus' as vervoert. Alle afdelingen van het
ziekenhuis leren we op die wijze kennen. Het lijkt me ondenkbaar een betere vorm
te bedenken voor het beschrijven van een dergelijk ziekenhuis en Jersild slaagt erin
het bedrijf grondig te schilderen. Het gebeurt ‘en passant’, bijna op de achtergrond
van het verhaal.

Gebureaucratiseerd
In het ziekenhuis vinden we een kiosk, een zelfbedieningswinkel, een bank, een
postkantoor, een bibliotheek en een cafetaria. Bij de kapper voor de patiënten zitten
steeds de verpleegsters en de hulpjes, meestal in dienstijd. ‘Dronken en nuchtere
mensen zaten knie aan knie in de wachtkamer en kinderen met oorontsteking
schreeuwden in alle toonaarden als een opgesloten koor kastraten. Er was een
tekort aan personeel, de politie en de algemene bewakingsdienst ABAB werden
ingezet om orde te houden.’ Hier en daar treffen we slapende studenten aan:
koffiekamers, collegezalen. Verpleegsters zijn op zoek naar aspirientjes tegen hun
hoofdpijn, maar kunnen er niet aankomen. De lucht is er onaangenaam door de
airconditioning. De chef röntgen heeft 3,2 miljoen nodig voor zinloze apparatuur. In
de artsenkamer kun je niet lopen want ‘de vloer was bezaaid met kartonnen dozen
vol computerstukken en gefotocopieerde medische artikelen’. Uit de koffiemachines
komt koude koffie. De professor is net naar een congres in HongKong als er
beslissingen genomen moeten worden. De artsen hebben geen tijd om met hun
patiënten te praten. Daarom moeten die laatsten hun heil zoeken bij de man van
de bibliotheek omdat deze toegang heeft tot ‘Het grote doktersboek, Medische
terminologie, Medische rechtspraak, Spock's baby- en kleuterverzorging. Hoe zie
ik er vanbinnen uit? en Het naslagwerk voor het verplegend personeel’. De jongen
met het boekenkarretje haakt soms vast aan de etenstreintjes, die door een elektrisch
wagentje worden voortgetrokken.
In de gangen komen we wachtende patiënten tegen die al drie kwartier van tevoren
in een rolstoel klaar gezet zijn. De bedrijfsarts in het ziekenhuis kan alle aanvragen
voor overplaatsing van het personeel niet aan. Het ziekteverzuim is indrukwekkend.
Zelfs de invalsters melden zich ziek. De broeder heeft de rijdende patiëntentelefoon
gepikt en is uren aan het bellen. Een patiënt heeft een bloedspuwing en er wordt
geroepen: ‘Bel chirurgie. Dit is ons werk niet!’ en vervolgens wil de arts weglopen.
De bloedprikster komt op zaal, maar haar patiënten zijn er niet (al ontslagen of naar
een ander onderzoek). Tijdens de grote visite lopen er veertig personen achter de
professor. Het door Primus aangevraagde boek wordt pas na acht weken bij hem
bezorgd als hij het ziekenhuis verlaat. Er zijn congressen over ‘het gezicht van de
mens in de ziekenzorg’. In de file komen twee ambulances met loeiende sirene
elkaar tegen. De internist wil een geval niet op zijn afdeling en zegt: ‘De symptomen
zijn nu anders. Een duidelijk geval voor de commissie.’ Pas vlak voor zijn operatie
ontdekt men dat Primus daarvoor in het ziekenhuis heeft gelegen wegens een
hartinfarct. De muren in het ziekenhuis hebben verschillende kleuren. Slechts op
die manier vind je er de weg. Voortdurend worden mensen overgeplaatst zodat de
patiënten steeds andere gezichten zien en niemand ooit de voorgeschiedenis van
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de zieken kent. Oude patiënten slagen er niet op tijd in de lift binnen te komen. De
automatische deuren sluiten steeds voor hun neus. De anesthesist zegt tijdens de
operatie ‘Als er iets is, zit ik in de koffiekamer’. Er is een veiligheidsdienst in het
ziekenhuis, die op zoek is naar ‘Walraffactiviteiten’. Op de intensive care wordt de
nachtdienst verzorgd door ‘een jongeman die egyp-
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tologie studeerde en aan z'n kostje kwam door nachtdienst te verrichten’ en ‘een
meisje dat een cursus regie aan het dramatisch instituut gevolgd had’.
Is het nodig nog meer op te schrijven om te laten zien dat Jersild een acopalyptisch
beeld van het ziekenhuis schetst en op zeer cynische wijze het falen van de
gebureaucratiseerde gezondheidszorg beschrijft? Jersild doet dat zeer bekwaam
en ik zal nog enkele positieve punten van dit boek opsommen voor ik uitleg waarom
ik het boek met moeite uitkreeg. Het mooiste stuk vind ik dat waar Primus bijkomt
na z'n infarct. ‘Er kwam een vreemd gevoel over hem: hij was niet meer zeker waar
zijn eigen lichaam ophield en de machines het overnamen.’ Hij voelt zich als Gulliver
die door de dwergen met touwtjes is vast gemaakt en z'n verblijf in de vreemde
ziekenhuiswereld doet hem verlangen ‘Gullivers travels’ te lezen.
Tijdens het lezen van Het huis van Babel, kreeg ik het gevoel van Jersild al eens
iets gelezen te hebben. De wisseling van hoofdfiguur, het op de achtergrond laten
gebeuren van de belangrijkste zaken - waardoor een fatalistische toon ontstaat de slechte huwelijken van alle personen en de namen van de wijken in de Zweedse
hoofdstad. ‘Kaningatan’ klonk me bij voorbeeld bekend in de oren. Na enig nadenken
herinnerde ik me de Zweedse misdaadromans van Sjöwall en Wahlöö en ineens
begreep ik deel elf in die serie te lezen. De misdaad van de georganiseerde
gezondheidszorg jegens de Zweedse bevolking was aan de beurt. Commissaris
Beek is oud geworden en heet nu Primus.

Bouquetreeks
Waardoor is het succes van dit boek te verklaren? De verklaring is: Het huis van
Babel heeft ook alle kenmerken van een doktersroman. Het is een kijkje in de keuken.
Liefde, seks, misdaad en dood, het komt er allemaal in voor. Kerstnacht. Een oude
halfblinde vrouw komt in een gang te struikelen, breekt haar heup en ligt er een
nacht lang. Intussen ligt de co-assistente Martina in het bed van haar minnaar, de
eenenveertigjarige zaalarts Gustaf en leest in het chirurgieboek over open en
gesloten fracturen. Even daarna wordt Gustaf opgepiept want er ligt een naar adem
snakkende astmatische vrouw op de spoed afdeling met open mond. Voor hij
ernaartoe snelt neemt Martina Gustafs geslacht in haar mond en zo zijn ze nog
even gelukkig. Het drama is nog niet compleet. Gustaf heeft een vrouw en vier
kinderen thuis. Die mogen niets weten, want hij wil ze niet ongelukkig maken. Als
arts doet hij het trouwens aardig, maar in bed is hij vaak impotent. Halfhuilend bekent
hij aan de jonge co-assistente hoe zwaar het werk hem valt en hoe moeilijk het is
altijd de schijn op te houden. Het hoort in de Bouquetreeks thuis, deeltje ‘Dokter is
ook maar een mens’.
Opvallend is trouwens dat naast de patiënt de andere ‘hoofdrol’ is weg gelegd
voor de ‘co-assistent’. De heldenrol van de arts is verdwenen. Er bestaat zelfs enig
wantrouwen ten aanzien van hem, maar de co-assistent is nog de lieve, menselijke
dokter. Dat de co-assistent als romantische held een succes is, blijkt ook uit de
populariteit van het Dagboek van een co-assistent van Alexander van Es.
Ook de stervende Primus biedt natuurlijk voldoende aangrijpingspunten om wat
melodrama te leveren. Dertig jaar lang heeft hij z'n zoon niet gezien. Bernt haat zijn
vader omdat die van moeder gescheiden is. Alles komt op het eind nog goed, hoewel
pa er natuurlijk precies tussenuit knijpt als zoonlief op zakenreis is. Vlak voordat
vader overlijdt herinnert Bernt zich hoe hij voorop de fiets zat terwijl ze naar de
volktuintjes reden. Maarten 't Hart zat in De Aansprekers ook al voorop de fiets bij
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vader. Dergelijke herinneringen moeten iets te maken hebben met overlijden. Bernt
gaat ook weer papa zeggen. De arme oude Primus wordt nog bestolen door een
slechte schoondochter, maar dat weet Bernt gelukkig nog te regelen. Van dik hout
zaagt men planken. Alles wordt even voorspelbaar en vervelend. Net als in de grote
Indiase publieksfilms worden alle mogelijkheden aangegrepen om emoties uit te
werken. Het lijkt niet op te kunnen. Jersild kan geen maat houden. Het drama wordt
er voorspelbaar door, de mensen lijken soms karikaturen en hoewel de
gebeurtenissen volgens mij authentiek zijn worden ze door hun opeenstapeling
ongeloofwaardig. Tenslotte wordt ook nog alles wat met de geneeskunde te maken
heeft behandeld. Het lijkt of er een werkgroep van tevoren heeft zitten brainstormen
wat er allemaal in deze roman moest voorkomen. Dat is natuurlijk heel aardig zolang
het het ziekenhuis betreft, want daarover wil Jersild schrijven. De rol van de
vrouwelijke arts komt echter ook in drie zinnen aan de orde, preventie wordt in een
alinea behandeld, overheidsinmenging in de farmaceutische industrie, problemen
rond geneesmiddelen research, het van poliovaccinatie, hergebruik van
geneesmiddelen, alternatieven als mogelijkheid voor koehandel, de invloed van
psychische factoren op een aantal ziektes, de discussie rond Illich, het verkeer,
alcoholisme, drugs, mishandeling et cetera.
Het mag duidelijk zijn dat ik het onderwerp van deze roman erg belangrijk vind, dat
ik vaak de mening van de schrijver deel, dat ik z'n schrijfkwaliteiten bewonder en
de vorm van deze roman goed gekozen vind, maar dat de veelheid en de groteske
afmetingen van de gebeurtenissen me op den duur gaan tegen staan en zelfs gaan
ergeren. Laat ik ook maat proberen te houden en stoppen. Wie een meeslepende
doktersroman, vader-zoon-sterftragedie (met een vleugje 't Hart), deel elf van
Sjöwall-Wahlöö-reeks, een vrijwel complete opsomming van de knelpunten van de
huidige geneeskunde met een korte betrouwbare uiteenzetting van de discussie
daarom heen, een fragmentarische medische encyclopedie en een apocalypse over
de industriële gezondheidszorg wil lezen, kan tericht bij P.C. Jersild.
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Verplichte lectuur
Nieuwe Synthese-delen over Minco, Burnier en Claus
Over het proza van Marga Minco door A. Middeldorp, 104 p.
Over Een tevreden lach van Andreas Burnier door Siem Bakker & Theo
Vos, 81 p.
Over De hondsdagen van Hugo Claus door G.F.H. Raat, 99 p. Uitgever:
Wetenschappelijke Uitgeverij, Synthese-reeks, f14,50 per deel
Rudi van der Paardt
Langzamerhand ontstaat in ons taalgebied een heel arsenaal van secundaire
literatuur over Nederlandse auteurs en hun werk. Als we de specifiek-schoolgerichte
boekjes buiten beschouwing laten, zijn de bekendste reeksen die van Orion-Desclée
de Brouwer: Ontmoetingen (sinds enkele jaren vaak uitgewalst tot Grote
Ontmoetingen) en die van de Wetenschappelijke Uitgeverij: Synthese. De opzet
van deze series is duidelijk verschillend: bij de eerstgenoemde reeks gaat het om
een bio-bibliografische introductie tot het werk van een auteur, bij Synthese meestal
om een apart werk (een roman, een dichtbundel), dat dan ook uitvoeriger
geanalyseerd kan worden. Zodoende vullen beide reeksen elkaar eerder aan dan
dat ze elkaar beconcurreren. Zolang de profielen duidelijk blijven, lijkt mij deze
diversiteit alleen maar toe te juichen.
Vanuit het kamp van de literatuurdocenten hoort men wel wat gesputter tegen deze
ontwikkelingen. Zo schreef Wam de Moor in De Tijd van 27 maart j.l. een artikel
‘Onvrede in het literatuuronderwijs’, waarin hij de accentuering van de ‘verplichte
analyse’ - juist op dat instituut berust uiteraard het commerciële succes van de
reeksen - verfoeide. Tot op zekere hoogte heeft De Moor natuurlijk gelijk: het
voorschrijven van lectuur van hoogtepunten uit de Nederlandse letterkunde en het
laten schrijven van werkstukken daarover leidt gemakkelijk tot het uit het hoofd leren
van uittreksels of tot het overschrijven van Ontmoetingen - of Synthese-deeltjes.
De Moor pleit nu voor het instellen van leesdagboeken ‘waarin alle resultaten van
verwerking van lectuur worden bewaard en waarop de leraar zijn stimulerend
commentaar dient te geven’. Maar hoe komt die leraar aan dat ‘stimulerend
commentaar’? Ik vermoed dat hij eerst een Ontmoeting- of Synthese-deeltje leest
- dat kan toch ook door de leerling zelf gebeuren.

Hugo Claus

Minco
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Een boekje, waarbij dat zonder meer mogelijk lijkt, is Over het proza van Marga
Minco van de hand van A. Middeldorp. Hier is een buitengewoon geschoold
literatuurdocent aan het woord. Middeldorp heeft vast talloze leerlingen gehad die
bij voorbeeld Het bittere kruid op hun lijst hadden gezet in de mening dat zij snel
met de lectuur klaar waren. Die eenvoud van het werk van Marga Minco is bedrieglijk.
Zeker, het taalgebruik is sober, maar er zijn allerlei verteltechnische aspecten, waar
een ongeoefende lezer gauw aan voorbij ziet. Bovendien weet een huidige generatie
jonge lezers in het algemeen vrij weinig van de historische achtergronden van het
werk. Juist in de analyse van de verteltechniek en het schetsen van de relatie
verhaal-werkelijkheid is Middeldorp op zijn best. Nu vakkenintegratie (bij voorbeeld
van literatuur- en geschiedenisonderwijs) allerwegen wordt bepleit voorziet zijn
boekje ongetwijfeld in een behoefte.
In dat opzicht heb ik mijn bedenkingen ten aanzien van Over Een tevreden lach
van Andreas Burnier, geschreven door het duo Bakker en Vos. De titel vind ik nogal
misleidend: van de 81 pagina's die het boekje telt bevatten welgeteld 21 pagina's
een analyse van Burniers opvallende debuut. Verreweg het grootste hoofdstuk,
‘Context’ geheten, gaat in op het overige werk van Burnier. Dan moet je ook
consequent zijn en je boekje Over het proza van Andreas Burnier noemen. Maar
ja, dat bestond al: het duo verzorgde namelijk een dergelijk werkje in de reeks Grote
Ontmoetingen. Vlijt kan de schrijvers niet ontzegt worden: alles wat over Burnier is
geschreven, lijken zij onder ogen te hebben gehad (uit een noot maak ik op, dat de
knipselverzameling van Burnier zelf is geraadpleegd). Het gevolg is een overvloed
van citaten, niet onverdienstelijk aan elkaar geplakt, maar weinig eigen visie. Over
de literair-filosofische traditie waarin het werk van Burnier staat valt zeker meer te
zeggen dan de auteurs in het genoemde hoofdstuk ‘Context’ doen. Ik kan op mijn
beurt naar een opstel verwijzen, dat verscheen nadat Bakker en Vos hun manuscript
hadden afgesloten: dat van Schuyt over De Zwembadmentaliteit in het boekje
Campertprijzen 1980: Ten slotte vraag ik mij met verbazing af hoe het mogelijk is
met betrekking tot de Forumtraditie, waarin Burnier staat, wel de naam van Du
Perron te noemen, en niet die van Vestdijk.

Claus
Al wat langer uit dan deze twee deeltjes is een derde: dat van G.F.H. Raat over De
hondsdagen van Hugo Claus. Raat is ongetwijfeld de eerste die een totaalvisie op
deze intrigerende jeugdroman van Claus biedt. In vergelijking met het opus magnum,
De verwondering, is De hondsdagen minder gecompliceerd, maar hij stelt toch hoge
eisen aan de eruditie van de criticus. Hugo Claus zelf heeft in een interview met
Jean Weisgerber (te vinden in het boekje van Freddy de Vree in de Profielreeks)
de twee romans met elkaar in verband gebracht en Raat doet dat terecht ook. Beide
zijn het queesteverhalen met allusies op Dantes Divina Comedia en een structuur
die geënt is op het patroon van de vegetatiemythen, zoals die door Frazer in zijn
The golden bough zijn uiteengezet. Afgezien van de verteltechniek, die zeker voor
de beginjaren vijftig revolutionair was, is De hondsdagen juist om dit mythisch
substraat zo'n interessant boek. De oplossingen die Raat geeft voor de raadsels
die Claus ons stelt (wie is wie in De hondsdagen?) zijn soms ingenieus, maar niet
altijd overtuigend. Zo identificeert hij Zotte April, de koetsier die de hoofdpersoon
van de roman, Philip de Vogel, de stad Gent binnenvoert, als een representant van
de oude korengod. Maar de koetsier, die Philip bij een brug oppikt en dus over het
water brengt, is ongetwijfeld de pendant van Charon, de mythische veerman: niet
zonder reden is Philip gezeten in een ‘zwarte lijkwagenzetel’. De oude korengod is
veeleer meneer Oscar - deze identificatie van Raat lijkt mij juist. Daarop wijst niet
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alleen de overvloed van gele of geelachtige attributen (regenjas, hoed, sjerp, zelfs
een gele DKW) en zijn gedraaf in het korenveld, maar ook zijn uitgelaten kreten,
als ‘De haut de cette pyramide, Phillippe, cinquante neuf ans te contemplent’ en
‘Après nous les mouches’. Raat, die alleen het eerste citaat bespreekt, attendeert
op het ‘koningsgraf uit het land der farao's’, maar minstens zo belangrijk is het feit
dat hier een bekende uitspraak van Napoleon wordt gevarieerd. In ‘Apres nous les
mouches’ hebben we te maken met een vermakelijke contaminatie,
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eveneens uit de heerserssfeer.
Philip is uiteraard de jonge korengod die de oude meneer Oscar, wiens dood
wordt geconstateerd bij een café dat Sterre (de Hondsster dus) heet, aflost. Maar
net als De Rijckel in De verwondering is hij vermoedelijk nog meer: zeker Oedipus,
zoals zovele protagonisten uit Claus' oeuvre (men vergelijke het wat rapsodische,
maar vaak zeer scherpzinnige boek van Georges Wildemeersch: Hugo Claus of
Oedipus in het paradijs, Nijgh & Ditmar 1973), naar alle waarschijnlijkheid ook
Adonis, en volgens Raat zelfs Osiris en Paris. Hoe voorzichtig Raat ook in zijn
identificatiespel optreedt, ik geloof toch dat het wat jammer is dat hij geen gebruik
meer heeft kunnen maken van het onlangs verschenen proefschrift van Paul Claes:
De mot zit in de mythe (over antieke intertextualiteit in het werk van Claus, Leuven
1981); zou hij die meesterlijke studie onder ogen hebben gehad, dan had hij laatst
genoemde ‘vondsten’ waarschijnlijk wel geschrapt. De associatie met Paris geschiedt
in ieder geval op wankele gronden. Raat neemt hiervoor het volgende stukje
‘monoloog interieur’ van Philip: ‘Paris, prikken in een ballon, ah, on l'encourage. The
good is inferred (interred) with our bones. Le malin. Mondverband. Maandverbond.
Muilband’. Op het eerstegezicht is hier geen touw aan vast te knopen, maar voor
wie weet dat Philips verloofde, Lou, ongewenst zwanger is, valt een aantal woorden
wel te duiden (het engelse citaat, dat Raat niet thuis kan brengen, komt uit
Shakespeares Julius Caesar en volgt daar op ‘The evil that men do lives after them’
- niet weinig toepasselijk, dacht ik). Nu treedt deze vrije associatie op bij het zoeken
van sigaretten en lucifers en het bekijken van verspreide papieren en tijdschriften
en ‘Paris’ is dus waarschijnlijk inderdaad, zoals Raat veronderstelt, de helft van
Paris-Match. Maar een mythologische verwijzing die Raat postuleert omdat Philips
situatie - zijn aarzeling in de keuze tussen zijn moederlijke verloofde Lou en de
maagdelijke Bea(trice) - doet denken aan de keuze van de Trojaanse koningszoon,
is toch wel erg gezocht: tenslotte gaat het om twee, niet om drie vrouwen. De
associatie met Paris-Match lijkt mij in verband met de lucifers en het prikken duidelijk
genoeg.
Er is nog één aspect van De hondsdagen waaraan Raat jammer genoeg helemaal
geen aandacht besteedt en dat is het autobiografische element. Zonder al te veel
scrupules kan men in de identiteitscrisis van Philip de cirsis van Claus zelf uit de
beginjaren vijftig herkennen. Er zijn nogal wat aanwijzingen in die richting: het relaas
over de kostschool, het verblijf in een hotel (in werkelijkheid ‘de Londres’ geheten,
in de roman ‘Shamrock’, door Raat fallisch geïnterpreteerd, maar mijn woordenboek
suggereert een andere oplossing), de symbolische betekenis van de tocht
Brugge-Gent-Brugge (waar Claus geboren is). Ook in dit opzicht is er een relatie
tussen De hondsdagen en De verwondering: beide romans presenteren een reflexie
op een afgesloten ontwikkelingsfase van de schrijver.
Ondanks dit gebrek aan belangstelling voor privé-allusies en de bestrijdbare
interpretaties van het mythisch substraat is het boekje van Raat een welkome
bijdrage aan de Clausstudie. Voor beginnende lezers van diens werk, al dan niet
met dagboek gewapend, zou het verplichte lectuur moeten zijn.
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Een samenzwering van idioten
De onvergetelijke anti-held van John Kennedy Toole
A Confederacy of Dunces John Kennedy Toole Uitgever: Allen Lane &
Penguin Books 338 p., f13,25
Anthony Paul
A Confederacy of Dunces is een geweldig komisch boek. Dat wil zeggen, het is niet
alléén leuk en geestig, zoals de meeste komisch genoemde romans, en ook niet
een oefening in defensieve ironie, zoals veel humor tegenwoordig. Het put zijn kracht
uit diepere bronnen en is veel zeldzamer, veel waardevoller en heel veel serieuzer
dan het gemiddelde leuke of quasi-leuke boek: het is een komische roman in de
ware zin van het woord, in de traditie van grote epische kluchten als Don Quichot,
Dode Zielen, De brave soldaat Schweijk en Catch-22.
John Kennedy Toole heeft met de hoofdfiguur van zijn klucht Ignatius J. Reilly een
onvergetelijke, bizarre anti-held geschapen die, zoals Walker Percy in zijn voorwoord
doet, vergeleken dient te worden met Oliver Hardy en Falstaff. De lompe, vadsige,
een beetje demente vreetzak die onbeholpen door het leven stuntelt, wekt geen
weerzin of medelijden op, maar sympathie. Hij is dertig, woont in New Orleans bij
zijn wijnrood-gelokte, zo goed als analfabete, min of meer aan de alcohol verslaafde
moeder en brengt een groot deel van zijn tijd in het bad door of verschanst in zijn
muffe slaapkamer waar hij in ontelbare notitieboekjes afgeeft op de wereld van
vandaag, lamenterend over het onfatsoen, de excessen en het gebrek aan een
‘behoorlijke geometrie en theologie’. Af en toe masturbeert hij in een rubberen
handschoen met behulp van een slap fantasietje waarin de trouwe Schotse herder
uit zijn jeugd een rol speelt. Hij gaat graag naar de bioscoop, hoe slechter de film
hoe liever het hem is, waar hij de rest van het publiek met zijn luide, spottende
opmerkingen tegen zich in het harnas jaagt. Hij verorbert met gusto enorme porties
infantiele rommel en zijn omvangrijke lichaam wordt geplaagd door allerlei
onappetijtelijke kwaaltjes: als hij gespannen is krijgt hij witte bobbeltjes op zijn
handen, hij boert, geeft over en zijn maagpoort sluit zich. Die maagpoort speelt
Ignatius trouwens voortdurend parten.
Omdat Ignatius hulpeloos vast zit in het rad van Fortuna, kan hij zich niet, zoals
hij zou willen, volledig wijden aan een objectieve studie van de beschaving: hij heeft
al afdoende bewezen dat hij nergens voor deugt maar wordt toch gedwongen werk
te zoeken. En Ignatius' roerige, rampzalige carrière als werknemer vormt de
ruggegraat van de ingewikkelde intrige. Eerst werkt hij voor de in verval geraakte
kledingfirma Levy Pants en later verlaagt hij zich tot het venten met hot-dogs. In zijn
periode bij Levy Pants vereenvoudigt hij de administratie door alle papieren te
vernietigen. Hij schuift zijn baas een kostbaar proces wegens smaad op zijn dak en
probeert de zwarte fabrieksarbeiders mee te sleuren in zijn Kruistocht voor Moorse
Waardigheid. Ignatius de worstjesman doet pogingen om de homoseksuelen van
New Orleans te mobiliseren voor zijn campagne Degenereer en Redt de Wereld.
(Kunnen de militaire leiders van de wereld vervangen worden door onschuldige
‘paraderende homo's?’) Net als zijn eerste poging tot politieke actie, bezwijkt dit
plan onder zijn eigen absurditeit.

Logica
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De ingewikkelde intrige zit slim in elkaar. Het is opmerkelijk hoe goed de stukjes
van deze toch barstens volle roman in elkaar blijken te passen; slechts enkele losse
draadjes en ruwe kantjes herinneren ons eraan dat dit boek het werk is van een
jonge beginneling. De gebeurtenissen kabbelen op het eerste gezicht nogal
vrijblijvend door, van de ene plaats met bijbehorende figuren naar de andere,
waardoor de schrijver de ruimte krijgt zijn opmerkingsgave en komisch talent volledig
uit te buiten totdat alle draden met de krankzinnige logica die een goede klucht
eigen is, bij elkaar komen.
Het eerste hoofdstuk verloopt bij voorbeeld als volgt: Ignatius, die voor een winkel
op zijn moeder staat te wachten, krijgt ruzie met een politieagent. Enkele
voorbijgangers bemoeien zich ermee en een van hen, een onschuldige oude man,
wordt door de stuntelende smeris, ene Mancuso, meegenomen naar het bureau.
Ignatius en zijn moeder komen terecht in een louche bar, de Night of Joy, waar
Ignatius herinneringen ophaalt aan een verschrikkelijke busreis naar Baton Rouge.
Intussen wordt opa op het bureau verhoord en daarna losgelaten. We maken kennis
met een geboren swinger die zwart is en Jones heet, terwijl mevrouw Reilly in de
Night of Joy, haar hoed verkoopt aan een homoseksueel die hem ‘echt enig’ vindt.
In de bar vinden we bovendien de stomme striptease-danseres Darlene en de
half-criminele Miss Lana Lee die de tent drijft. Als mevrouw Reilly in haar Plymouth
van 1946 de parkeerplaats af wil rijden, richt ze enorme verwoestingen aan onder
de ogen van Mancuso die intussen, voor straf, in burger is gestoken - maillot en
gele sweater.

J.K. Toole Ignatius, op het omslag van de Amerikaanse uitgave

Pornohandel
En dat allemaal in de eerste drieëntwintig bladzijden. Later blijkt het allemaal van
wezenlijk belang te zijn voor het verloop van het verhaal. Door de brokken met de
auto en Mancuso wordt Ignatius gedwongen werk te zoeken. Mancuso raakt bevriend
met mevrouw Reilly en wordt haar bowling-partner, de oude man dingt naar haar
hand. Jones - een schitterende figuur - neemt een ‘nikkerbaantje’ in de Night of Joy
en daar vindt ook éen van de voor de ontknoping cruciale rampen plaats, een
catastrofe met in de hoofdrollen, volgens de strikte logica van een pure klucht,
Ignatius in een piratenpak, de stomme stripteasedanseres en haar papegaai,
Boethius' De Consolatione Philosophiae, en agent Mancuso die bij toeval Lana
Lee's pornohandeltje voor scholieren ontdekt.
De roman bulkt van de scherpe observaties: Lana Lee's ‘gespierde billen pinnen
de barkruk aan de vloer vast,’ een ‘Onze Vrouwe van de Televisie’ op een zuignap;
het huis van de Levy's, een en al acryl nylon, massage-tafel en airconditioning, ‘even
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behaaglijk als de menselijke baarmoeder’. Toole heeft het taalgebruik van de
verschillende figuren briljant weergegeven. Ignatius' unieke manier van spreken
contrasteert fel met die van zijn moeder (‘Ik heb zo'n last van arthuritis’); in de Night
of Joy wordt een onderwereldtaaltje gesproken en we horen de geaffecteerd-hoge
stem van de homo: ‘“Jeetje,” zuchtte de jongeman en stak met een scherpe klik van
zijn aansteker een Salem op.’ Jones' stijl is subliem; hij zegt op een gegeven moment
over Ignatius: ‘That fat freak a guarantee one hunner percen nucular bum. Shit.’
Ignatius was nog maar een keer buiten zijn geboortestad geweest, maar aan het
eind van het boek slingert het rad van Fortuna hem het onbekende in. Als deus ex
machina fungeert een soort vriendinnetje - hun verhouding is al even buitenissig
maar toch geloofwaardig als zo vele dingen in het boek - dat op het juiste moment
opduikt en Ignatius naar het Noorden haalt. Zal Manhattan hem goed doen? Naar
het antwoord op die vraag, die aan het eind van het boek wordt gesteld, kunnen we
slechts gissen. Er komt geen vervolg.
De geschiedenis rond dit boek is bijzonder triest. John Kennedy Toole heeft het
in het begin van de jaren zestig geschreven; ontmoedigd doordat hij er geen uitgever
voor kon vinden, pleegde hij in 1969, op tweeëndertigjarige leeftijd, zelfmoord. Als
zijn moeder niet zo'n doorzetster was geweest en Walker Percy, een schrijver uit
New Orleans, aan wie zij het manuscript had laten lezen, niet had beseft hoe goed
het was, was het boek nooit uitgekomen. Het motto van de roman, een citaat van
Swift, zal voor de jonge schrijver wel een bittere, ironische klank hebben gekregen:
‘Als er in de wereld een waar genie opstaat, kun je hem hieraan herkennen, dat de
dwazen eensgezind tegen hem zijn.’ Zou hij met Ignatius deels een wrede karikatuur
van zich zelf hebben gegeven? Dat zou kunnen verklaren waarom dit verbazend
geestige boek zo'n trieste kern heeft.
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Een held van de innerlijke zekerheid
Delius' roman over het beveiligde leven
Ein Held der inneren Sicherheit. Roman Friedrich Christian Delius das
neue buch, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 224 p., ± f19,50
Wouter Donath Tieges
Soms, bij voorbeeld wanneer je het verhelderende Gids-nummer ‘Heeft de
Nederlandse roman behoefte aan meer straatrumoer?’ doorwerkt, lijkt het of er te
allen tijde en overal telkens niet meer dan twee types roman bestaan, die hun
bestaansrecht slechts ontlenen aan het feit dat ze tegen elkaar uitgespeeld kunnen
worden en zo leven brengen in de permanent op het randje van buiten-bedrijf-stelling
balancerende brouwerij. In het Gids-geval is er sprake van het ‘Nederlandse’ en het
‘Amerikaanse’ type, de solipsistische roman en de ‘buitenwereld’-roman, de
‘spruitjes’-roman waarin het gaat om de ik-problematiek waaraan alles wat er aan
‘omgeving’ in voorkomt ondergeschikt wordt gemaakt (als de Nederlandse solipsist
de keuze heeft zal hij kiezen voor het nostalgisch ruisen der populieren in plaats
van de dreigende omhakking van het heilige hout), en daartegenover de meer op
de maatschappij, ja zelfs op de politiek gerichte, van werkelijkheidsmateriaal
overvloeiende roman.
Ton Anbeek speelt in het Gidsnummer de rol van aangever en geeft helaas een
romantype aan dat weliswaar overvloeit van werkelijkheidsmateriaal maar ook
uitmunt door oppervlakkigheid: de inventarisatie van een (failliete) boedel waarvan
niemand weet wat ermee te beginnen. En dan, gedurende een honderdveertigtal
pagina's, de suggestie, op een enkele scherpzinnige uitzondering na, dat er op het
gebied van de roman niets zou bestaan - op dit moment tenminste - dan dat; alsof
er geen tussenweg zou zijn of, nog liever, een weg die verder leidt: een type roman
dat zowel ik-gericht is als een kritisch en verhelderend (hoewel misschien niet
humoristisch) beeld geeft van de economische, politieke en sociale werkelijkheid
waarin het individu leeft, ageert, reageert of juist verhinderd wordt te reageren. In
de Duitse literatuur begint dit laatste type roman hand over hand toe te nemen.
Enige jaren geleden was er plotseling een tendens waarneembaar van de terugkeer
naar het ik, die vaak gepaard ging met een bezinning op de eigen jeugd die zich
dan nog vaak in de provincie, op het platteland had afgespeeld. Maar die bezinning
op de eigen jeugd (de eigen vader) impliceerde een bezinning op de eigen historie
(‘wat waren historisch gezien de premissen voor de huidige situatie, de huidige
impasse?’) en leidde al spoedig, een ontwikkeling die zich binnen enkele seizoenen
voltrok, tot een roman waarin de analyse van het individu gepaard ging met een
steekhoudende analyse van de politiek-sociale en historische context, tot romans
waarin - om het banaal te zeggen - noch het ik noch de realiteit te kort kwam.
Herhaaldelijk en misschien wel uitentreuren wees ik reeds op de romans van Nicolas
Born, helaas wijlen, hij had de grootste naoorlogse schrijver van het Duitse taalgebied
kunnen worden, als voorlopige hoogtepunten van dit soort roman (Die erdabgewandte
Seite der Geschichte, De vervalsing - op dit moment, te midden van de hevigste
strijd in Libanon, verfilmd door Volker Schlöndorff).
Maar ook de nieuwste bestseller in de Bondsrepubliek, Ein Held der inneren
Sicherheit van Friedrich Christian Delius, uitgegeven in de Rowohlt-reeks met het
roze randje, das neue buch (die ik en passant tot de interessantste reeks zou willen
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rekenen die er op dit moment in de Bondsrepubliek is), is zo'n soort roman, die
meteen bewijst dat de behandeling van het thema terrorisme niet per se tot zulke
haast gênante resultaten hoeft te leiden als Heinrich Bölls Fürsorgliche Belagerung
of, op een geheel ander niveau, Mary McCarthy's onlangs in Nederlandse vertaling
verschenen Cannibals and Missionaries (Kannibalen en missionarissen). Ik
constateer, mét de Gids-contribuanten, dat romans met zoveel politieke lading in
Nederland zeldzaamheidswaarde bezitten (in de Duitse literatuur hebben zelfs de
zogenaamde vaderverhalen een politieke geladenheid, waar er in Nederland vaak
slechts sprake is van een afrekening met óf een verkapte liefdesverklaring aan de
vaderlijke godsdienst).
De roman van Friedrich Christian Delius, geboren in 1943 in Rome, jarenlang
lector in het uiterst linkse Rotbuch-Verlag en schrijver van satirische dichtbundels
als Wir Unternehmer (1966) en Ein Bankier auf der Flucht (1975) en de hevig
bestreden satirische documentaire Unsere Siemens-Welt. Eine Festschrift (1972),
speelt zich, met kennis van zaken, af in de wereld van de ondernemers, de
machthebbers, in de eigen versluierende terminologie ‘Menschenführer’ genoemd.
Geënt op de werkelijke gebeurtenissen van 1977, de Schleyer-affaire, de
terroristen-hetze, de kwestie van de Berufsverbote, vertelt Delius het verhaal van
de ‘chefdenker’ alias ghostwriter (‘Referent Personalführung und Spezialist für
Grundwerte’) Roland Diehl, wiens baas, de president van het ‘Verband der
Menschenführer’, Alfred Büttinger, is ontvoerd. De baas is weg - voor wie moet Diehl
nu eigenlijk zijn redevoeringen schrijven? Delius maakt een buitenstaander tot
hoofdpersoon van dit terroristendrama en vermijdt daardoor alle sentimentaliteiten
die de roman van Böll, waarbij de hoofdpersonen direct betrokken waren bij de
kidnapping en de daaropvolgende veiligheidsmaatregelen, zo onverteerbaar maakten.

Ontvoering
Het opvallendste is dat, terwijl de media de mond vol hebben van de ontvoering,
de functionarissen op de air-conditioned burelen van de geheel van de buitenwereld
afgeschermde kantoorflat aan de boorden van Vadertje Rijn als het ware plichtmatig
reageren op al het nieuws en eigenlijk alleen bezig zijn met de situatie ná Büttinger.
Diehl, hoewel ‘chef-ideoloog’ (specialist in formuleringen), droomde eens van het
allerhoogste maar belandde altijd op het tweede plan: hij wilde via de nationale
atletiekkampioenschappen kandidaat worden voor een olympische medaille op de
1500 meter maar strandde bij de districtskampioenschappen, carrières als
jazztrompettist, journalist of parachutespringer gingen de mist in, ook als
autorallyrijder wist hij het niet te maken en zelfs als chefideoloog en voormalig
journalist bleef hij een buitenbeentje te midden van de afgestudeerde specialisten
- en nu is zijn chef ontvoerd. Wat doet een man die altijd ‘in dienst van’ heeft gestaan,
wanneer zijn ‘recht van bestaan’ wegvalt. Hoewel Diehl, net als alle anderen in het
‘Verband’, voortdurend zijn gedachten laat gaan over waar zijn baas zich wel zou
kunnen bevinden, wordt de afwezigheid van de chef voor de directe betrokkenen
zelf al spoedig tot een plichtmatig probleem. Hoewel binnen het bedrijf de meest
absurde veiligheidsmaatregelen doorgevoerd worden, is de actualiteit van de
ontvoering er al snel af, is men eigenlijk alleen nog maar plichtmatig geïnteresseerd:
Roland Diehl schrijft verder aan de redevoering die zijn chef zou moeten houden
als hij gevonden werd.

Ein Held der inneren Sicherheit is zowel een psychologisch portret als het portret
van een sociale groepering alsook een roman die een fundamentele taalkritiek biedt.
Diehl is emotioneel kreupel. Zijn beroepsdeformatie: nooit laten merken wat je voelt
- werkt door in zijn verhouding met Tina, een soort stewardess in het ‘Verband’.
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Diehls hierboven reeds genoemde ambities hebben hem dermate in beslag genomen
dat zijn huwelijk wel moest mislukken. Diehl wil nu geen vaste banden meer
aanknopen, maar hij wil Tina wel gebruiken om zijn behoeftes te bevredigen, zonder
verplichtingen: hij wil alleen nog een relatie die gebaseerd is op distantie. Aan het
einde van de roman verwijt Tina hem dat hij niet tot voelen in staat is; het enige dat
hij tot zijn verdediging kan aanvoeren is: ‘Ik laat me niets voorschrijven, zeker niet
wat ik moet voelen.’ Maar intussen is Diehl ook zelf wel gaan inzien dat hij zich niet
alleen letterlijk in de air-conditioned en met de uiterste zorg beveiligde kantoorflat
verschanst, maar ook innerlijk: het is zijn bolwerk waarin hij zich kan terugtrekken,
in de ‘nette verlatenheid van zijn kantoor, opgesloten in de eigen formuleringen, de
zakelijke, subjectloze, vermoeiende taal...’ - in een afgesloten wereld met vaste,
overzichtelijke regels van concurrentie en interne hiërarchie, waarin irrationele
gevoelens geen rol spelen. En als hij zijn spanningen eens wil afreâgeren, dan stapt
hij in zijn ‘enige geliefde’, de zilverblauwe BMW 2002 Cabrio, en racet daarin over
de Autobahn richting Nederlandse grens...

Topman
Delius vertelt, heel terecht, in de derde persoon, behalve wanneer Diehl dromen
heeft - en dat zijn altijd
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dromen van geweld en agressie, waarin zijn verholen wens tot uitdrukking komt om
zelf terrorist te zijn. En zo is deze roman een roman met vele facetten: in een milieu
waarin alles wordt teruggebracht tot het juiste, dat wil zeggen effectieve gebruik van
een taal, een terminologie die zo ver afstaat van datgene wat ermee zou moeten
worden aangeduid en waarom het in wezen gaat (het algemeen welzijn), dat het
pijnlijk en schrijnend wordt, waren gevoelsarme functionarissen rond die in feite
absoluut niet geïnteresseerd zijn in de belangen van de mensen die zij menen te
moeten ‘führen’. Essentieel is de ontmaskering van een jargon dat het hele openbare
leven doordringt, een jargon waarmee feiten worden verdoezeld of omgevormd,
waarmee openbaarheid wordt voorgewend, of het nu gaat om politiek of economie,
om sociale kwesties of energiediscussie.
Momenten van twijfel bij Diehl zijn schaars: als topman kan hij zich onzekerheid
en besluiteloosheid niet permitteren. En als de ‘grootste citaatfrequentie’ in de
kranten en opiniebladen hem niet bevredigt, dan denkt hij er onmiddellijk over van
baan te veranderen. Heel even ervaart hij, ‘hoewel hij niet veel van zich zelf wist’,
dat hij zonder emotionele betrokkenheid geheel en al gefixeerd is op zijn baas, de
ontvoerde Büttinger, zo zeer dat hij zelfs worstelt met het probleem of hij al dan niet
aan een biografie over de ontvoerde moet beginnen; hij doet het niet - zijn biografie
zal sowieso te laat komen. En in zijn zielige onzekerheid klampt hij zich maar weer
vast aan zijn onwrikbare prestatiedenken: ‘Geen idee waar die ligt, die waarheid
van je, je weet al niet meer wat goed en wat fout is en wat nog zin heeft behalve
gas geven. Je weet alleen nog dat je aan de top moet blijven, daar bestaan regels
en wetten voor, daar kun je je op oriënteren, dat geeft je houvast. Blijf aan de top
en maak je niet druk dat je alleen bent en niemand iets met je te maken wil hebben,
voor sommigen sta je te hoog, voor anderen te laag, niemand identificeert zich met
je, je bent iets bijzonders, maak dus wat van je zelf.’ We are the champions - tenslotte
wordt Roland Diehl bevorderd en neemt de plaats in van degene van wie hij
verwachtte dat deze hem uit zijn positie van chefdenker zou willen werken. Ook
deze serieuze roman kent ironie voor wie ervoor openstaat.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

52

De duisternis, binnen en buiten
De poëzie van de Russische dichter Joseph Brodsky in het Engels
vertaald
A Part of Speech door Joseph Brodsky Vertaling Anthony Hecht, George
L. Kline, David McDuff, Howard Moss, Alan Myers, David Rigsbee, Barry
Rubin, Derek Walcott, Daniel Weissbort, Richard Wilbur en de auteur
Uitgever: Oxford University Press, f31,50 Importeur: Van Ditmar
Kees Verheul
Toen de in 1940 geboren dichter Joseph Brodsky in 1972 onder pressie van de
Russische autoriteiten vanuit Leningrad naar het Westen emigreerde, had hij nog
maar een betrekkelijk kleine groep bewonderaars. In Rusland, waar alleen sporadisch
werk van hem in officiële publicaties verscheen, was zijn publiek beperkt tot het
Leningradse en Moskouse wereldje van literaire insiders, die zijn produktie
rechtstreeks van hem te horen kregen of er via overgetikte teksten kennis van
konden nemen. In het Westen was hij voornamelijk bekend door het met veel
publiciteit omgeven proces van 1964, waarbij de dichter vanwege zijn ‘parasitaire’
levenswijze tot enkele jaren dwangarbeid werd veroordeeld.
Sinds Brodsky in Amerika woont - hij geeft er college aan verschillende universiteiten
en kreeg een paar jaar geleden het Amerikaanse staatsburgerschap - is er veel
veranderd. Twee in 1977 in Michigan gedrukte bundels van hem leverden hem
onder emigranten, zowel van de aanvankelijk nogal sceptische oudere als van zijn
eigen generatie, de reputatie op de grootste levende Russische dichter te zijn. Ook
in zijn land van herkomst, waar Brodsky's bundels zwart worden verhandeld en
gekopieerd, geldt hij de laatste jaren onofficieel als de enige tijdgenoot die de
twintigste-eeuwse poëzie-traditie van Mandelstam, Pasternak, Achmatova en
Tsvetajeva op een hoog niveau weet te handhaven.
Inmiddels heeft Brodsky er een nieuw, niet Russisch lezend publiek bij gekregen.
Vooral in Engeland en Amerika hebben vertalingen van zijn werk - de in 1973 bij
Penguin Books uitgekomen Selected Poems en het onlangs gepubliceerde A Part
of Speech - belangstelling getrokken. Angelsaksische dichters zien Brodsky als een
begaafde collega, wiens werk ondanks de taalbarrière een sterk aansprekende
kwaliteit bezit. De essayistische proza-stukken die hij af en toe rechtstreeks in het
Engels schrijft, verschijnen onder andere in de gezaghebbende New York Review
of Books. Om Brodsky's ontwikkeling in de afgelopen negen jaar te karakteriseren
zou je kunnen zeggen dat hij van een in Amerika wonende Russische dichter met
een zekere naam in een kleine kring veranderd is in een belangrijke Amerikaanse
auteur, die zich in zijn werk voornamelijk bedient van het Russisch.
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Joseph Brodsky

Virtuoze vakman
A Part of Speech is een bijzondere poëzie-vertaling omdat Brodsky, anders dan in
het geval van de Penguin bloemlezing, bij het tot stand komen van de Engelse
versies van zijn gedichten een wezenlijk aandeel heeft gehad. Het boek is het
eindresultaat van een soort groepswerk onder leiding van de auteur. Er zijn elf
vertalers, waaronder Brodsky zelf, die de vertalingen met de medewerkers heeft
doorgenomen en volgens zijn eigen opvattingen bijgeschaafd. Het gevolg is een
ongewone mate van betrouwbaarheid, minder inzinkingen dan wanneer één persoon
het hele karwei zou hebben uitgevoerd en een opvallende eenheid in de benadering,
ondanks de hoeveelheid vertalers. Een vaste vormgeving is voor Brodsky's poëzie,
die door de spreker zelf herhaaldelijk wordt beschreven als een verbeten verweer
tegen chaos, leegte en zinloosheid, een essentieel uitgangspunt. Het is dan ook
niet te verwonderen dat Brodsky en zijn medevertalers geprobeerd hebben naast
de woordinhoud van het origineel ook het rijm en andere elementen van de techniek
over te brengen. Het voordeel hiervan is dat het Engels ook bij oppervlakkig lezen
zelden een prozaïsche, ‘vertaalde’ indruk maakt. Het nadeel is, zoals bij de meeste
min of meer berijmde poëzievertalingen, een overvloed van
net-niet-nauwkeurigheden, betekenisverdraaiingen en toevoegingen ter wille van
de ‘kloppende’ vorm. Vooral bij Brodsky, wiens door velen ‘barok’ genoemde talent
vaak leidt tot moeilijk te ontwarren opeenvolgingen van gedachten en beelden,
weegt dit nadeel zwaar. Bij het lezen van A Part of Speech heb ik om de bedoelingen
van de dichter te begrijpen herhaaldelijk een passage moeten opzoeken in het
Russisch. De oorzaak van de verwarring bleek dan bijna altijd te schuilen in een
rijmwoord uit de vertaling.
A Part of Speech bevat vertalingen van gedichten die grotendeels in de jaren
zeventig, van kort voor Brodsky's vertrek uit Rusland tot in de periode van het
persklaar maken van het boek, zijn ontstaan. Chronologisch vormt het een vervolg
op Selected Poems, dat voornamelijk zijn werk van vóór 1972 weergeeft. Brodsky
is geen dichter met een spectaculaire ontwikkeling. Zijn stijl en thematiek zijn in
wezen gelijk gebleven sinds de tijd, zo omstreeks zijn eenentwintigste, dat hij literair
zijn draai had gevonden. Evolueren betekent in zijn geval voortwerken, in de breedte
en in de diepte, op enkele definitief gekozen uitgangspunten. De enige essentiële
vernieuwing die ik sinds zijn emigratie in zijn poëzie heb kunnen ontdekken, is het
veelvuldiger voorkomen van de vrije, niet aan een vooropgezet metrum
beantwoordende ritmen, die in de meeste westerse landen al tientallen jaren door
dichters en lezers als normaal worden ervaren. Voor de op het gebied van de
versbouw opvallend traditie-gebonden Russische poëzie zou deze verschuiving bij
Brodsky weleens belangrijke gevolgen kunnen hebben.
Een van Brodsky's blijvende uitgangspunten is zijn benadering van de poëzie als
een ambacht met technieken die door de dichter met het gemak en het aanstekelijke
enthousiasme van een virtuoze vakman moeten worden gehanteerd. Zijn ‘groei’ uit
zich in zijn steeds grotere technische veelzijdigheid en in een gestage toename van
de vormrijkheid van zijn verzen. Bijna alle gedichten in A Part of Speech hebben
rijm - het typische Brodsky-rijm is niet zozeer mooi als verbluffend; in een van zijn
Engelse vertalingen laat hij bij voorbeeld ‘bipeds’ rijmen op ‘etc.’ - en een strakke
strofe-indeling. Er staan in het boek betrekkelijk sobere gedichten maar ook lange,
gecompliceerde cycli zoals het ‘Mexican Divertimento’ - een verzameling toeristische
indrukken, historische wetenswaardigheden en bespiegelingen, waarbij de vorm
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bepaald wordt door diverse Spaanse versmaten en één keer door het ritme van een
tango. Een gedicht dat uitgaande van het onderwerp ‘vlinder’ een reeks filosofische
gedachten formuleert over tijd, zijn of niet-zijn en dichten, bestaat uit veertien
genummerde strofen, die door de afwisseling van kortere en langere regels op
papier de gestalte suggereren van telkens een andere opgeprikte vlinder.
Behalve voorbeelden van inventivi-
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teit op het gebied van rijm, ritme en strofebouw zijn Brodsky's gedichten ook een
demonstratie van een eigenschap die men in Engelse poëziebeschouwingen ‘wit’
noemt - verbale vindingrijkheid, gevatheid (ik gebruik de buitenlandse term omdat
Brodsky zich juist in dit opzicht vanaf het begin van de jaren zestig sterk heeft laten
beïnvloeden door de Engelse ‘metaphysical poets’ uit de zeventiende eeuw, wier
werk hij in Rusland met hartstocht heeft gepropageerd en vertaald). Brodsky's ‘wit’
bestaat meestal hierin dat hij een beeldspraak na gebruik niet opgeeft maar er met
intelligentie en fantasie op blijft doorborduren. Zo houdt hij bij voorbeeld uit het
bekende gezegde over het ‘gegeven paard’ het begrip ‘mond’ vast en komt dan tot
de uitspraak: ‘Het leven dat men / als een geschenk niet in de mond mag kijken /
laat bij elke ontmoeting zijn tanden zien’. Aan het eind van een gedicht over de sfeer
van een gure, regenachtige novemberdag in Londen ontstaat een indruk van
kosmische verlatenheid rondom het consequent in verschillende richtingen
uitgewerkte beeld van de maan als kiesschijf van een telefoontoestel:
when you sleep, the telephone numbers
of your past and present blend to produce a figure astronomical. And your finger turning the dial
of the winter moon finds the colorless, vile
chirp, ‘Engaged’, and this steady noise
is clearer than God's own voice.

Soms wordt een heel gedicht van Brodsky beheerst door één gegeven, waarin de
spreker telkens nieuwe betekenismogelijkheden ontdekt. Zo leidt in de acht bladzijden
lange, nog in Rusland geschreven ‘Song to no Music’ de gedachte aan een nieuwe
ontmoeting, ergens in de wolken boven het ijzeren gordijn, met een geliefde uit het
Westen die tijdelijk in Leningrad heeft gewoond, tot een reeks ingenieuze ruimtelijke
fantasieën over punten, lijnen en driehoeken. Een gedicht over Brodsky's eerste
ervaringen als docent in Amerika - door hem het ‘land van de tandartsen’ genoemd
- begint met een lange passage, waar de beschrijving van het les geven van de
dichter gedragen wordt door woorden die allemaal betrekking hebben op de
tandartsenij: verstandskies, rot, trekken, zenuwen enzovoort. Het effect is dat de
lezer gaat glimlachen en de humor waarmee de spreker zich uitdrukt hem evenzeer
bijblijft als het onderwerp: de eenzaamheid van de recente emigrant in zijn nieuwe,
westerse omgeving.

Basisgevoel
Ondanks al zijn ‘wit’ en techniche virtuositeit is Brodsky allerminst een eenzijdig
verstandelijke en op uiterlijkheden gerichte kunstenaar. Het briljante spel aan de
oppervlakte is bij hem geen doel, maar een zijdelings gevolg van een primaire
emotionele gedrevenheid. In de bovengenoemde ‘Song to no Music’ verandert de
spreker na zijn duizelingwekkende abstracte redenaties plotseling van toon:
Scholastics, you may utter. Yes,
scholastics, and a shameless hide-andseek game with grief.

De laatste regels zijn op Brodsky's hele werk van toepassing. De dichter ‘speelt’ er,
met de jaren steeds knapper en meeslepender, met woorden om te ontkomen aan
een basisgevoel van isolement, zinloosheid en leegte. Tegelijk met de vreugde om
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het kunstig vormgeven van de taal brengen de meeste van zijn verzen een
instinctieve levensvisie over, die niet minder wanhopig is dan die van Kafka of
Beckett - de laatste is een van Brodsky's meest bewonderde prozaïsten. In een
karakteristieke houding, alleen in een kamer, zijn gezicht naar het raam gekeerd,
beeldt de dichter zich zelf zo uit:
I sit in the dark. And it would be hard to figure out
which is worse: the dark inside, or the darkness out.

Zowel de ruimte als de tijd blijkt voor de ‘ik’ een doolhof zonder uitgang, waar hij
steeds opnieuw voor dezelfde situaties komt te staan: verlorenheid in een grote stad
met oude gebouwen en een rivier (in Brodsky's latere gedichten blijken Venetië,
Florence en Londen nauwelijks te verschillen van het Leningrad uit zijn vroegere
werk); het verlies van de nabijheid van de meest geliefde personen (sinds Brodsky's
emigratie voornamelijk de zoon en de vriendin die in Rusland zijn achtergebleven)
en een uitzichtloze toestand van stagnatie in de cultuurgemeenschap, waarvan hij
deel uitmaakt. Onder invloed van dit alles valt de persoonlijkheid steeds verder
uiteen: de ‘ik’ wordt enerzijds een onbeweeglijk, gevoelloos ding in de ruimte - ‘I do
not move. These two / thighs are like blocks of ice’ - anderzijds een centrum van
herinneringen en gedachten die vruchteloos rondtollen in het niets. Onnodig te
vermelden dat Brodsky, anders dan de Russische ‘dissidenten’, weinig goeds
verwacht van politieke veranderingen in zijn geboorteland en elders. De sombere
surrealistische beelden van het openbare leven, half geschiedenis half toekomst,
die hij herhaaldelijk in zijn poëzie oproept, zijn die van een tijdloos, zich zelf in
essentie steeds gelijk blijvend ‘rijk’ - de prototypen zijn onder andere het oud-Chinese
keizerrijk, Plato's heilstaat en Stalins Sovjet-imperium - met een ‘tiran’, publiek
machtsvertoon en in het nauw gedreven enkelingen. Brodsky's nieuwe bundel eindigt
met het beeld van een ‘ik’ die eenzaam, met een hoofd vol jeugdherinneringen, bij
mistig weer ronddwaalt door een stadje in de buurt van Venetië en onderweg een
leeg blikje van de straat omhoogschopt, dat geluidloos in de nevel verdwijnt. In een
van de gedichten die nog in Leningrad zijn ontstaan schrijft hij: ‘I believe in
emptiness... it's like hell, but shittier.’
Het laatste houvast tegen het universele Niets is voor de dichter zijn vormbesef en
zijn taal. Wat volgens hem van een mens overblijft nadat hij jeugd, ouderlijk huis,
vrienden en vaderland is kwijtgeraakt
amounts
to a part. To his spoken part. To a part of speech.

(In het Russisch betekent de titel van de cyclus, waarnaar de bundel is genoemd
zowel ‘deel van een redevoering’ als ‘rededeel’) Dat Brodsky's werk ondanks de
treurige ervaringen en visie van de spreker het tegenovergestelde van een
deprimerende indruk maakt, komt geloof ik vooral door het gretige enthousiasme
waarmee hij zowel in Oost-Europa als in het Westen allerlei door mensen bedachte
vormen - muziek, letters, cijfers, architectuur, meubilair, beeldhouwwerken - in zich
opneemt en waarmee hij zelf in de taal nieuwe vormen maakt. In zijn poëzie wint
Brodsky's creatieve elan het telkens van zijn neerslachtigheid.

Meetkundige wet
De bundel Part of Speech heeft twee hoogtepunten. In de lange, elf hoofdstukjes
beslaande ‘Lullaby of Cape Cod’, groeit de beschrijving van een drukkend warme
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zomernacht in een Amerikaanse badplaats uit tot een half verhalend, half lyrisch
overzicht van de ervaringen en ideeën die de dichter heeft opgedaan in de voor
hem zo kritieke periode omstreeks 1972. Het indrukwekkendste aan dit in 1975
geschreven gedicht is de geestkracht van de ‘ik’, die zijn ingrijpende recente
belevenissen - het passeren voor de eerste en waarschijnlijk ook laatste keer, van
de Russische grenswachters, de vliegreis naar het Westen, het alleen zijn op het
nieuwe continent - naar de oppervlakte van zijn bewustzijn laat komen en ze met
inschakeling van al zijn verbale vermogens emotioneel de baas wordt. Zijn toestand
na drie jaar emigratie verwoordt hij zo:
Having sampled two
oceans as well as continents, I feel that I know
what the globe itself must feel: there's nowhere to go.

Uit het andere hoogtepunt, de meer ingetogen lyrische cyclus ‘A Part of Speech’,
wil ik proberen een gedicht rechtstreeks vanuit het Russisch in het Nederlands weer
te geven. We horen er hoe de dichter op een winterochtend in zijn nieuwe
verblijfplaats wakker wordt en de aanblik van zijn bevroren slaapkamerraam
associeert met zijn jongensjaren in Leningrad. De vorm en kleur van het raam
herinneren hem aan het schoolbord in zijn klas. In de laatste regels van het gedicht
zinspeelt de spreker op de meetkundige wet die leert dat evenwijdige lijnen elkaar
in het oneindige raken. De toepassing van deze wet op menselijke relaties, die
Brodsky heeft ontleend aan de ‘metaphysical poet’ Andrew Marvell, is een
herhaaldelijk terugkerend procédé in zijn werk van voor en na 1972.
De donkerblauwe ochtend in het ijsbloemen-raam
doet me denken aan een straat met brandende lantaarns,
een bevroren pad, kruispunten, sneeuw opgestoven in hopen,
gedrang bij kapstokken ergens in een hoek van Oost-Europa.
‘Hannibal’, klinkt daar uit een magere zoutzak in een bank.
De brug in het gymnastieklokaal heeft een scherpe okselstank.
Ook het donkere bord, waar je altijd koud van werd,
is niets veranderd: voorkant zwart, achterkant zwart.
De zilverwitte rijp heeft de schel rinkelende bel
omgetoverd tot kristal. Dat van die parallel
lopende lijnen bleek een waarheid te zijn van vlees en bloed.
Geen zin in opstaan. Had ik toen ook al niet.
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Cummings' aristocratische nonchalance
Een biografie over een moeilijk levend lichtvoetig dichter
Dreams in the Mirror door Richard S. Kennedy Uitgever: Liveright
Publishing Corporation, 529 p., f64,50 Importeur: Feffer & Simons
Frans Boenders
Het moet een jaar of vijftien geleden zijn geweest dat ik voor het eerst naar de
bezwerende stem van de Amerikaanse dichter E.E. Cummings (1894-1962) luisterde.
Ik had al zijn tot dan toe gepubliceerde gedichten gelezen - de Complete Poems
verschenen pas in 1968 - en het grootste deel van zijn proza, en ik had mij tijdens
deze herhaalde lectuur de wildste voorstellingen gemaakt van hoe de dichter er
moest hebben uitgezien. De op het rode omslag van de Poems 1923-1954 afgedrukte
foto gaf me de, achteraf onbegrijpelijke, indruk van een overbeschaafde halfbloed.
Vlezige lippen, opzichtige neusvleugels en daarboven sentimentele ogen en een
kale, glimmende schedel.
De stem die ik op de Caedmon langspeelplaten beluisterde, sprak een ademloos
publiek van Harvard-studenten en -academici toe: de dichter gaf de gastcolleges
die horen bij het voor één semester toegekende Charles Eliot Norton professoraat
in de poëzie. Het was een enigszins hese, broze tenor die rustig en zacht zangerig
voorlas, duidelijk articulerend, zelfbewust debiterend. Cummings mist het monotone,
monomane pathos van de hardop lezende Ezra Pound. Zijn ongetwijfeld zorgvuldig
gecultiveerde New England accent klonk net niet ‘Amerikaans’ genoeg om door mij
als ook maar lichtjes storend te worden ervaren. De pauzes die de dichter aanbracht,
de klemtonen die hij legde - het was alles berekend, zonder de minste hapering de
spanning binnen elk gedicht, binnen elke tekst perfect opbouwend en afbrekend.
De stem van Cummings vormde een onverwacht contrast met de schijnbaar slordige
genialiteit van zijn geschreven verzen.
In zijn biografie van E.E. Cummings noemt Richard S. Kennedy de dichter terecht
‘a superb reader of his own work, both poetry and prose. With the exception of Dylan
Thomas, he was the best reader of his time’. Cummings was achtenvijftig toen hij
voorlas in Harvard. Hij vond de inspanning om op een samenhangende, afstandelijke
wijze over zich zelf en over poëzie te praten een schier bovenmenselijke taak. Maar
het ging hem uitstekend af. Zo begon hij pas op latere leeftijd aan een succesvolle
carrière. Hij ontdekte in dit hardop lezen en dit bespelen van een publiek een feilloos
werkende uitlaapklep voor het narcisme dat hem zijn hele leven lang parten had
gespeeld. Bovendien was het een welkome bron van inkomsten in zijn ook financieel
moeizame dichtersbestaan. Het gevoel, persoonlijk te worden aangesproken, dat
men als eenzame lezer van Cummings' verzen heeft, maakte zich kennelijk meester
van de volle zalen die in de jaren vijftig naar de oudere, vanwege zijn
taalexperimenten beruchte maar, verrassend genoeg, relatief onbekend gebleven
dichter kwamen luisteren. Cummings had uiteindelijk gevonden wat elke dichter
zoekt, een aandachtig publiek.

Typografie
Bij het contrast tussen de als een volleerde voordrachtskunstenaar hardop lezende
dichter en de schijnbare achteloosheid van de taalspelletjes in de geschreven verzen,
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voegt zich na de lectuur van Kennedy's biografie voor mij een andere tegenstelling.
Lezend in de gedichten of in het sprankelende autobiografische proza, en
voortgaande op wat Norman Friedman in E.E. Cummings: The Art of his Poetry
over Cummings' dichtkunst te zeggen heeft, had ik me de dichter altijd voorgesteld
als een lichtvoetige minnaar van de vrouw in het bijzonder en het leven in het
algemeen. Dat blijkt niet geheel juist.
Cummings leidde een moeilijk bestaan. In zijn affectieve leven bleef hij het
levenslange slachtoffer van een moederbinding en een ondraaglijk vaderbeeld. In
zijn poëtische arbeid was hij vrijwel onophoudelijk de prooi van onzekerheid. Als
professioneel dichter leed hij tot voorbij zijn vijftigste levensjaar onder de publieke
miskenning en de afwijzing van de literaire kritiek. Het is de grote verdienste van
Richard Kennedy dat hij het leven van Cummings, in heel wat opzichten een
puinhoop die representatief is voor de generatie die omstreeks 1920 de
volwassenheid bereikte, organisch heeft gerelateerd aan de produktie van zijn
literaire werk.

Zijn hele loopbaan door had Cummings af te rekenen met een vijandige kritiek die
hem, met de woorden van Yvor Winters, ‘infantile exhibitionism’ verweet. Zijn bundels
verkochten slecht, en men vraagt zich af hoe hij het volhield tot de jaren vijftig, die
voor hem de doorbraak betekenden - en dan nog als publiek amuseur. Zagen de
meeste critici het dan verkeerd? Net zoals in de jaren twintig bestaat ook nu nog
meningsverschil over de waarde van zijn poëzie. Naast ‘grote, klassieke’ dichters
van zijn generatie als T.S. Eliot en Ezra Pound behoort het tot de bon ton om hem
het etiket van een vermakelijk, licht satirisch maar tevens wat kinderachtig poeta
minor te geven - dat lijkt zowat de mening van Edmund Wilson te zijn.
Ik zelf beschouw het verschijnen van Cummings' eerste gedichtenbundel Tulips
and Chimneys in 1923, samen met The Waste Land (1922) van T.S. Eliot, als veruit
de belangrijkste poëtische gebeurtenis van de jaren twintig in het Engelse taalgebied.
Beide dichters hadden, ieder op zijn manier, de poëzie direct mededeelbaar gemaakt,
Eliot als een metafysicus in disguise, Cummings als iemand die de tot dan toe in
de Amerikaanse literatuur voorkomende dichotomie tussen de nostalgie naar de
Europese traditie en het smeden van een nieuw medium overbrugde. Het nieuwe
geluid van zijn sensuele, pantheïstische verzen verzoende zich met de hele klassieke
inboedel van de Griekse godenwereld tot de aristocratische nonchalance die nadien
ook zijn meest avantgardistische gedichten zou blijven kenmerken. Al in zijn
debuutbundel experimenteerde Cummings met vormen, gevoelens, ideeën en
tradities om zijn individualistische ervaringen zo helder mogelijk tot uitdrukking te
brengen. Hij sloeg het visueel afgeronde en inhoudelijk evenwichtige gedicht stuk
om de lezer te dwingen tot deelname aan zijn taalschepping. Zo werd hij berucht
als een excentriek typografisch curiosum (de vorm) en als een romantische egoïst
of een kinderachtige anti-intellectueel (de inhoud). In feite echter smeedde hij zijn
taal, net zoals James Joyce zijn taal schiep in Finnegans Wake. In de jaren twintig,
toen hij er nog een erg consequente levenswandel op nahield, beleefde Cummings
die dadaïstische vreugden van de iconoclast; het kreeg zijn neerslag in een aantal
van zijn beste gedichten. Cummings werd de meester van het literaire kubisme zijn romantisch individualisme kan deze unieke verdienste niet verhelen. Hij
schilderde, tekende en componeerde zijn gedichten evenzeer als hij ze schreef; hij
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maakte ruimschoots gebruik van teken- en schildertechnieken; gedichten hadden,
samen met hun semantische, grammaticale en ritmische aspecten, ook een
ruimtelijke dimensie.

Visualiteit
Cummings' favoriete thema was de onvervangbare, onherleidbare individualiteit van
de mens die, alle liefde en tijdelijke vereniging ten spijt, hem terugwerpt op een
fundamentele eenzaamheid. Immers, de mens is verschillend van de mens; niemand
kan in andermans plaats leven. Dit individualisme treft men aan tot in de titel van
zijn werken toe - de dichtbundel 1 × 1 (One Times One) uit 1944 en Eimi (Grieks
voor: ‘ik ben’) uit 1933. De dichter slaagde erin het versleten thema van de
eenzaamheid ook ruimtelijk weer te geven:
l(a
le
af
fa
ll
s)
one
l
iness

Met behulp van niet meer dan twee associatieve elementen: herfst en eenzaamheid,
bouwt Cummings een gedicht op, bestaande uit letters die, louter visueel, een
neerdwarrelend
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herfstblad suggereren maar, aaneengeschreven, het begrip eenzaamheid verbinden
aan het vallen van een blad: 1 (a leaf falls) oneliness. De werkelijkheid van de herfst
wordt in dit gedicht eingeklammert tot een vallend blad. Daaromheen is niets dan
eenzaamheid, de herhaling en de eentonigheid van het menselijk leven. Visualiteit
in de poëzie is voor Cummings niet zozeer een kwestie van beelden als wel de
feitelijke optische schikking van de verzen op het blad. Dit romantisch kubisme is
niet altijd even geslaagd maar, zoals Kennedy schrijft: ‘Cummings' taalbehandeling
kan esthetisch genot verschaffen ongeacht het soort materiaal dat hij behandelt.’
Cummings werd geboren op 14 oktober 1894 in Cambridge, Massachusetts; zijn
vader was een academicus die predikant werd in de kerk der unitariërs, zijn moeder
was een mooie, levenslustige vrouw. Estlin groeide onbezorgd en verwend op in
het van een rozentuin en huispersoneel voorziene landhuis in de professorenwijk
van ‘het Athene van Amerika’, en studeerde magna cum laude af in de Griekse en
Engelse letterkunde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij als vrijwilliger dienst
in een afdeling van het Rode Kruis. Zo kwam hij voor het eerst in Frankrijk - Parijs
zou zijn leven lang zijn grote liefde blijven. Zijn absurde administratieve en erotische
avonturen publiceerde hij in 1922 in The Enormous Room, een boek dat zowel het
politieke anarchisme van zijn jonge jaren als zijn streven naar een kubistische taal
aan het licht bracht. Bij zijn terugkeer in Amerika begon hij zijn dichterscarrière, die
al even bewogen verliep als zijn liefdesleven.
Cummings trad drie keer in het huwelijk. Met zijn eerste twee vrouwen beleefde hij
stormachtige ogenblikken. Hij had een dochter bij Elaine, zijn eerste vrouw, terwijl
die nog met zijn vriend en weldoener Scofield Thayer was getrouwd. Weinig
doortastend als hij was, liet hij deze zaak op zijn beloop, en vertelde hij zijn dochter
pas dertig jaar later de waarheid. Anne, zijn tweede vrouw, betekende voor hem
‘the first real introduction of sex’ maar verzuurde zijn affectieve geluk door haar
onstelpbare ontrouw. Door zijn passiviteit en zijn besluiteloosheid leek hij het ongeluk
aan te trekken. In feite was zijn leven één emotionele knoop, maar het barokke van
zijn biografische kluwen leek Cummings ongetwijfeld de meest authentieke manier
om tot in de vingertoppen te leven. Hij genoot ervan bohémien in New York en Parijs
te zijn; was het geld op dan was er Joy Farm, het familiegoed in New Hampshire;
hij kon niet zonder zijn ups en downs. Het pleit alleszins voor Cummings dat hij zich
zelf nooit verkocht of verhuurde; nimmer bezondigde hij zich aan opportunisme; op
geen enkel gebied was hij een defraudant. Wel was hij constant in geldnood, wat
hem bracht tot een dubbelzinnige verhouding met zijn puriteinse vader en met
sommige van zijn kennissen. Zijn speelse levensvorm, die zijn aangeboren
oppervlakkigheid tot een kunst uitbouwde, leidde bij tegenslagen tot ernstige
depressies waar hij zich niet tegen kon wapenen.
Zijn individualisme speelde hem niet alleen parten in zijn privé-leven, het benam
hem tevens het zicht op iedere politieke realiteit. En uiteindelijk zette zijn
oorspronkelijk anarchistische rebellie hem op het spoor van een conservatieve, in
sommige opzichten zelfs reactionaire houding; aan het einde van zijn leven steunde
hij de communistenvreter Joe McCarthy. Eimi, zijn verslag van een ontgoochelende
reis naar de Sovjetunie (1933) markeerde in zijn werk de overgang van links naar
rechts. Naarmate hij ouder werd, groeide ook zijn religieuze nood. Wel betrof het
hier een sympathieke godsdienstigheid: Cummings zag god (zoals alle woorden bij
hem met een kleine letter geschreven), geheel in overeenstemming met de visie
der unitariërs, als de eenheid van en de geheime aanwezigheid in de kosmos die
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de mens aanzet tot nieuwsgierigheid, aandacht en zintuiglijke scherpte. Vooral de
derde kwaliteit maakt Cummings' poëzie belangwekkend.
Cummings spelletjes met de taal zijn niet voldoende om de charme van zijn poëzie
te verklaren. Wat zijn poëzie blijvend bekoorlijk maakt, is de kortstondige scherpte
waarmee hij de gevoelens van de oppervlakte in de lenigheid van zijn taal tot
uitdrukking brengt. Cummings schreef Japans zonder het te weten. Hij vatte emoties
en ideeën op als lijnen en vlakken om ze vervolgens te verknippen en verplakken
tot een kleurige collage. Cummings was de enige waarachtige kubistische schrijver
met een hart dat groter was dan zijn ego.
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De verzorging van de herinnering
De bijzondere eerste roman van Marilynne Robinson
Housekeeping door Marilynne Robinson Uitgever: Faber & Faber, 219
p., f33,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Nienke Begemann
Het middelpunt van deze verbazingwekkende eerste roman is een diep meer uit de
ijstijd ergens in de bergen in het Amerikaanse Verre Westen. Het is koud, oud en
mysterieus en houdt de hoofdfiguren, de kinderen Ruth en Lucille en hun tante
Sylvie, in zijn ban, omdat hun grootvader er met een luxe trein in is verdwenen vanaf
de immense spoorbrug die de oevers van het meer verbindt. Deze bizarre ontsporing
heeft het stadje Fingerbone zijn enige eigen stukje geschiedenis geschonken geschiedenis die voor de kinderen tot eigen legende wordt nadat hun moeder de
grootvader achterna is gezeild in een geleende auto, die ze in volle vaart, met de
raampjes neergedraaid, vanaf een klip de diepte heeft ingereden.
Daarna worden de kinderen vijf jaar lang opgevoed door hun grootmoeder, de
weduwe van de grootvader in de Pullman op de bodem van het meer. Als zij sterft
komen er twee ongetrouwde oudtantes, die snel en opgelucht verdwijnen als Sylvie
verschijnt, de jongste dochter van de verdronken grootvader en de geliefde
grootmoeder, zuster van hun verloren moeder. Met tante Sylvie begint er een ander
soort huishouden dan de kineren gewend waren. Sylvie heeft tot dan toe gezworven
en als verstekeling in vrachtwagons dwars over het continent gereisd. Ze woont
nergens. Ze is wel ooit getrouwd geweest, maar over haar man wordt niets bekend
- evenmin als over de vader van de meisjes, die ook in het niets is opgelost.
Hoewel Sylvie pas vijfendertig is, ziet ze de dingen al bijna door het verdronken
oog van haar vader. Ze is vertrouwd met de kou, met het water, met sneeuw, met
boten en treinen en met de fatale brug. Ze praat wel veel over huishouden, ze begint
ook met het aanleggen van voorraden (kennelijk een essentieel punt), bij voorbeeld
van lege conservenblikjes en oude kranten. Ze maakt alle kasten schoon en leeg,
en laat de deuren verder open staan. Ze koopt spectaculaire onpraktische kleren
voor de kinderen, en ze komt thuis met zelf gevangen vissen in de zakken van haar
enorme regenjas. Maar in de ogen van Lucille, de oudste, wordt dat alles tenslotte
onverdraaglijk. Als Lucille wakker wordt uit de dromen van de eenzame, verlaten
kindertijd, die ze alleen met haar zusje en haar grootmoeder heeft doorgebracht,
en ontdekt hoe anders de rest van de wereld leeft, verlaat ze op een avond het
grootouderlijk huis en Sylvie en Ruth, en trekt in bij een oude ongetrouwde lerares
van haar school. Een tante als Sylvie die je als een zwerver kunt aantreffen op een
bank in het park met een krant over haar gezicht, die thuis trouwens slaapt met haar
kleren aan en haar voeten op het hoofdkussen, waaronder haar schoenen, en een
kartonnen doos met al haar bezittingen, zelfs haar tandenborstel, onder het bed een zusje dat die tante als een schaduw volgt, dat bang is voor de meisjes waarmee
Lucille zo graag wil omgaan, dat haar haren niet kamt, en op school hoe langer hoe
minder stil kan blijven zitten - dit alles wordt Lucille te griezelig, te bedreigend.
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Marilynne Robinson

Maar Ruth, als haar bijbelse naamgenoot, blijft Sylvie trouw. Ruth leert veel van
Sylvie, vooral hoe het vloeibare water, de doden in het meer en de doden in de
herinnering, even werkelijk, geruststellend zelfs, zijn als het vasteland van huizen,
kleren, bezittingen. Het leven van die twee gaat hoe langer hoe minder om dat soort
huishouden, maar om liefde, trouw en vooral verlangen, omdat dat prefiguraties zijn
van een toekomstige tijd, een tijd van hereniging, een tijd waarin alles begrijpelijk
en heel zal zijn.

Een geluid
Een inhoudsbeschrijving, hier toch min of meer gegeven, zegt bijna niets over het
bereik van dit boek, dat veel wijder is dan in een paar zinnen kan worden
aangegeven. Het is geen ‘vrouwenboek’, maar het is wel een illuminatie van het
menselijk bestaan vanuit een puur vrouwelijk denken en voelen. Het is archeologisch
in de zin waarin alle ontwikkelingsromans archeologisch zijn, en als zodanig graaft
het weliswaar naar oorsprongen, voorstadia, eerdere en andere versies van het
dagelijks (vrouwen) leven, in de eigen kindertijd, in het leven van de desperate
moeder, en van de mysterieuze, conscientieuze, beminde, afhakende Sylvie, en in
het getrouwde en solitaire bestaan van de grootmoeder. De mannen van al die
volwassen vrouwen zijn inderdaad stilletjes of met geweld verdwenen. Van de
grootvader, het oog in het meer, de verzamelaar van wilde bloemen, de bouwer van
het huis waarin al deze vrouwen hebben gewoond, is alleen het huis over, gedroogde
bloemen in een woordenboek, de legende van zijn dood, en ontraceerbaar erfelijk
materiaal. Toch draait het boek op een wonderlijk subtiele manier ook om hem, de
verborgen voorvader onder de oppervlakte van het ijzige meer, zoals al het
‘huishouden’ om vaders en kinderen draait. Ruth, die met Sylvie is gaan zwerven,
kan zich zelf niet in een getrouwd, gesettled leven voorstellen, hoogstens een leven
als een verrukte tedere geestverschijning die door een raam naar binnen komt kijken
naar de babies op Lucille's schoot. Deze Ruth is al schrijvend bezig met een
huishouden dat draait om de levenden en de doden die met liefdevolle aandacht
moeten worden gevolgd, ‘verzorgd’ in de zin waarin trouwe Romeinen hun
voorvaderen verzorgden, in de hoop op een miraculeuze goede afloop: ‘We
herinneren ons zo weinig van een mens - een anekdote, een gesprek aan tafel.
Maar iedere herinnering wordt om en om gedraaid, ieder woord, hoe toevallig ook,
in het hart geschreven in de hoop dat het geheugen zich zal vervullen, en vlees zal
worden, en dat de zwervers een weg naar huis zullen vinden, en zij die omgekomen
zijn, wier gemis wij altijd voelen, tenslotte de kamer zullen binnenkomen en ons
haar zullen strelen met hun dromerige, gewoonlijke tederheid, omdat ze ons niet
met opzet zo lang hebben laten wachten.’
Het lezen van Housekeeping was voor mij het soort lezen dat ik me van vroeger
herinner - de wereld buiten het boek hield op te bestaan, en later werd alles gekleurd
door de wereld van het boek. Het kan alleen langzaam en aandachtig en nauwkeurig
gelezen worden; de taal is kristalachtig helder, en wat wordt gezegd geeft zo veel
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te denken, dat het jammer zou zijn er iets van te missen. Zo beschrijft Marilynne
Robinson bij voorbeeld de vlucht van Ruth en haar tante Sylvie over de gevaarlijke
spoorbrug - een tocht waarbij iets gebeurde waarna niets hetzelfde kon blijven: ‘Was
het alleen dat de wind plotseling opstak, zodat we ineenkrompen en er tegenin
moesten leunen als blinde vrouwen die tastend hun weg zoeken langs een muur?,
of hoorden we echt een geluid dat te sterk was om gehoord te worden, een woord
dat zo waar was dat we het niet konden verstaan, en het alleen maar door onze
zenuwen voelden stromen zoals duisternis of water?’
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Emily in Nederland
Vertaalde poëzie I
Rein Bloem
Lang is in Nederland theoretisch en praktisch gedacht, dat anderstalige poëzie
onvertaalbaar was. Het origineel zou onaantastbaar zijn, een vertaling
onverkoopbaar. Die overwegingen schijnen nu niet meer te gelden, want er is een
hausse in vertaalde poëzie, zowel in tijdschriften als in boekvorm; er is zelfs een
uitgever, Marsyas, die vrijwel uitsluitend in vertalingen doet en daar hopelijk niet op
toelegt. Reden om in een aantal artikelen recente vertalingen uit het Zweeds,
Italiaans, Indisch, Russisch, Duits, Portugees, aandacht te geven, vooral ook omdat
die plotselinge belangstelling voor buitenlandse dichters, die zoveelste broodnodige
inhaalmanoeuvre, alleen maar goed kan doen aan onze eigen poëzie.
De opmerkelijkste herleving maakt de poëzie van Emily Dickinson door. We hadden
al dertig, vooroorlogse vertalingen van Simon Vestdijk (plus een waarlijk fenomenaal
essay - te vinden in Lier en Lancet I - geschreven toen hij net in de dertig was!), nu
zijn er bijgekomen zes vertalingen van Jan Eijkelboom (in: Wat blijft komt nooit terug,
1979), achttien door Elly de Waard (Westers, 1980) en vierenveertig (!) door een
dichterscollectiefje met Louise van Santen, Marko Fondse en Peter Verstegen (in
het tijdschrift De tweede ronde, lente 1981, waarin ook een helder essay van
Verstegen over de Belle van Amsherst). Dat vraagt natuurlijk om vergelijking,
onderling en met het origineel, en al is er niet één gedicht bij dat ze allemaal vertaald
hebben, je kunt de nodige botsingen meemaken:
nr. 449: I died for Beauty...

Elly de Waard
Ik stierf voor Schoonheid - maar was net
In de Tombe bijgezet
Of Een die voor de Waarheid stierf,
Kreeg naast mij een Vertrek Zacht vraagt Hij mij ‘Waarom ik stierf’?
‘Om Schoonheid’, antwoord Ik ‘En Ik - om Waarheid - Eén zijn Zij Ambtsbroeders Wij’, zei Hij En zo, als Verwanten, 's Nachts ontmoet Praatten we tussen de Kamers Totdat Mos onze lippen had bereikt En verborgen - onze namen -

Tweede Ronde
Ik stierf voor Schoonheid - maar was nauw
Geborgen in het Graf
Of Een die stierf voor Waarheid lag
Eén scheidswand van mij af Zacht vroeg hij ‘Waar ik had gefaald’?
‘In Schoonheid’, zei 'k - en Hij -
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‘In Waarheid - ik - Zij twee zijn zijn Een Broeder en Zuster, wij’ Zo, als Verwanten, 's Nachts bijeen Spraken wij - Kist tot Kist Tot Mos de lippen had bereikt De namen - uitgewist -

In dit grafgedicht delft Elly de Waard het onderspit: het collectief vertaalt veel
letterlijker en precies in de tweetaktmaat van het origineel. Dat maakt hun vertaling
veel compacter, geslepener, terwijl de regels van Elly de Waard herhaaldelijk
ontaarden in slapte; begroteliljk voor een vertaalster die in haar inleiding zegt in de
eerste plaats op toon en ritme gelet te hebben.
nr. 1755:
To make a prairie it takes a dover and one bee, One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
If bees are few.

Vestdijk
Voor het maken van een weide
Heeft men klaver noodig en bijen,
Eén klaverplantje en één bij En droomerij.
Of droomerij alleen,
Wanneer er weinig bijen op de been
Zijn.

Tweede Ronde
Het maken van een wei vereist wat klaver en één bij,
Eén klavertje, een bij,
En dromerij,
Genoeg is enkel dromerij,
Bij weinig bij.

Vestdijk, zelfs al je zijn vooroorlogse positie en zijn isolement (er was nog nauwelijks
iets bekend over deze poëzie) in aanmerking neemt, rijdt wel een heel scheve
schaats met zijn bijen op de been, en ook hij houdt geen maat. De tweede ronde is
weer stukken beter, ik vraag me alleen af of in regel één niet nog wat besnoeid kan
worden: het maken van een wei vraagt klaver en één bij, gevolgd door één klaver
en een bij. Misschien is er ook nog wat te doen aan regel 4, maar de laatste regel
is een vondst van jewelste.
Toch bevallen over het algemeen mij de vertalingen van Jan Eijkelboom (wiens
schitterende vertaling van Donne's wachterlied: Busie old foole, unruly Sunne, naast
de niet minder fraaie versie van Constantijn Huygens ook in dit nummer prijkt) het
beste. Drie keer kun je zijn vertaling naast die van Vestdijk leggen, die dan geen
stand kan houden. Eén keer naast die van Marko Fondse en de zijnen (Louise van
Santen en de haren):
nr. 155: The murmur of a bee...

Tweede Ronde
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Het gonzen van een Bij
Loont mij - met Toverij Vraagt iemand mij waarom Sterven zou lichter zijn Mijn mond bleef stom Het Rood op Heuvelflank
Is wat mijn wil verlamt Als iemand ermee spot Pas op - want hier is God Daar gaat het om.
De Dag die Opengaat
Verhoogt mij in mijn Staat Vraagt iemand hoe - vraag het
De Kunstenaar - hij had
Mij zo gevormd!

Jan Eijkelboom
Het zoemen van een bij
verleidt als toverij.
't Is makkelijker te sterven
dan iemand te vertellen
hoe dat geschiedt.
Het rood op gindse helling
maakt mij een willoos ding.
Als iemand daarmee spot pas op: het komt van God,
meer is het niet.
De opkomst van de zon
brengt mij op hoger plan.
Als iemand ernaar vraagt kunstenaar, vertel het maar,
die mij zo schiep.

Tekening David Levine

De Tweede ronde vertaalt iets meer to the point en laat de typische leestekens
en hoofdletters intact. Maar Eijkelboom klinkt wat ongekunstelder en zijn aanhef is,
denk ik, onovertrefbaar. In beide gevallen blijft de vertaling, moeizame arbied,
moeiteloos overeind, al kun je nog uren aan het werk blijven met die bezige bijen.
Vertaling als regelrecht eerbetoon aan onaantastbare poëzie. Dat kan niet gezegd
worden over een gedicht van Olga Cabral, vertaald in Chrysallis 5: Emily Dickinson
wordt daarin opgevoerd als een Victoriaanse vrouw, een van de vele slachtoffers:
(Hoeveel Emilies
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hoestten en borduurden
onder stille stolpen
stierven te jong in gemeubileerde zolderkamers
terwijl het heelal overkookte
in haar schitterende pan?)

Emily is niet één van de velen, haar poëzie is bij lange niet alleen ontstaan uit tekort
of repressie, laat staan uit latent lesbisch verzet zoals wel beweerd is. Zeer terecht
stelt Peter Verstegen in zijn essay zich te weer tegen deze eenzijdige verklaringen.
‘Ze was in alles intens en had een groot vermogen tot liefhebben - de bron waaruit
ze putte voor haar poëzie. Het is die poëzie die zal blijven ontroeren en intrigeren,
die elementair is als de natuur en van een kracht als van Shakespeare.’
Dat is niet te veel gezegd.
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Hugh Jans
Gemengde salades
Voor het gemak is het wel eens prettig om een dag in de week een
gemengde salade te maken, die eventueel als hoofdmaaltijd kan
dienen. Daarvoor kunnen sommige bestanddelen, zoals witte, bruine,
rode bonen, flageolets en maïs, bleek- en knolselderie uit glas of
blik van goede kwaliteit gebruikt worden. We kunnen ze dan
combineren met verse rauwe of bijtgaar gekookte groenten.
Er zijn salades die, als ze koud worden opgediend, van tevoren
gemaakt kunnen worden en die dan in de koelkast of kelder bewaard
kunnen worden.
De eerste salade met bonen kan bij voorbeeld een week of twee in
de koelkast worden bewaard, als ze in schone glazen of aardewerk
potten afgedekt wordt bewaard.

Bonensalade
1 kop gehalveerde verse sperziebonen
1 kop in ruiten gesneden verse snijbonen
½ kop bruine bonen uit glas
½ kop flageolets uit glas
1 ui, in ringen
1 groene paprika, in repen
2 rode paprika's, in repen

voor dressing:
1½-2 koppen suiker
1 kop ciderazijn
½ kop slaolie
1 theel. bonekruid
1 theel. selderiezout
1 theel. zout
½ theel. peper

Kook de sperziebonen in 5-8 minuten bijtgaar, in ruim kokend licht gezouten water,
in een open pan. Giet ze af en plons ze direct in koud water. Laat ze, als ze afgekoeld
zijn, uitlekken. Doe hetzelfde met de ruiten snijboon.
Meng ze in een grote porseleinen kom met de glasbonen, uiringen en
paprikarepen.
Doe de ingrediënten voor de dressing bij elkaar in een geëmailleerde sauspan,
breng het aan de kook, steeds roerend, tot de suiker opgelost is. Giet de dressing
over de bonen in de kom. Meng alles goed, laat de salade afkoelen en zet haar
afgedekt een nacht over in de koelkast.
Haal wat nodig is 1 uur van tevoren uit de koelkast en bewaar de rest in schone
flessen, gesloten in de koelkast.
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Gemengde aardappelsla met warme spekdressing
7 ons ongeschilde aardappels
3 eetl. droge witte wijn
3 eetl. magere kippebouillon
1 krop icebergsla
1 krop krulandijvie
½ kop klein gesneden lenteuitjes
2 tenen knoflook, gehakt
2½ ons ontbijtspek
¼ kop olijfolie
1/3 kop witte wijnazijn
1/3 kop droge witte wijn
zout, peper & suiker
4 hard gekookte eieren, gepeld, gevierendeeld
24 gehalveerde, ontpitte zwarte olijven
gehakte verse lavas
Kook de aardappels in de schil net gaar, ze moeten stevig blijven. Laat ze wat
afkoelen, tot ze handelbaar zijn, pel ze, vierendeel ze, doe ze nog warm in een kom
en overgiet ze met de 3 lepels wijn en bouillon. Schep het voorzichtig om en laat
het afgedekt 10 minuten staan. Scheur de icebergsla en andijvie in mondzame
stukken. Spoel ze koud, doe ze in een slamand en sla ze uit. Schep aardappels,
sla, andijvie, lenteuitjes en knoflook om in een warme porseleinen of glazen kom.
Bak intussen in een koekepan het spek in dobbelstenen gesneden, zachtjes uit
in de olijfolie, tot het krokant en goudbruin is geworden. Giet het spekvet en de
spekjes over de sla en schep alles voorzichtig om.
Doe wijnazijn en witte wijn in de koekepan en kook het op groot vuur tot op de
helft in. Giet het over de sla en schep alles weer om met wat zout, peper en suiker.
Verdeel de sla dan over 4 eenpersoons kommetjes en versier bovenop met de
eiparten, olijven en gehakte lavas.

Gemengde salade met worst
1 kop dobbelstenen meiknol
1 kop sweet corn uit blik
1 kop groene erwten, uit glas
1 rode paprika, in stukjes
1 ui, klein gesneden zout & peper
4 ons dobbelstenen gekookte worst
boter

voor dressing:
2 eetl. sherryazijn
zout, peper & suiker
1 theel. Dijonmosterd
5 eetl. maïsolie of knoflookolie
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Kook de dobbelstenen meiknol kort af. Laat ze uitlekken en afkoelen. Schep ze in
een slabak om met de uitgelekte maïskorrels, groene erwten, paprika en ui. Zout
en peper het licht.
Bak de dobbelstenen worst zacht aan in wat hete boter en schep ze door de
salade. Klop de ingrediënten voor de dressing in een kleine kom tot een mollige
slasaus en schep het door de salade.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 21
Klein alfabet voor de verkiezingen
Joop van Tijn
A = Van Agt. Is al tien jaar minister, van 1977 af premier. Als hij nu niet wint,
mag hij van zijn partij (CDA) vast niet meer meedoen
B = Bijstand. Dat is geld dat je krijgt als je heel arm bent, geen werk hebt, en
geen werk kunt krijgen. Sommige partijen willen dat dat bedrag voorlopig maar
even zo moet blijven, andere zeggen: als de lonen stijgen: dan ook de bijstand.
C = CDA. Christen Democratisch Appèl. Vroeger drie christelijke partijen, nu
samen één - dan waren ze groter. Er is nog nooit een regering geweest zonder
hen. Sommigen denken (hopen): nu misschien? Ik hoop: ja. Ik denk: nee.
D = Defensie. Betekent verdediging. Het leger dus. Een heleboel jongens
moeten op hun achttiende in dienst. Langer dan in de meeste andere landen.
E = Emancipatie. Dat de ene groep in de maatschappij net zoveel rechten
heeft, net zoveel mag dus als anderen. Meestal gebruikt door vrouwen die een
heleboel nog niet mogen/kunnen wat mannen wél mogen. Sommige partijen
zeggen: vrouw kan toch koken en luiers wassen? Is toch ook leuk?
F = Financiën. Ons geld dus. Daar draait, ook in de verkiezingen, alles om.
Waarvoor wil je het uitgeven? Waar wil je bezuinigen? Wil je rijke mensen rijker
maken of minder rijk? Op dat gebied wordt veel gelogen.
G = Grond. Wordt veel minder over gepraat, maar is heel erg belangrijk. Er
zijn maar heel weinig landen waar ze zo op elkaar gepakt leven als bij ons.
Grond, om huizen op te zetten, of parken, of trimbanen of fabrieken, of
sportvelden is dus duur. Moeten we met zijn allen - het parlement dus - bepalen
wat we ermee doen, of zeggen we: als je geld hebt, mag je het kopen!
H = Hoeven. Werkwoord dat in verkiezingstijd wel door mensen wordt gebruikt:
‘Van mij hoeft het niet meer’. Die gaan niet stemmen, omdat ze niemand en
niets geloven. Dat is stom, je moet altijd proberen er iets aan te doen.
I = Inleveren. Werd vroeger alleen van proefwerken gezegd, nu wordt het
woord ook in de politiek gebruikt. Schijnt te betekenen dat iedereen maar wat
minder moet verdienen, zodat de werklozen weer werk krijgen. Maar alle partijen
willen iets anders doen met dat geld. En sommige partijen vinden dat rijk en
arm evenveel moeten inleveren. Niet eerlijk dus.
J = Jeugd. Jij dus. In de laatste weken van de verkiezingscampagne hoor je
daar altijd veel over. Meer speelplaatsen, betere scholen, werk voor
schoolverlaters (wat een wóórd). Daarna is het weer vier jaar inleveren.
K = Kernwapens, atoombommen dus eigenlijk. Kernenergie, atoomenergie
dus. Kiezers, alle Nederlanders boven achttien jaar, die niet in de gevangenis
zitten. Als je eenmaal gestraft wordt, komt er ook geen eind meer aan.
L = Landbouw. Daar praat haast nooit iemand over, maar daar gaat heel veel
van ons geld naartoe. Omdat onze boeren anders duurdere produkten maken
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dan de boeren in andere landen van West-Europa. Daarom vragen de boeren
dáár ook meer geld, omdat ze daar anders... enzovoort.
M = Minister. Daar zijn er zestien van, en dat worden er misschien vijftien.
Maar dat zeggen ze in verkiezingstijd altijd, dan blijkt er altijd iemand voor spek
en bonen bij te zitten. Let maar op: over een paar maanden lijkt het ineens of
we er wel vijftig krijgen, zoveel namen worden er dan ineens genoemd.
N = NAVO. Het meest genoemde woord in De Blauw Geruite Kiel - actueel.
Het bondgenootschap van vijftien landen (ook Nederland), dat ons ergens
tegen schijnt te moeten verdedigen. Kost veel geld, en levert veel oud roest
op (omdat die wapens snel schijnen te verouderen en dan vervangen schijnen
te moeten worden).

Foto Bert Nienhuis

O = Onderwijs. Vind je misschien een beetje vervelend onderwerp, maar het
is misschien wel het belangrijkste. Er wordt ook heel veel geld aan uitgegeven.
Dat kan nooit genoeg zijn. Eigenlijk zou Nederland pas een goed land zijn als
iedereen evenveel kon leren als hij kon en zij wilde (of omgekeerd).
P = Politiek. Verzamelwoord voor werk, school, bus, vuilnisauto, disco, vakantie,
dichte fabriek, buitenlandse arbeiders, krotten, nieuwe schoenen, Tegenpartij,
hondepoep. Alles dus, zo'n beetje. Je hebt er mee te maken.

Q = Quaestie. Ouderwets woord, wordt wel door deftige politici gebruikt:
‘Mijnheer de veurzitter, de quaestie is deze’.
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R = Regering. Zie onder M. Die mannen (en waarschijnlijk wel weer één vrouw)
en hun staatssecretarissen vormen samen de regering. Maken, samen met
het parlement, de wetten, en geven, samen met het parlement, ons geld uit.
S = Sociale wetten. Heb je alleen in afkortingen van gehoord, denk ik: WAO,
WW, WWV, AAW. Zorgen ervoor dat mensen die geen werk kunnen krijgen,
of te ziek zijn om te werken, of plotseling in andere problemen komen, kunnen
verder leven. Héél soms wordt daar, net als met alle andere dingen in het leven
wel eens oneerlijk mee gedaan, maar lang niet zo vaak als bij voorbeeld
mijnheer Wiegel beweert. Verreweg de meeste mensen die iets krijgen hebben
het ook echt nodig.
T = Turken. Hebben we, net als Italianen, Marokkanen en anderen naar
Nederland gehaald toen het ons nog beter ging. Deden vies en moeilijk werk,
dat niemand hier leuk vond. Nu is er minder werk, en nu moeten ze maar weg,
vinden sommigen. Belachelijk natuurlijk. En schandelijk ook.
U = Den Uyl. Was al een keer minister-president en wil dat wéér worden. Net
als Van Agt vinden een heleboel mensen hem verschrikkelijk (ouwe hoer en
zo), en een heleboel anderen fantastisch (hij weet het allemaal zo goed). Je
kunt zijn hoofd vast op je toestel tekenen, want hij zal er tot september, als ze
een kabinet maken, heel vaak op komen.
V = Vrouwen zie E. Vreemdelingen: zie T. Verontwaardiging; zie A, C, D,
G, I, K, N, W.
W = Werkloosheid. Iets gruwelijks. Want werken is soms niet leuk, maar niet
werken is vreselijk. Je kunt niet meer zo goed voor je kinlees verder op pagina 68
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Plaatjes kijken 8
Ad van der Blom
Je schaamt je soms dood als je ziet hoe Nederlandse kunstenaars in de jaren dertig
met negers zijn omgesprongen. Negerinnen werden meestal meteen maar uitgekleed
en in een beetje wulps standje op een divan gelegd: dat was dan het geheimzinnige,
erotische Afrika, weet je wel. En een zwarte man was natuurlijk het toppunt van
kracht en lenigheid, want negers waren een ‘natuurvolk’, een beetje eng maar wel
mooi. Als ze maar vér weg bleven. Dat soort discriminatie zie je telkens terugkomen,
maar de Amsterdamse kunstenares Nola Hatterman deed er niet aan mee. Haar
schilderijen en prenten van negers zijn de leukste en vriendelijkste die je je maar
kunt voorstellen, en ze zouden eigenlijk veel bekender moeten zijn.

Niet alleen in haar werk was Nola tegen racisme en andere discriminatie: ze zette
in 1933 meteen haar handtekening tegen het Hitler-regime, in 1935 werd ze lid van
een linkse kunstenaarsvereniging en in de oorlog weigerde ze lid van de
Kultuurkamer te worden: ze liet zich niet door de Nazi's gebruiken.
De ‘dansende negers’, waar je hier het plaatje van ziet, zijn niet geschilderd, maar
met vet krijt op een gladde steen getekend en daarna telkens opnieuw op papier
afgedrukt. Zoiets heet litho of steendruk. Je kunt van één steen wel een paar duizend
afdrukken krijgen, maar meestal worden er zo'n honderd gemaakt.
Na de houtsnede (van Jessurun de Mesquita), de ets (van Ostade) en deze litho
hebben we in Plaatjes Kijken nu de belangrijkste grafische technieken gehad.
‘Dansende negers’, litho uit ongeveer 1937 van Nola Hatterman (geboren in
1899, vanaf 1954 woont zij in Suriname)

[Klein alfabet voor de verkiezingen]
vervolg van pagina 67
deren, je man, je vrouw, je ouders zorgen, je buren denken dat je lui bent, je
bent nog jong en je weet niet wat je met je tijd moet doen, en: het is vaak de
schuld van anderen, de directeuren bij voorbeeld, die wel weer ergens aan het
werk komen. De politiek, de regering en het parlement kunnen er wel iets aan
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doen, en dat moet ook wel, want een half miljoen mensen heeft geen werk.
Alleen: wat? Daar gaat het in de verkiezingstijd vooral over.
X = afkorting van Iksieërnietsin. Lullige houding. Kijk onder H.
IJ = IJdelheid. Ja, dat zijn de meeste politici. Maar dat geven ze ook wel toe.
Heeft te maken met bekendheid, en in het openbaar optreden. Hebben
kunstenaars ook wel. En quizmasters. En meesters en juffrouwen, leraren. En
niet te vergeten: journalisten. Gaat vaak over als je geen minister meer bent.
Of als je het niet wordt.
Z = Zijlstra. Dat is tot 1 januari de baas van de Nederlandsche Bank. Waar
ons geld ligt. Zijlstra zegt elk jaar één keer in een boek, en een paar keer op
televisie dat het slecht met ons gaat en dat we moeten inleveren. Iedereen
luistert dan. De mensen die het met hem eens zijn, noemen hem ‘Doctor Zijlstra’,
zoiets als KoningKaskoeskielewan. Dat klinkt wat plechtiger.

Peper rent over het water
Rob Sijmons, tekening Frederique Thomassen

We vervolgen onze proefjes over de oppervlaktespanning, de kracht die voor een
soort kleeflaag op het water zorgt. Neem een vaatwasbak en vul die met water. Pak
de pepermolen en maal wat peper, en wel zo dat er over het hele wateroppervlak
gekneusde peper terecht komt. Het meeste daarvan blijft drijven.
We gaan stevig in het water roeren. Daardoor wordt de oppervlaktespanning
gebroken: je ziet nu het meeste peper zinken.
Giet de bak leeg, spoel hem goed om, en vul hem opnieuw met water en gemalen
peper (op het oppervlak). In het midden laat je een paar druppels vaatwasmiddel
vallen. De gemalen peper rent over het water naar de rand van de wasbak. Alleen
daar kunnen de stukjes blijven drijven. In het midden is de oppervlaktespanning
gebroken door de zeep uit het vaatwasmiddel.
In dat midden zal vers gemalen peper ook niet meer drijven. Toon het maar aan:
even wat peper midden boven de bak malen, en ziedaar.
Oppervlaktespanning ontstaat door de kracht waarmee watermoleculen elkaar
aantrekken. Maar meestal raakt het wateroppervlak ook andere stoffen. Dan is ook
van belang: de kracht waarmee de moleculen van die andere stof de watermoleculen
aantrekken. Of zelfs: afstoten.
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Tussen lucht en water bestaat weinig aantrekking. Daarom zal een waterdruppel
ook z'n vaste vorm houden.
Tussen glas, metaal en aardewerk enerzijds en water aan de andere kant bestaat
wel een behoorlijke aantrekkingkracht. Daarom trekt het wateroppervlak aan de
rand van een glas altijd een beetje omhoog. Daarom ook vervloeit een druppel water
op de bodem van een glas, bord of pan, Probeer het maar.
Maar neem nu eens een chocoladereep, leg die op de aanrecht, met de platte
kant boven. Vul een theelepeltje met water en laat daarvan een druppeltje op het
chocolade-oppervlak lekken. Dan zie je dat het een perfecte bolle druppel blijft. Vet
stoot namelijk water af. Op die manier kun je zelfs spreken van een versterking van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

69
de oppervlaktespanning.
Vet - dat water afstoot - en hout - dat water aantrekt - zullen zich aan het
wateroppervlak verschillend gedragen. Neem een breed glas en vul dat tot een
centimeter onder de rand met water. Pak een paar tandenstokers of cocktailprikkers
en snij die in stukjes van ongeveer een halve centimeter. Strooi de stukjes in het
glas. Na enige tijd zie je dat de stukjes hout naar de buitenkant drijven.
Neem wat kaarsvet, maak daar kleine stukjes van, en werp die ook in dat glas.
Zij gedragen zich precies omgekeerd: ze hebben de neiging om bij elkaar te komen
in het midden van het wateroppervlak.
De verklaring is als volgt. Het vet stoot het water af. Met andere woorden: het
water tussen de stukjes kaarsvet wordt als het ware een beetje weggedrongen. Zo
krijgen ze de neiging om naar elkaar toe te gaan. Bij de stukjes hout gaat het precies
omgekeerd.
Je zou verwachten dat je, als hout, ook stukjes lucifer zou kunnen gebruiken.
Probeer het maar: je zult zien dat het niet lukt. De verklaring is heel eenvoudig: om
een lucifer goed te laten branden is het hout enigszins doordrenkt met een brandbare
stof. Een soort vet.
Voor een van de volgende proefjes is het makkelijk om wat plastic wegwerpbekertjes
te hebben. Als er in de tussentijd bekertjes van kant-en-klaar toetjes overblijven,
maak ze dan schoon en bewaar ze.

Huiswerk
Fetze Pijlman, tekening Sacha van Duim

Ik moet me concentreren,
wil ik die vier kwijt raken,
mijn proefwerk heel goed leren
en ruim voldoende maken.
Daar ligt onze poes weer te maffen,
die hoeft uit geen boek iets te weten.
Mijn moeder zal haar nooit straffen,
al komt ze te laat met het eten.
Ze gaat door het luikje naar buiten,
hoeft nooit een rapport te vrezen.
De school kon naar mij fluiten,
als ik een poes zou wezen.

Straks allemaal naar de middenschool?
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Marjo van Soest
Marieke wilde op haar negende toneelspeelster worden, omdat ze op de
jaarlijkse schoolavond zoveel succes had met haar optreden als de zuster van
Prikkebeen. Op haar tiende had ze zich bedacht: ze werd toch maar liever
computerdeskundige, net als haar moeder; omdat je dan zoveel interessante
apparaten mag bedienen. Op haar elfde wilde ze kapster worden, op haar
twaalfde dierenarts en... stop! Toen was het zover. Ze moest nu echt beslissen.
Wat zou het worden? Een vak leren, later naar de universiteit, of iets anders?
Er zijn maar weinig landen zoals Nederland, waar een kind van twaalf de keus
heeft uit zoveel verschillende scholen: gymnasium, huishoudschool, havo,
atheneum, technische school, mavo, land- en tuinbouwschool. Nou, leuk toch.
‘Voor elk wat wils,’ hoor ik veel mensen al zeggen. Maar is het wel zo leuk?
Verwarrend, dat is het wel, en vooral riskant. Want hoe gaat dat? De stroom
kinderen die elk jaar van de lagere school afkomt splitst zich in twee grote
groepen: een groep die richting mavo-havo-atheneum-gymnasium marcheert,
en een groep die kiest voor LTS, huishoudschool, lagere tuinbouwschool. Als
blijkt dat je je vergist hebt is het dikwijls te laat om er nog iets aan te
veranderen. Vooral voor de stap van LTS of huishoudschool naar
havo/atheneum heb je zevenmijlslaarzen nodig. En die dingen bestaan nu
eenmaal alleen in sprookjes.

Leerlingen van een middenschool (foto Bert Nienhuis)

Om kinderen de kans te geven na de lagere school te ontdekken wat hun
sterkste kanten zijn en wat ze leuk vinden, is er een nieuw schooltype bedacht:
de middenschool. Er zijn er op dit moment veertien in Nederland. Je kunt er
naar toe van je twaalfde tot je vijftiende of zestiende. Het idee van de
middenschool is beslist niet nieuw. In Zweden bestaat al vanaf 1962 een
middenschool en in zo'n dertien andere Europese landen zijn ze er ook.
Sommige al vrij lang, andere, zoals in Nederland, nog in het beginstadium, als
experiment.
Wat voor vakken krijg je op de middenschool? Van alles: Engels, Nederlands,
Duits en Frans, maar ook timmeren en metaalbewerken. Wis- en natuurkunde,
maar ook koken en biologie. Aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook tekenen
en muziek.
Vakken dus die je voor een deel ook aantreft op bij voorbeeld LTS,
huishoudschool en atheneum, maar nooit allemaal tegelijk. Want op de LTS
krijg je geen Frans, op de middenschool wel. Op het atheneum leer je geen
timmeren of stopcontacten aanleggen, zoals op de LTS; op de middenschool
wel. Allemaal goed en wel, maar wat moet je op je vijftiende of zestiende met
je diploma middenschool? Zeker van alles geleerd maar niks echt goed? Ho
ho. Het is niet de bedoeling dat je het na de middenschool wel voor gezien
houdt. Je stapt dan over op een Mavo, een Havo, een LTS of een atheneum.
En je begint dan niet in de eerste klas, maar in de tweede of derde, dat hangt
ervan af.
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Op een middenschool houden ze rekening met wat je kunt, ze werken met
groepen kinderen. De ene groep wordt voorbereid op mavo, de ander op havo,
een derde op technische school of atheneum. ‘Domme en knappe kinderen
bij elkaar, is dat wel zo goed?,’ zeggen de mensen die kritiek hebben op de
middenschool. Ze vragen zich af of de bollebozen zich niet gaan vervelen
omdat een leraar nu eenmaal meer tijd besteed aan achterblijvers. Op een
middenschool weten ze best dat niet ieder kind even goed kan leren, maar ze
gaan ervan uit dat leren niet het allerbelangrijkste is. Ze zeggen: Jan heeft
meer aanleg om dingen met zijn handen te doen, Anneke kan beter leren. Het
is allebei belangrijk. Als Jan iets niet snapt, of Annie heeft hulp nodig met een
klus, dan helpen ze elkaar. Je leert op een middenschool heel goed met elkaar
omgaan. Ze laten je liever je eigen mening vormen en dingen zelf onderzoeken
dan van alles uit je hoofd leren. Want wat je zelf onderzoekt onthoud je meestal
wel, en wat je in twee dagen in je hoofd pompt voor een proefwerk ben je na
een week weer vergeten.
Na drie jaar middenschool komen de kinderen weer op een ‘gewone’ school
terecht, waar kennis en goed kunnen leren opeens weer wél het belangrijkste
zijn. Al die andere eigenschappen die je op de middenschool hebt aangekweekt
zijn dan opeens minder in tel. Dat is moeilijk. Daarom
lees verder op pagina 70
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kan de middenschool alleen een succes worden als de vervolgscholen er goed
op aansluiten. Volgens mensen die het weten kunnen is dat alleen mogelijk als in
heel Nederland de middenschool wordt ingevoerd.
Het maakt voor het voortbestaan van de middenschool heel veel uit welke partijen
straks de verkiezingen zullen winnen. De PvdA, de kleinere linkse partijen en D'66
zijn er erg voor dat de middenschool voor twaalf- tot zestienjarigen de enige
schoolsoort wordt. De VVD niet, deze partij vindt dat je kinderen die goed leren en
kinderen die minder goed leren niet tot hun zestiende in één school bij elkaar moet
zetten. Het CDA doet er nog vaag over.
Een meisje dat zelf op de middenschool in Lelystad zit zei vorige week in het
tv-programma Klem: ‘Ik heb eerst op een andere school gezeten, een doodnormale
school zoals iedereen die kent. Maar er zat één groot verschil. Hier kun je je zelf
zijn, ben je niet een produkt, zal ik maar zeggen. Daar was je een nummer. Als je
prestaties goed waren, je had goeie cijfers, dan was je goed. En als 't niet ging
mankeerde er van alles aan je. Ik vind 't hier veel fijner. Je voelt je vrijer.’
Binnenkort zullen we in De Blauw Geruite Kiel nog op de middenschool terugkomen.

Oplossing Rebus

De rebus in De Blauw Geruite Kiel nummer 20 luidt:
Een knappe ezel is nog geen paard

Rebus
Rupert van der Linden
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[Nummer 6 - 20 juni 1981]
Nieuws
Raster 17
Eénderde van het nieuwe nummer van Raster (nummer 17) staat in het teken van
Roland Barthes. Hans W. Bakx vertaalde fragmenten uit Barthes' curieuze
autobiografie (in de reeks Ecrivains de toujours), waarvan hij zelf heeft gezegd dat
men hem moet lezen alsof de hoofdpersoon een romanpersonage is. De gekozen
fragmenten geven een suggestie van zijn eigenzinnigheid. In een door J.F. Vogelaar
vertaald interview verschuilt Barthes zich niet achter een zogenaamde
romanpersonage, maar antwoordt hij rechtstreeks en openhartig, zoals over zijn
periode als semioticus (‘Ik leefde in een euforische droom van wetenschappelijkheid’).
Hij vertelt ook zelden iets uit eigener beweging te hebben geschreven, het meeste
werd hem gevraagd.
Van Barthes zelf is het essay De dood van de auteur vertaald, een programmatisch
stuk waarin hij Mallarmé opvoert als de vader van deze gedachte: ‘Voor hem, zoals
voor ons, is het de taal die spreekt, niet de auteur; schrijven betekent, via een
preabele onpersoonlijkheid ...het punt bereiken waar alleen de taal opereert,
“optreedt”, en niet “ik”: heel de poëtica van Mallarmé is erop gericht de auteur te
verdringen ten behoeve van het schrijven.’ In dezelfde geest is Van werk naar tekst
en de inleiding van zijn boek over Sade, Fourier en Loyola. Hun werk wilde Barthes
lezen zonder te denken aan de inhoudelijke en morele kant ervan: ‘Ik luister naar
de heftigheid van de boodschap, niet naar de boodschap zelf,’ een manier van lezen
die wel héél particulier mag worden genoemd.
Opmerkelijk in dit nummer is ook het vertaalde essay van Carlo Ginsburg getiteld
Sporen waarin hij de geheimzinnige kunsthistoricus Giovanni Morelli bespreekt die
tussen 1874 en 1876 in een Duits kunsttijdschrift artikelen schreef waaruit men later
de Morelliaanse methode distilleerde. Morelli, die deze artikelen onder het
pseudoniem Ivan Lermolieff schreef, ontwikkelde een methode om schilderijen toe
te schrijven: door niet te letten op de stijl, thematiek en allerlei andere
voordehandliggende kenmerken, maar door te kijken naar onbelangrijke details: de
oorlellen, de nagels, de vorm van vingers en tenen. Ginzburg trekt opwindende
paralellen tussen deze methode en die van Sherlock Holmes en Freud, die in feite
dezelfde manier van kijken hadden. Hij verheft het tot een ‘paradigma’.

Botho Strauss
De schrijver van de ook in Nederland met succes gespeelde toneelstukken als Groot
en klein, Bekende gezichten, gemengde gevoelens, De hypochonders, Botho
Strauss, heeft een nieuw stuk geschreven dat in december bij het Hamburger
Schauspielhaus in première gaat. Het stuk heet Kaldewey en wordt een ‘farce’
genoemd. De uitgever van Strauss, Hanser Verlag, bewaart een opmerkelijke
zwijgzaamheid omtrent de inhoud en aard van het stuk. Dat valt des te meer op nu
Hanser wel uitvoerig is over de bundel proza van Strauss die in augustus verschijnt:
Paare - Passanten. Het wordt ‘moralistisch proza’ genoemd waarin ‘de taal zelf
bewust en onverbiddelijk als esthetisch medium ingezet wordt om zich een geestelijk
tehuis te scheppen.’ Het zijn beschouwingen, vertellingen, beschrijvingen en analyses
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waarin Strauss een mozaïek van de samenleving levert waarin de stukjes anders
liggen dan men gewend is.

King Penguins
De Engelse pocket-uitgeverij Penguin raakte de laatste jaren financiëel in een diep
dal. Om daaruit te komen haalde men de legendarische jonge uitgever Louis Mayer
uit Amerika, en ziet, het toverstafje van de jeugd deed zijn werk, want Penguin is
de verliezen te boven en maakt zelfs weer winst. Het nieuwste initiatief van Mayer
is de serie King Penguins, boeken op paperback formaat die er aantrekkelijk uitzien.
Deze maand verschenen de eerste zes delen, alle met naar het surrealisme neigende
omslagen. Ook de titels hebben allemaal een satirische of lichtelijk fantastische
inhoud: Labyrinths van Jorge Luis Borges, A Confederacy of Dunces van Pulitzer-prijs
winnaar John Kennedy Toole, The Yawning Heights van Alexander Sinoviev, Lamb
van Bernard Mac Laverty, The Orchid Trilogy van Jocelyn Brooke en The Virgin in
the Garden van A.S. Byatt Het wekt enige verbazing dat Mayer genoegen heeft
genomen met de omslagtekening van Sinovievs boek: het is een honderd procent
imitatie van Topor.

Zingbaar water
Naast de roman De Blauwe salon en het boek over Eilanden verscheen van
Boudewijn Büch deze maand nóg een boek: een bibliofiele bundel gedichten Zingbaar
water, uitgegeven door Sub Signo Libelli van Ger Kleis in Amsterdam. Het zijn
gedichten die aansluiten op de roman. E[r] zijn 75 exemplaren van gedrukt; e[r] zijn
er nog tien over.

Uitverkoren
Het falen van de nieuwlichters door Bart Tromp (De Arbeiderspers, Synopsis).
Essays over cultuur, politiek en persoonlijkheid.
The Care of Time door Eric Ambler (Weidenfeld & Nicolson/Keesing). Een thriller
als analyse van deze tijd (zie pagina 10).
Russische denkers door Isaiah Berlin (De Arbeiderspers, Synopsis). Essays over
Herzen, Bakoenin, Tolstoi en anderen.
Frans Coenen door Jan Fontijn en Gideon Lodders (Kwartaalschrift
Engelbewaarder). Een schets van leven en werk tot 1907.
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Elliott Banfield

Gorky Park door Martin Cruz Smith (Collins/Nilsson & Lamm). Een politieroman
over Moskou door iemand die er maar één week was.
Op zoek naar een bezield verband door Jaap Goedegebuure (Van Oorschot). Een
degelijke studie over de dichter Marsman (zie pagina 4).
Wonders door Jonathan Cott en Mary Gimbel (Virgin/Rolling Stone/Van Ditmar).
Een bunde verhalen en gedichten over en voor het kind in ons.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Marsman: de dichter als jonge hond
H. Marsman (1899-1940) stond als dichter in de schaduw van
Slauerhoff, als prozaist in de schaduw van Vestdijk en als critikus
in de schaduw van Ter Braak. Dat schrijft Jaap Goedegebuure in zijn
boek over Marsmans literaire en maatschappelijke opvattingen. Maar
Marsman heeft op hen voor dat bij hem de legende van de eeuwige
jonge dichter hoort, de dichter die zich steeds wilde vernieuwen.

Op zoek naar een bezield verband De literaire en maatschappelijke
opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd door Jaap
Goedegebuure Uitgever: G.A. van Oorschot, 2 delen, resp. 428 en 402
p., f99,50 samen
Carel Peeters
Wie Marsman leest bevindt zich op slag in de jaren twintig en dertig en tegelijk in
alle voorgaande tijden. Niemand was zo tijdgebonden als hij, niemand die uiteindelijk
zo van alle tijden wilde zijn. Marsman deed wat elke goede dichter en schrijver zou
moeten doen: hij polemiseerde met het verleden om zijn eigen pad te kunnen effenen.
Hoe overspannen zijn vitalistische peroraties in de jaren twintig ook waren, zeker
in de eerste helft van die jaren waren die hartekreten van een niet eerder vertoonde
authenticiteit, niet afgedwongen van het leven, maar natuurlijk voortvloeiend uit de
confrontatie van een twintigjarige met de literatuur en de werkelijkheid van zijn tijd.
Marsman wist toen al bij benadering wat pessimisme en ondergangstemming was,
maar zijn jeugd deed het hem eenvoudig vergeten omdat hij het niet kon gebruiken.
In zijn eerste kritische artikel De jongeren (1919), hanteert hij een onomwonden
pathetiek waarvan de nagalm doorklinkt in tijden die hijzelf niet meer heeft gekend:
‘Waarlijk: het nieuwe, wijde optimisme heeft ons besprongen, wij beleven de vitaliteit,
de dynamiek, de spanning, wij gelooven in het sap der aarde, in de dracht der
nachten, in het vlammend zaad, en onze liefde, universeel scheppend, kan het
welkend bloemblad en de tuimeling der aéroplane gelijkelijk beminnen.’
Marsman koesterde lange tijd een opvatting van het dichterschap die zijn
historische wortels had in de romantiek: zijn leven bestond voor een groot deel uit
de verdediging van de poëzie in de zin van Shelley, ook al heeft hij niet één
samenhangend tractaat geschreven dat vergelijkbaar is met diens The Defense of
Poetry. Maar Ter Braak begreep dat Marsman zijn defense of poetry schreef toen
hij in scherpe bewoordingen reageerde op zijn artikel ‘Poëzie als roes’ waarin Ter
Braak het schrijven van poëzie voorstelde als een bedenkelijke vorm van
dronkenschap. Marsman had dan ook een verwante in Shelley, ook al noemt hij
hem niet.
‘Dichters’, schreef Shelley in zijn Verdediging, ‘zijn de niet erkende wetgevers
van de wereld’; ze zijn de grondleggers van een geciviliseerde maatschappij, zij
houden de relatie tussen kunst en leven levend en het zijn de leraren die aangeven
dat er verwantschap bestaat tussen schoonheid en waarheid. Zo dacht Marsman
er ook over, zelfs nog in 1934 toen hij schreef dat de ‘poëtische roes’ zolang hij bezit
heeft van de dichter ‘bezielend werkt, hij verscherpt het innerlijk en uiterlijk
waarnemingsvermogen, hij verhoogt de denkkracht, intensiveert het zieleleven en
schept een positieve staat.’ Zoals Shelley met zijn verdediging reageerde op de
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ironische aanval op de poëzie door Thomas Love Peacock in zijn The Four Ages
of Poetry, zo voelde Marsman zich aangesproken door Ter Braaks Démasqué der
schoonheid en het over Jan Engelman handelende artikel Poëzie als roes. Hij nam
de poëzie in bescherming en karakteriseerde haar als ‘een verhoogde luciditeit’.
Ter Braaks aanval op de schoonheid en de poëzie was gericht tegen het gemak
waarmee epigonen zich meester maakten van het prestige van de poëzie, maar in
Marsman had hij geen epigoon. Daarom nam hij hem ook serieus in Repliek van
de nuchtere Dionysos, zijn reactie op Marsmans Menno ter Braak over verzen. De
discussie was even principiëel als die tussen Shelley en Peacock. Ter Braak gaat
niet zo ver als Peacock die schreef: ‘A poet in our time is a semi-barbarian in a
civilised community’, wiens gang te vergelijken is met die van een krab: achterwaarts.
Ter Braak ontdeed zich in zijn Démasqué van een ‘puberteits-geïmponeerdheid’
voor dichters en vroeg zich bij het lezen van poëzie ernstig af wat de dichter te
verbergen had. Marsman daarentegen legt de nadruk op wat de dichter weet te
‘openbaren’. Ter Braak ziet de dichter op één lijn met politici en predikanten en heeft
in hen zoveel ‘menselijkheid’ ontdekt dat hij ze onmogelijk nog als zeer bijzondere
menselijke exemplaren kan zien.

Marsman in de zomer van 1934 in de Spaanse stad Sobrabolzano

De tegenstelling spitst zich uiteindelijk toe op de kwestie van de hiërarchie, waarbij
Marsman het romantische beeld van de dichter tracht te redden door Ter Braak
voor te houden dat zijn instelling er op neerkomt dat hij weinig verschilt van de man
in de straat.
Marsman gelooft in ‘het collectivisme der minderheid, in een aristocratische en
dus hiërarchische verhouding tussen de weinigen die het leven hier gaande houden
door het bezieling, schoonheid en intelligentie te geven, omdat het anders voor
iedereen eenvoudig onleefbaar wordt.’ Enkele jaren eerder, in 1929, had hij
bovendien geschreven: ‘Het lot van een wereld, een cultuur, een volk, een land en
een mensch hangt samen, of valt samen met het lot der poëzie in die organismen.
Daarom is onze critiek een hardnekkige en hardvochtige defence of poetry, want
deze verdediging is de meest essentiële defence of life.’
Deze gedachten van Marsman over het dichterschap vormen de achtergrond van
het even volwaardige als
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bewonderenswaardige proefschrift Op zoek naar een bezield verband dat Jaap
Goedegebuure over Marsman heeft geschreven. Het is een boek over Marsmans
‘literaire en maatschappelijke opvattingen in de context van zijn tijd’ waarin men
geconfronteerd wordt met een schrijver die zich in de meest fantastische,
absolutistische termen kon uitspreken, maar bij wie steeds een authentieke kern
overeind blijft. Men zal drie gedichten van Marsman sceptisch lezen, het vierde zal
de reserve overrompelend wegvagen; bij Tempel en kruis gekomen is men vergeten
wat scepsis is en zal men zich afvragen hoe het ooit heeft kunnen opkomen. Het
vergaat de lezer van zijn werk als Marsmans alter ego in Zelfportret van J.F., die
als jongen niet wilde geloven dat hij uit de buik van zijn moeder kwam en op een
bepaalde manier geconcipiëerd was. Zich niets van de werkelijkheid aantrekkend
zegt hij koppig tegen zichzelf: ‘Ik kom tóch van de sterren.’ Soms moet men
erkennen: Marsman kwam tóch van de sterren.

Inspirator
Marsmans vele exclamaties over de aard en betekenis van poëzie, zijn aanstekelijke
redacteurschap van De Vrije Bladen, zijn steeds van algemene commentaren
voorziene poëziekritieken en de centrale rol die hij gedurende ongeveer tien jaar in
de Nederlandse literatuur van met name de jaren twintig speelde als de personificatie
van het ‘vitalisme’, zou de indruk kunnen wekken dat hij zich permanent een ‘leider’
voelde en dat ook in werkelijkheid was. Het is jammer dat Goedegebuure zich steeds
van dit begrip bedient, niet alleen omdat het zulke vervelende connotaties heeft,
maar vooral omdat het een vertaling is van een neiging bij Marsman die men beter
met een ander woord zou kunnen benoemen. Marsman moet volgens Goedegebuure
al vroeg tot de conclusie zijn gekomen dat hij ‘zijn dichterschap diende op te vatten
als leiderschap, literair én maatschappelijk.’ Er zijn talloze plaatsen in zijn werk die
de suggestie van leiderschap wekken, maar adequater komen mij dan steeds
‘woordvoerder’, ‘inspirator’ of ‘stimulator’ voor. Het zou Goedegebuure te denken
hebben moeten geven dat Marsman zelf zich nooit in deze trant heeft uitgelaten,
zoals hijzelf toegeeft. Hij citeert ter adstructie van het vermeende ‘leiderschap’ iets
wat Hendrik de Vries bij de dood van Marsman schreef. De Vries heeft het daarin
over Marsmans ‘drang zich te geven’ en zijn ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. Het zijn
twee karakteristieken die iemand nog niet tot ‘leider’ maken. Goedegebuure schrijft
dat Marsman ook in maatschappelijk opzicht leiderschap-aspiraties had, iets waar
ook de ondertitel van zijn studie betrekking op heeft. Ook dit werkt lichtelijk
vertekenend. Marsmans maatschappelijke aspiraties waren in mijn optiek gering.
Zijn tijdelijke liefde voor de Middeleeuwen, zijn flirt met het katholicisme en fascisme
hadden zeker een maatschappelijke kant, maar waren uiteindelijk van zo'n dichterlijke
aard dat ze een te praktisch-politiek accent krijgen als men ze ‘maatschappelijk’
noemt. Afgezien van zijn politieke sympathie voor het Italiaanse fascisme in de jaren
twintig - waarmee hij zich tijdelijk van Arthur Lehning vervreemde - waren zijn
opvattingen eerder van cultuurkritische aard te noemen. Marsman interesseerde
zich voor literatuur en cultuur en uit die sfeer waren zijn woorden afkomstig en
daarop hadden zijn ideeën betrekking. Zijn hiërarchische en romantische opvatting
van het dichterschap als een aristocratische minderheid die het leven gaande houdt
door het bezieling, schoonheid en intelligentie te geven heeft natuurlijk
maatschappelijke betekenis, maar niet in de praktische zin. Dit alles behoort meer
tot de sfeer van de cultuurfilosofie, zoals bij Shelley, die op grond van soortgelijke
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ideeën juist tot een verlichte politieke filosofie kwam. Deze kanttekeningen doen
weinig af aan de waarde van het beeld dat Goedegebuure schetst van Marsmans
ontwikkeling. Het beschrijven van deze ontwikkeling was zijn bedoeling, niet het
schrijven van een biografie. Meer dan voor welke andere dichter uit die tijd geldt
dat zijn poëtische en culturele opvattingen ‘een dynamisch complex’ waren, zoals
Goedegebuure schrijft, dat ‘permanent in wording’ was. Marsman verklaarde het
vitalisme, dat hij zelf in het leven geroepen had, in 1933 wel dood, maar de essentie
ervan, ‘de bereidheid voortdurend in beweging te blijven, zijn positie niet te
consolideren, een rollende steen te zijn die geen mos vergaart’, bleef hij zelf trouw.
Goedegebuure voegt hieraan toe dat ook het latere vitalisme een element van
wishful thinking moet hebben gehad, omdat zowel Arthur Lehning als D.A.M.
Binnendijk verklaarden dat het eigenlijk niet zo in zijn aard lag. Dat maakt het
verschijnsel alleen maar interesanter, want ook van zijn vroege vitalisme schreef
Marsman zelf dat het ‘noodweer’ was, een in energie omslaande weigering zich te
laten besmetten door ondergangssentimenten, vrees voor de dood en voor
‘verstening’, zoals in het gedicht Lex Barbarorum valt te lezen:
Geef mij een mes.
ik wil deze zwarte zieke plek
uit mijn lichaam wegsnijden.
ik heb mij langzaam recht overeind gezet.
Ik heb gehoord, dat ik heb gezegd
in een huiverend, donker beven:
ik erken maar een wet:
léven.
allen, die wegkwijnen aan een verdriet,
verraden het en dat wil ik niet.

Marsman in 1924

Door het beschrijven van Marsmans ontwikkeling volgen we de stroom van zijn
leven en zijn de cesuren die Goedgebuure aanbrengt met zijn hoofdstukken slechts
tussenstations, met als eindpunt Marsmans dood in 1940. Daardoor onstaat de
indruk dat alles, hoe grondig ook onderzocht en uiteengezet, een voorbijgaande
betekenis heeft. Dat zou anders zijn als Goedegebuure thematische hoofdstukken
had ingelast waarin hij afzonderlijk op een bepaald aspect ingegaan zou zijn. Zijn
synthetische visie op dit leven is nu verwerkt in een stromende tekst waarin leven
en werk, invloed en maatschappelijke context door elkaar worden behandeld.

Paradijs
Marsman is, zoals de titel van het boek aangeeft, altijd op zoek geweest naar een
‘bezield verband’. De titel is ontleend aan Tempel en kruis waarin Marsman erkent
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dat er geen God of maatschappij is die hem in een dergelijk verband trekt. Maar
vóór deze apotheose van zijn dichterschap had hij lang uitgekeken naar een
samenleving die veel weg zou hebben van een Nieuwe Middeleeuwen. In De Vrije
Bladen van 1925 publiceerde hij ‘Thesen’ waarin hij in het bestek van enkele
honderden woorden een hele wereldbeschouwing samenperste die begon met de
woorden: ‘De oorsprong van den ondergang dezer beschaving is het individualisme.
De Renaissance rukte den enkeling los uit het toen reeds sterk verworden cultureel
verband der Middeleeuwen. De persoonlijkheid derft de persoonlijke zaligheid.’
Goedegebuure rekent een dergelijke uitspraak tot Marsmans dualistische fase omdat
het ‘paradijs’ dat Marsman zocht te ver van de werkelijkheid van zijn tijd verwijderd
was en de ‘ondergang van het avondland’ door hem vitalistisch werd genegeerd.
Door zich te oriënteren op het katholicisme door vriendschappen met Jan Engelman
en Gerard Bruning en zich te begeven in de sfeer van het tijdschrift De Gemeenschap
probeerde Marsman het paradijs dichterbij te brengen. Iets dergelijks geldt voor zijn
belangstelling voor het fascisme, waarover hij in een interview met Albert Kuyle in
De Gemeenschap van 1928 zegt: ‘Het fascisme, in zooverre het nationalisme is, is
een na-renaissancistische gedachte, en als ongeveer alle na-renaissancistische
gedachten fout. De middeleeuwse conceptie daarentegen is universalistisch, dat is
anti-nationalistisch. De mentaliteit die veronderstelt de hiërarchie van de macht, de
plicht van den sterkste, vind ik onontbeerlijk. Mussolini vind ik niet groot, heelemaal
niet groot, misschien het tegendeel van groot, maar sterk... Ik geloof dat het fascisme
of vormen daarvan in Holland en Duitsland een kans hebben omdat de
sociaaldemocratie door zijn kwantitatieve overheersching, zijn kwalitatief echec
alleen al bewezen heeft.’
Het waren zulke opvattingen waar Marsmans vriend van zijn jeugd Lehning weinig
mee ophad. Verschillen waren er altijd geweest, al in de tijd dat Marsman in zijn
expressionistische periode was en bezoeken bracht aan Berlijn, maar ze waren
overkomelijk of door Marsman nog niet zo aangescherpt. Lehning reageerde op
Marsmans Thesen met Anti-thesen in De Stem, met als eerste zin: ‘Het individualisme
is het eigenlijke begin van onze beschaving.’ De kloof tussen de twee vrienden werd
hierdoor erg groot, want Lehning zette in klare bewoordingen uiteen waar zijn
politieke en culturele wereldbeschouwing op neer kwam, samen te vatten in de zin
‘Doel van het socialisme is de bloei der persoonlijkheid’ en ‘het middel is steeds
belangrijker dan het doel’. Hoe uitgesproken Marsmans gedachten soms ook waren,
in essentie bleef er toch veel onbepaalds. Zelf karakteriseerde hij zijn instelling in
het midden van de jaren twintig als ‘anarchistisch-aesthetisch-vitalisme’. Maar in
tweede helft werd zijn hang naar het katholicisme steeds sterker en verklaarde hij
bij voorbeeld in
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een brief aan Gerard Bruning dat hij zijn waarheden bij de Merovingers en Karolingers
zocht, want bij hen vond hij in het ‘katholicisme een machtige harmonie van
religieuze, maatschappelijke en staatkundige waarheden’. Marsmans ‘Roman
Holliday’, zoals Arthur Lehning zijn flirt met Rome noemde, leidde tenslotte tot een
ontgoocheling na de dood van Bruning in 1928, die zover ging dat hij de brieven
die hij hem geschreven had aan de nabestaanden terugvroeg. De gedichten over
kruistochten en kathedralen die hij in die tijd schreef nam hij later niet in zijn bundels
op en evenmin in het Verzameld Werk dat in 1938 in drie delen verscheen.
Een steeds terugkerend motief in Marsmans leven is de behoefte zich te ontdoen
van wat hij geschreven, gedacht en gedaan heeft. Goedegebuure stipt dit in de
verschillende fasen terloops aan tot men er een lijn in begint te zien. In een van de
Drie autobiografische stukken die Marsman in 1932 schreef, Drijfzand, schrijft hij:
‘Ik dien afscheid te nemen van mijn vurigen, slanken jonglingstijd, die zich dreigt te
herhalen, te versteenen in een krampachtig en stiriliserend refrein. Ik móet mij
regenereren.’ Deze behoefte aan regeneratie heeft op zijn minst drie oorzaken die
uit Marsmans werk kunnen worden afgeleid. De eerste is de vitalistische, de onwil
zichzelf te fixeren of te verstenen, hoezeer dit ook in tegenspraak is met zijn hang
naar het katholicisme. De tweede is zijn neiging tot absolutisme, waardoor hij bij
terugblik niet meer achter zijn vroegere meningen of gevoelens kon staan. Een
derde oorzaak kan gezocht worden in Marsmans poëtische praktijk, die eruit bestond
dat hij tijdens het schrijven, zoals hijzelf zegt, ‘sterker’ leefde en dacht: ‘Werken
houdt mij in een spanning... die zoozeer op het ding van het vers en op het maken
ervan is gericht, dat ik niet aan mijzelf kán denken; werken en lezen is
opiumschuiven, vergeten, mijzelf ontgaan.’
Het is denkbaar dat hij in deze staat van ‘verantwoordelijkheid tegenover iets dat
boven mij was gekomen, en dat mij beheerste, en dat ik de demon noemde, de
“demon der poëzie”,’ zichzelf en zijn poëzie na deze roes niet herkende. Marsman
probeerde in zijn poëzie zozeer zijn ‘uitersten kenbaar te maken’, en streed - in zijn
eigen woorden - zo vaak een strijd waarbij hij zijn huid kon verliezen, dat hij soms
zijn eigen grenzen overjoeg. Dit heeft wellicht ook te maken met het
dubbelgangermotief dat men herhaaldelijk aantreft, in het bijzonder in het verhaal
De bezoeker.
Ook in Zelfportret van J.F. treedt het op als er staat: ‘Wat was de echte Fontein,
de schuwe droomer die schreef van zich zelf dat hij sliep in de haren mantel der
duisternis en in de schepen der sterren voer langs de zeeën der macht, of déze
rustig en monter en vol zorg voor een vreemd blond kind?’ Die dubbelganger in De
bezoeker is ‘een parasiet die mij uitzuigt’.

Met Vigoleis Thelen en D.A.M. Binnendijk in Auressio, zomer 1937

Marsman zat zichzelf zo dicht op zijn huid en had daarnaast zo'n behoefte zich
te verantwoorden dat hij zelfs nog in 1938 in zijn Proeve van zelfkritiek schreef: ‘In
naam van wat ik nog niet geschreven heb, verwerp ik alles wat ik geschreven heb,
hoewel ik zeer goed weet wat het waard is.’ Deze Proeve werd de inleiding van zijn
Verzameld Werk waarin hij ook de ontwikkeling van ‘intuïtie tot bewustzijn’ beschrijft.
Als een portrettist van zijn geest legt hij uit hoe hij met zijn drie autobiografische
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stukken ingreep in zijn eigen leven en dat zijn verlangen naar regeneratie tot een
zelfonderzoek leidde waarbij hij de wil ontdekte. Marsman is in deze passage
enigszins cryptisch, maar zeker is dat het lezen van Nietzsche, zoals Goedegebuure
uitvoerig laat zien, hem veel duidelijk heeft gemaakt. Hóeveel mag blijken uit het
Zelfportret van J.F., proza dat nog het beste te karakteriseren is als dat van een
herstellende zieke die weer voorzichtig aan het lopen gaat en die op elke pagina
zijn krachten voelt terugkeren. Marsman typeert het zelf op een niet te verbeteren
manier als proza van ‘een naakte verbeelding’: ‘Volkomen natuurlijk vermengen
zich stijl en natuur, bespiegeling en vertelling, sensualiteit en psychologie, intellect
en gevoel.’ Het Zelfportret past in Marsmans regeneratie en daarbij fungeerdé
Nietzsche als de belangrijkste nieuwe steunpilaar. Marsman ontdekte door hem de
betekenis van de Griekse cultuur en hij deed een grote liefde op voor het Zuiden,
op te vatten als de lichtzijde van het leven. Nietzsche verloste hem ook van het
christendom dat het leven splitste in een eeuwige hemel en een vluchtig bestaan
dat werd bedorven door de doem van de erfzonde. Het werk van Nietzsche bracht
evenwicht in zijn gedachtenwereld en het bevestigde zijn essentie: dat het leven
stroomt en dat het bestaat uit het gebruiken van de creatieve mogelijkheden. In
Tempel en kruis schrijft Marsman de biografie van zijn ontwikkeling in een stroom
gedichten waarin hij vaste greep heeft op wat hij wil zeggen. Met een epische adem
ontraadselt hij zijn leven als een gedicht, ‘niet meer verteerd door een onwerelds
heimwee’. Het zijn gedichten waarin ontluistering (‘de roeping van de mens bestaat/in
het verraad van dromen’) wordt afgewisseld door het onder ogen zien van
onvermijdelijkheden, het Nietzschiaanse amor fati: ‘Als het verleden trekt,/zoek dan
een land,/dat niemand heeft begaan,/zoek naar de lege weg,’ en: ‘Deze man verloor
het geloof/in wat sterker was dan hijzelf.’ Zijn liefde voor de Helleense cultuur krijgt
in deze gedichten vorm in een verheerlijking van de Middellandse Zee, die tegelijk
als haar symbool dienst doet: het is de cultuur

In Venetië met zijn vrouw en Aty Greshoff, 1934.

die in d'azuren zee haar loop begon
en golven zal door 't westerse revier,
zolang de geestdrift om de ruimten spant
een firmament van intellect en droom.

‘Wie schrijft, schrijv' in den geest van deze zee/of schrijve niet’, begint het laatste
gedicht, en het eindigt met ‘zolang de europese wereld leeft/...ruist hier de bron,
zweeft boven déze zee/het lichten van den creatieven geest.’
Tempel en kruis waardeer ik hoger dan Jaap Goedegebuure, die aan het slot van
zijn studie Marsmans betekenis ter sprake brengt. Het is het sluitstuk van een
onderzoek waarin hij Marsman, zijn vrienden, tijdgenoten, invloeden en de tijd voor
zichzelf heeft laten spreken, waarbij Goedegebuure zelf alleen aanwezig was als
degene die dit alles met grote kennis van zaken bij elkaar bracht als een voorbeeld
van integrale literatuurgeschiedenis. Van Tempel en kruis waardeert hij de uit
eenentwintig gedichten bestaande afdeling ‘De wanhoop’, omdat daarin een
evenwicht is bereikt ‘van een door sobere vormgeving ingetoomde emotionaliteit’,
terwijl hij de afdeling ‘De boot van Dionysos’ rederijkersachtig noemt, terwijl Marsman
juist bewust in de vorm van alexandrijnen afscheid neemt van zijn vitalistische
periode. Goedegebuure waardeert Marsmans andere poëzie maar matig, en ziet
zijn betekenis vooral in het kritische proza, zoals de essays over Ter Braak en Gorter.
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Voor zijn verhalend proza heeft hij evenmin veel waardering, in tegenstelling tot
Oversteegen in Vorm of vent. Hij maakt een uitzondering voor de Drie
autobiografische stukken en Zelfportret. Tenslotte zegt hij over Marsmans ‘ideeën
die verder reikten dan de literatuur’ dat ze treffen door hun oprechtheid, ‘maar
evenzeer door naiveteit en wereldvreemdheid’ en dat ze niet ten onrechte in de
archieven zijn geraakt.
Ik denk, als men dat zo apodictisch kan zeggen, dat Goedegebuure voor een
groot deel gelijk heeft en dat men Marsman moeilijk anders kan lezen dan met een
mengsel van reserve en de behoefte zich gewonnen te geven vanwege de periodieke
overmacht aan authenticiteit. Bij andere schrijvers accepteert men onvoorwaardelijk
het hele werk, bij Marsman heeft men behoefte aan selectie. In het tweede deel van
zijn studie heeft Goedegebuure al het werk opgenomen dat nooit in het Verzameld
Werk is gekomen: gedichten, kritieken, prozafragmenten, twee interviews,
documenten, brieven en verspreide publicaties in kranten en tijdschriften. Ook
hiervan geldt dat er flarden tussen zitten die zijn betekenis onderstrepen.
Ter Braak sprak eens van Marsmans ‘jonge honden-heroïsme’. Een Nederlandse
dichter met de charmes van een jonge hond. Die heeft op zijn minst een hoge
zeldzaamheidswaarde.
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Een verzegelde fontein
Een discrete biografie over de dichteres Christina Rossetti
Christina Rossetti door Georgina Battiscombe Uitgever: Constabel, 233
p., f60,05 Importeur: Nilsson & Lamm
Diny Schouten
In Arthur Quiller-Couch' editie van The Oxford Book of English Verse (er is voor
nieuwere drukken een andere samensteller), waarin ik zocht naar gedichten van
Christina Rossetti (1830-1894), staat ze, door het identieke geboortejaar, op één
bladzijde met een al even bijzondere negentiende-eeuwse dichteres, de Amerikaanse
Emily Dickinson (1830-1886). Quiller-Couch koos uit Dickinsons immense produktie
(1775 gedichten) slechts één gedicht, ‘Parting’, met de prachtige regels: ‘Parting is
all we know of heaven/ And all we need of hell’. Er is een gedicht van Christina
Rossetti, met bijna dezelfde titel, dat minstens zo beklemmend is: ‘Parting after
parting/ Sore fear and sore sore pain/ Till one dreads the pang of meeting / More
than of parting again’.
Door Rein Bloem was ik in de vorige boekenbijlage van VN geattendeerd op de
vlekkeloze vertalingen van vierenveertig gedichten van Emily Dickinson, ‘creatieve’
vertalingen in een betekenis die Karel van het Reve zou kunnen behagen, plus een
aardig biografisch essay over Dickinson van Peter Verstegen in De Tweede Ronde,
lente '81. Het was vreemd om zeer kort daarop een even uitzonderlijk
natuurverschijnsel waar te nemen: de schitterende poëzie van Christina Rossetti.
Er zijn wonderlijke overeenkomsten tussen beide dichteressen, al zijn ze naar de
inhoud van de gedichten waarschijnlijk niet diepgaand. Dickinson en Rossetti zijn
beiden even onbeïnvloedbaar en onverstoorbaar, er is bij beiden geen enkel verschil
te bespeuren tussen vroeger en later werk. ‘Het bijzondere is dat Emily Dickinson
als dichteres meteen gevormd lijkt,’ schrijft Verstegen, maar dat geldt ook voor
Christina. In de keuze van onderwerpen zijn ze, lijkt het, even nauw begrensd: God,
natuur, liefde en dood. Emily Dickinson vroeg om advies aan Thomas Higginson,
die haar gedichten ‘spasmodisch’ en ‘onbeheerst’ vond. Christina's broer William
legde de gedichten van zijn zuster voor aan John Ruskin, die ze om hun
onregelmatigheid niet geschikt vond voor publikatie: ‘So full are they of quaintnesses
and offences’. Het etiket ‘Victoriaans’ kan voor de bescheidenheid van beide
dichteressen ook nog worden opgeplakt, hoewel Christina's onwereldsheid niet zo
ver ging als die van Emily, die zich na haar dertigste aan letterlijk niemand buiten
de familiekring vertoond heeft.
‘Is either of these ladies alarming?’ vroeg Christina in een brief aan William, toen
hij een bezoek bracht aan haar aanstaande schoonfamilie. Logeerpartijen waren
voor de dodelijk verlegen Christina evenzovele martelingen. Er is een verhaal dat
de gastvrouw na enige tijd vergeefs wachten Miss Rossetti van haar kamer ging
halen. Ze trof haar verschrikt aan, te bang om naar beneden te gaan en zich aan
het gezelschap voor te stellen. Een andere keer durfde ze dat wel: op een party liep
ze plotseling naar het midden van de groep gasten, zei: ‘Ik ben Christina Rossetti,’
en liep terug naar haar plaats zonder nog een woord te zeggen.

Minnaars
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‘Bescheidenheid’ is ook een woord voor de zakelijke en competente biografie van
Georgina Battiscombe. Voor een biografe is mevrouw Battiscombe erg discreet. Ze
lijkt met haar biografie geen ander doel te hebben dan de bestrijding van de
indiscretie van haar voorgangster, Lona Mosk Packer, uit 1963. De strijd gaat om
het al of niet bestaan van een derde minnaar, naast de twee door Christina
afgewezen huwelijkskandidaten.
De eerste kwam toen ze zeventien was: James Collison, lid van de door Ruskin
geïnspireerde en door haar broer Dante Gabriel geïnstigeerde broederschap der
Pre-Rafaelieten, een kring van schilders en schrijvers. Ook Christina droomde, als
de Pre-Rafaelieten, over verheven middeleeuwse ridderschap. Prenten van ridders
waren populair onder schoolmeisjes, die ze natekenden in hun albums. Christina,
schrijft Battiscombe, ‘keek uit naar een ridder in glanzende wapenrusting, wat ze
vond was een dikke platpratende jongeman, James Collison.’ Als de zevenslaper
uit Alice in Wonderland viel Collison meestal in slaap op de feestjes die hij gaf, tot
groot vermaak van de broederschap. Christina verbrak de verloving toen hij
Rooms-Katholiek werd.

Christina Rossetti getekend door haar broer Dante Gabriel

Op haar dertigste ontmoette ze Charles Cayley, het prototype van de erudiete
maar verstrooide ‘scholar’. Christina, ditmaal diep geraakt door haar liefde, wees
hem desondanks zonder aarzeling af omdat hij niet gelovig was. Ze bleef wel haar
leven lang met hem bevriend, zo stond ook het ongeloof van haar beide broers haar
innige verhouding met hen nimmer in de weg.
Lona Mosk Packer bedacht een derde, competentere minnaar, de schilder en
dichter William Bell Scott, ook uit de kring der Pre-Rafaelieten, tot hevige
verontwaardiging van Battiscombe, die Packers theorie als een verzameling
romantische verzinsels afwijst. Battiscombes weerlegging lijkt aannemelijk doordat
ze zich strikt aan feiten houdt, waar Mrs. Packer zich kennelijk baseerde op
psychologische duiding van gedichten. Christina Rossetti was daarvoor al bang
geweest. Als er voor het eerst sprake is van publikatie van haar gedichten schrijft
ze aan William, dat hij kopiëren mag waar hij lust toe heeft, ‘only I must beg you
that you will not fix upon any which the most imaginative person could construe into
love personals’.
Battiscombe verklaart de behoefte aan bewijs van een gepassioneerde liefde uit
het ongeloof dat Christina's dramatische liefdespoëzie geschreven zou kunnen zijn
voor de klunzige en bijziende (‘my special mole’ noemt ze hem vertederd in een
tegelijk geestig en tragisch gedicht) Cayley. Hoeveel weet een ‘spinster’ van de
liefde? Het is, kortom, het aloude Emily Brontë-probleem, en Battiscombe zegt heel
terecht dat een concreet liefdesobject zelfs niet noodzakelijk hoeft te zijn.
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Dood
Nog verstandiger is het stukje van Virginia Woolf over Christina Rossetti, in The
Common Reader 2, een ironische bespreking van een in 1930 verschenen biografie,
van Mary Sanders, waarin ze zich kennelijk ergert
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aan de gewoonte in biografieën om te hengelen naar betekenissen, in uitingen
waarin ze door de belanghebbenden zelf over het hoofd werden gezien. ‘Het gaat
om de poëzie,’ zegt ze streng, en Christina bezat het talent. U was een geboren
dichter. Uw intuïtie was zo zeker, zo direct, zo intens dat het gedichten voortbracht
die als muziek in de oren klinken.’

Christina Rossetti met haar moeder. Foto van Lewis Carroll

Virginia Woolf wijst op nog iets anders: Christina Rossetti bleef volstrekt
onaangeroerd door welke gedachte van anderen, historisch of actueel, dan ook. Ze
vermeed zorgvuldig elk boek dat haar vaste, in haar meisjesjaren vastgezette geloof
aan het wankelen kan brengen. In haar leven zijn maar een paar belangrijke
gebeurtenissen, de verlovingen, de dood van familieleden, de ziekte van Basedow
(Graves' disease) die haar jarenlang teisterde, en die haar mooie trekken volledig
ruïneerde. Uiterlijk waren er geen stormen in haar leven, en Battiscombe, toch al
erg discreet (het zou Virginia Woolf genoegen hebben gedaan), kan daar weinig
spannends van maken.
Maar de gedichten zijn prachtig, melancholisch, hartbrekend. Battiscombe heeft
er veel van opgenomen, en ze zegt er verstandige dingen over. De bekendste zijn
‘Twice’: ‘I took my hand in my heart/ O my love o my love’, en ‘Song’: ‘When I am
dead my dearest/ Sing no sad songs for me’. ‘Two thoughts of Death’ is ‘volgestouwd
met wormen en bederf,’ schrijft Battiscombe. De morbide preocupatie is terug te
voeren op een jeugdherinnering: als kind groef ze een dode muis op die ze een
paar dagen tevoren had begraven. Haar walging over de verrotting die ze zag roept
bij lezers van het amusante boekje van William Gaunt ‘The Pre-Raphaelite Tragedy’
ongetwijfeld herinneringen op aan de ijzingwekkende daad van Dante Gabriel
Rossetti, die na zeven jaar zijn gedichten terughaalde uit het graf van zijn eerste
minnares, Elisabeth Siddal.
Diep-romantisch, voor zover ik de term ooit begrepen heb, zijn Christina's visioenen
van hemel en hel, en haar omkering van de waarden die liefde en dood meestal
hebben: liefde als de veroorzaker van leed, dood als brenger van vreugde. Christina,
uiterlijk altijd in perfecte zelfbeheersing, moet het geduizeld hebben van wat haar
ziel tormenteerde. Van de vier kinderen Rossetti werden Maria en William toen ze
klein waren ‘the calms’ genoemd, Christina en Dante Gabriel, ‘the storms’. ‘Een
verzegelde fontein,’ zo karakteriseerde William later zijn zusje.
Over de religieuze poëzie zegt Battiscombe weinig - ‘for Christians only,’ is haar
summiere commentaar. Om de moderne lezer niet af te schrikken wil ze kennelijk
vermijden, Christina's lichtelijk bigotte karakter al te zeer te prononceren. Virginia
Woolf, die nogal sarcastisch is over Christina's geloofszekerheden, memoriseert
het verhaal dat Christina's zusje Maria niet de mummies in het Britisch Museum
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wilde bezoeken, ‘als de Jongste Dag eens mocht aanbreken, zou het voor de
toevallige bezoeker heel ongepast zijn te zien hoe de lijken onsterfelijk moesten
worden’ - Christina, die daar niet zo aan gedacht had, bewonderde de
scherpzinnigheid van haar zuster.
Met verbazing beschrijft Battiscombe dat Christina bevriend was met Swinburne,
notoir priesterhater en bij het publiek bekend als atheïst. Over de anti-God passages
in ‘Atalanta in Calydon’ had Christina strookjes papier geplakt, maar ze stemde erin
toe toen hij vroeg zijn ‘Century of Roundels’ aan haar op te mogen dragen. Swinburne
vond ‘Passing away, saith the World, passing away’ haar mooiste gedicht, een
schitterend, beklemmend gedicht dat zesentwintig versregels lang op slechts één
rijmklank is gebouwd. Het is Maurice Bowra die in een erg goed stuk in The Romantic
Imagination erop wijst hoe simpel haar poëtische middelen zijn, geconcentreerd
door de herhalingen, haar taal spreektaal, en hoe dwingend het effect. Het mooiste
voorbeeld daarvan, tegelijk betoverend en bedreigend, met
karretje-op-de-zandweg-kwaliteit, vond ik ‘Uphill’:
Does the road wind uphill all the way?
Yes, to the very end.
Will the day's journey take the whole long day?
From morn to night, my friend.
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Roelofsz' Letterkundig alfabet-I

Eugène Ionesco op de vlucht voor o.a. Jaroslaw Iwaszkiewicz, Vojislav Ilić, Ilja Ilf, Henrik
Ibsen, Gabaret Ibraileanu, Juana de Ibarbourou, Tasi al_din IBN Taymiya, Matsuji Ibuse,
Vera Michajlovna Inber Michail Vasiljevitsj Isākovski, Panaït Istrati, Karl Leberecht
Immermann.
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Koele, dodelijke proporties
Eric Ambler geeft een perfecte analyse van deze tijd
The Care of Time door Eric Ambler Uitgever: Weidenfeld & Nicolson,
250 p., f41,10 Importeur: Keesing
R. Ferdinandusse
Graham Greene heeft - ergens, eens - geschreven dat Eric Ambler ‘unquestionnably
our best thriller writer’ is. Dat onze slaat natuurlijk op het feit dat Greene en Ambler
beiden Brit zijn, en je vindt die uitspraak, of dat citaat, althans die vijf woorden, dan
ook terug op de voorkant van alle Ambler-deeltjes die verschenen in de
Fontana-pocketreeks. Greenes juichkreet was voor Amerika natuurlijk minder
geschikt, maar omdat ook daar zeer veel bewonderaars van Ambler zijn te vinden,
staat op alle voorkanten van de Ambler-boeken in de Ballantine pocketreeks: ‘The
Greatest Spy Novelist of All Time’. Zulke citaten of uitroepen worden door uitgevers
meestal ongevraagd op omslagen gezet en daarom volsta ik met de opmerking dat
ik me in de omschrijving van Graham Greene heel wel kan vinden.

Toch heeft zo'n uitspraak nadelen: het wekt verwachtingen en het is maar de vraag
of de schrijver in kwestie daartegen is opgewassen. Ik heb eens een vriend Journey
into Fear van Ambler aanbevolen, met de nodige lof, en juist daardoor denk ik, viel
het tegen. Journey into Fear is een vrij simpel verhaal. Een Engelse ingenieur die
voor het Turkse leger werkt wordt op een avond beschoten. De Turkse politie denkt
dat hij belaagd wordt door een Duitse agent en dat hij beter snel het land kan
verlaten. Hij wordt naar een vrachtschip gebracht dat naar Genua vaart. Aan boord
enkele vreemde figuren met valse paspoorten, en een huurmoordenaar. De ingenieur,
Graham, is bang. Vanaf het moment dat op hem geschoten is en zijn hand geraakt.
Elke dag op de boot is een dag vol angst. Aan het eind van de tocht wordt hij even
tot geweld gedwongen. Het boek eindigt, Ambleresk, in de trein naar Parijs. Aan de
horizon zoeklichten die de hemel aftasten. Het boek verscheen in het voorjaar van
1940 en dat is in elke regel te lezen. Om Twen aan te halen: geschreven op de huid
van de tijd, maar wel met een stethoscoop, want de hartslag is constant hoorbaar.
Wie - als mijn hierboven genoemde vriend - aangelokt door Graham Greene de
bekende, actie geladen clichés van het thrillergenre, uitgebouwd en aangedikt door
film en tv verwacht, komt bedrogen uit; hij heeft afgewacht in plaats van te lezen.

Nachtmerrie
Het is een lot dat Ambler meermalen beschoren is geweest. Hij oogstte roem met
vijf boeken in de jaren 1936-1940, waaronder het befaamde The Mask of Dimitrios,
waarin het direct vooroorlogse Europa haarscherp beschreven is. In reactie op de
patriottische spionagelectuur schiep hij als eerste de anti-held, de hoofdpersoon
(een ingenieur, een schrijver) die in de spionage, en daardoor ook meestal in een
nachtmerrie, verzeild raakte. In de oorlog schreef hij scenario's voor propagandafilms
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en vertrok daarna naar Hollywood voor hetzelfde werk voor de gewone film. Pas in
1951 kwam hij weer tot het schrijven van thrillers. The Judgement on Deltchev ging
over een staat in Oost-Europa, en een proces tegen een partijleider, en het werd
hem niet in dank afgenomen. De linkse lezers die hij had vonden hem een verrader,
omdat hij de Russen attaqueerde. Andere lezers misten die vertrouwde sfeer van
voor veertig toen het nog om antifascisme tegen fascisme ging, en de meeste lezers
(met onder anderen als woordvoerder Raymond Chandler) vonden dat Ambler te
intellectualistisch was geworden. In die tijd betekende dat gewoon dat je niet door
het gewone volk van de toonbank werd geplukt. Ambler heeft zich later met twee
schitterende zinnen op Chandler gewroken: ‘O ja, Chandler. Was zeer begaafd,
maar heeft wel zijn hele leven altijd hetzelfde geschreven.’ Dat is dan ook precies
wat Ambler tot zijn hoge positie in de rangorde der thrillerschrijvers heeft gebracht:
hij herhaalde zich niet. Soms zijn echo's van vroeger in zijn werk hoorbaar. Ik had
dat sterk bij het lezen van zijn nieuwe boek, zijn twintigste, drie weken geleden
verschenen: The Care of Time, dat me herinnerde aan het al genoemde Journey
into Fear. Niet alleen omdat een oud Ambler-motief van de trein erin terugkeert,
maar het is even klein en compact; en zoals Journey into Fear de harde schaduwen
van de Tweede Wereldoorlog meedraagt, zo is The Care of Time doortrokken van
de waanzin van een derde, uitgelokt door de verfijning van het terrorisme.

Eric Ambler

Terrorisme
Amblers hoofdpersonen zijn steeds buitenstaanders geweest, soms oprecht, soms
ook tamelijk doortrapt. De hoofdpersoon in The Care of Time is een ghostwriter, die
ook tv-interviewer is geweest, maar van wie gaandeweg ook steeds verder onthuld
wordt dat hij in de spionage een verleden heeft, en met zijn vroegere chef in de CIA
nog een appeltje te schillen. Ambler heeft, zijn vorige boeken bewijzen dat, steeds
een perfecte analyse gegeven van de tijd waarin wij leven. In dit boek stelt hij
onomwonden dat we staan voor de tweede, grote golf van het terrorisme, en de
contouren daarvan worden in zijn verhaal duidelijk.
De ghostwriter komt in contact (gedwongen, en zeer geloofwaardig geconstrueerd)
met een internationale bemiddelaar, een lobbyist, die bezig is voor een Arabische
Vorst een Amerikaanse basis te versieren. De tegenprestatie die het Westen moet
leveren is in de vorm van zenuwgas, en officieel wil niemand dat, vandaar de
bemiddelaar. De tegenstanders, het Mukhabarat Zentrum, zetten hun terroristen in,
de Arabische Vorst heeft in Oostenrijk in een oude zilvermijn de beste schuilkelder
van de wereld laten bouwen, de hoofdpersoon, de ghostwriter, ziet kans door een
onverwacht spontaan tv-interview iets van de dreiging duidelijk te maken, als hij er
tenminste in slaagt het bandje met het interview weer in Amerika te krijgen.
Het is, helaas, niet Amblers meesterwerk geworden. Geen Dimitrios, geen
Schirmer Inheritance, geen Levanter. Het is de vraag ook of dat gekund zou hebben.
Thrillerschrijvers als Forsyth en Collins en Lapierre in The Fifth Horseman, en
kwakzalvers als Ludlum hebben voor het terrorisme de wereld nodig, het Witte Huis,
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het Kremlin, Khadaffi en het Japanse Rode Leger en Carlos en wat al niet, het is
breed opgezet, het rookt en het smookt. Ambler brengt het terug tot kleinere,
dodelijker proporties, kort en terughoudend beschreven. Pas op het eind is er een
beetje geweld, het is opnieuw geen kwestie van afwachten maar van lezen. The
Care of Time is de wereld van de beroeps, waar met voorzichtigheid en
terughoudendheid wordt geopereerd. Het middenstuk van het boek is zelfs nog iets
te wijdlopig, met te veel franje over zaken die er eigenlijk weinig toe doen die alleen
de sfeer wat versterken.
De hoofdpersoon wordt naar Europa gelokt, naar de Arabische Vorst, om een
boek te schrijven over een terrorist uit de vorige eeuw. Ambler gebruikt als motto
voor zijn boek een fragment uit diens nagelaten geschriften, waarin de vrouw van
A.I. Herzen wordt opgevoerd die van elke vijand van haar man steeds zegt: ‘Time
will take care of him’. De tijd zal wel met hem afrekenen. Natuurlijk, dat doet de tijd
met ons allemaal, maar het is duidelijk wat een angst dat met zich meebrengt. En
Ambler heeft, net als veertig jaar geleden, nog steeds het vermogen om die angst
in koele, simpele zinnen om te zetten.
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De schrijver heft zich zelf op
Ironisch elan in de nieuwe roman van Willem Brakman
Ansichten uit Amerika Roman door Willem Brakman Uitgever: Querido,
172 p., f23,50
Frans de Rover
Hoewel de toekenning van onze hoogste letterkundige onderscheiding, de P.C.
Hooftprijs, toch minstens de indruk wekt van definitieve canonisering van een auteur
en zijn (afgerond) oeuvre, lijkt voor de meest recent gelauwerden die bekroning
eerder te functioneren als aanmoedigingsprijs om nieuwe wegen in te slaan. Harry
Mulisch (P.C. Hooftprijs 1977) liet de literaire schrijverij even rusten (hoewel...),
begaf zich op het pad van de filosofie en beschreef de compositie van de wereld.
Willem Brakman (P.C. Hooftprijs 1980) bleef weliswaar binnen het domein van de
literatuur, maar schreef met Ansichten uit Amerika niet alleen ‘zijn volgende roman’:
hij beschreef de compositie van een roman. En voor Brakman is een roman meer
dan zo maar een vlot geschreven reeks gebeurtenissen; voor hem is een roman (of
verhaal) de uitdrukking in taal van ‘de’ wereld zoals die zich in beelden (op
reprodukties en ansichten bij voorbeeld) manifesteert. De enig mogelijke uitdrukking
en daarmee ‘werkelijkheid’.
Zo weergegeven kan de overeenkomst Mulisch-Brakman een wat
geforceerd-geconstrueerde indruk maken. Maar ik beoog meer dan een retorische
trucage. Juist in de visie op het schrijven, door Brakman zelden zo pregnant
geformuleerd als in dit boek, tonen de twee auteurs een bijzondere verwantschap.
De constructie van Brakmans roman roept onmiddellijk Mulisch' polemische reactie
aan het adres van zijn critici op, De Verteller verteld (1971). De eerste bladzij van
dat weerwoord bevat een glasheldere, schematische uiteenzetting van het verschil
tussen ‘een schrijver’ en ‘een verteller’. Summier samengevat wil het zeggen dat
het verhaal van een verteller het verslag van een ervaring is die voorafging aan het
schrijven; dat het verhaal geen invloed heeft op de auteur, dat het een teken is dat
naar iets anders dan zich zelf verwijst en dat het een toegift is op het bestaan van
de auteur. Het verhaal van een schrijver is zelf zijn ervaring; het verandert de auteur,
die in feite toegift is bij het verhaal, en het is een teken dat naar zich zelf verwijst:
‘werkelijkheid’. In Brakmans roman wordt met al deze gegevens een superieur
ironisch spel gespeeld door ze ‘zichbaar’ te maken. Het boek bevat niet alleen het
verhaal over de ontwikkeling van een jongeman in een vooral erotisch uiterst
gecompliceerde ambiance, het bevat ook in voetnootvorm de commentaren daarop
van ‘de schrijver’ en ‘de verteller’. In afwijking van Mulisch, maar wél keurig volgens
de literatuurwetenschappelijk gangbare terminologie, verwijst Brakman met ‘de
verteller’ naar de vertelinstantie, degeen die ‘het verhaal’ in juist deze vorm
presenteert, en met ‘de schrijver’ naar zich zelf (maar dan wel in de derde persoon!).
Die interrumperende personages of personificaties stellen de dubbele bodems, de
ironie, voortdurend aanwezig. Maar het ironische van de ironie is dat op die manier
ook een samenhangende poëtica van Brakman in beeld komt die aansluit bij de
traditie van de hermetische, maniëristische literatuur.

Prater
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Voor Mulisch' begrip ‘verteller’ heeft Brakman een andere, in zijn geval treffender
aanduiding. Zo laat hij zijn verteller opmerken dat die ‘zijn genoegen altijd “post
festem” beleeft, dat wil zeggen, er is nauwelijks sprake van bewuste constructie en
pret vooraf, maar van een “scheppen in schemer” en vreugde nadien (waar bij
voorbeeld ook de bijbel het over heeft). Dit belangrijke feit onderscheidt de verteller
van de prater.’ Op twee niveaus is zo'n prater in de roman vertegenwoordigd.
Allereerst in de figuur van ‘de schrijver’ die steeds wil afdwalen van het verhaal,
opwindende gebeurtenissen expliciet wil toevoegen en vooral eigen ervaringen zou
willen beschrijven. Wanneer de jongeman in het verhaal een bijzondere (uiteraard
oedipale) relatie tot zijn gestorven moeder blijkt te hebben, interrumpeert ‘de schrijver’
onmiddelijk met herinneringen aan zijn eigen ‘wondere liefde voor zijn moeder’.
Maar dat komt hem terecht op een reprimande van ‘de verteller’ te staan: ‘Zo heeft
de verteller niets aan de liefde van de schrijver voor zijn moeder, die liefde hoort in
de eigen gebieden thuis en is niet waard dat er hier over wordt verteld. Niet dat wat
de schrijver als persoon onderlijnt hoort in een verhaal, maar wat van hem af wijst.
Het behoort iedere schrijver dag en nacht te achtervolgen dat hij alleen maar bestaat
voorzover hij zich opheft.’

Willem Brakman (tekening: Siegfried Woldhek)

Schrijver en verteller staan voortdurend op gespannen voet met elkaar, al beseffen
ze dat ze elkaar op een speciale manier nodig hebben: ‘Echt doorleefd materiaal
dient er door de schrijver te worden aangedragen, de verteller zorgt wel voor een
vorm, en als het enigszins kan in goede samenwerking, want zo zou het toch moeten
zijn: alles eendracht en samenzang.’ Maar zo is het niet; naarmate het verhaal zich
ontwikkelt, bemerkt de schrijver dat het aan zijn greep ontsnapt en in handen van
de verteller een eigen loop gaat bepalen. Tegen het einde heeft de schrijver al
sputterend en ten slotte zwijgend het nakijken; het verhaal is geenszins het verslag
van zijn ervaringen, het is een ervaring voor hem zélf geworden.

Fantast
In dat verhaal treedt een afsplitsing van de schrijver op: in de figuur van de jongen
Ben krijgt de prater op het tweede niveau gestalte. ‘Prater’ wil hier vooral betekenen:
romanticus, fantast, bedenker en verteller van schitterende gebeurtenissen. Nadat
de jongen al vroeg zijn moeder verloren heeft, moet hij ook de gruwelijke aftakeling
van zijn vader-dekastelein meemaken. Na diens dood drijft Bens zuster Asselien
het provinciale café in een doodlopende straat van ‘het onlieflijke stadje E.’ Als een
super-moeder ontfermt zij
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zich over de verweesde Ben; door haar bemoeienis krijgt hij achtereenvolgens
baantjes als wapenverkoper, rattenvanger en vertegenwoordiger in spelletjes.
Wanhopige werkzaamheden voor een wanhopige, ook seksueel verwarde jongen.
Want Ben is niet van deze wereld: hij voelt zich een ‘lonely wolf’, hij wil maar één
ding: naar Amerika, naar het gedroomde leven - cowboy in het Wilde Westen. De
situatie wordt gespannen wanneer een andere eenzame, de oudere
landschapsfotograaf Lam (‘Ik heb het moeilijk Ben, ik doe in antiek, tweedehands
auto 's en discrete verhuizingen’), zich in de familiekring binnendringt en als
barkeeper in het café gaat werken. Hij zit achter de ongenaakbare, altijd in het zwart
geklede Asselien aan (in de buurt bekend als ‘de hete non’), maar ziet in dat hij zijn
doel het best kan bereiken door het over het dromerige broertje te spelen. In subliem
beschreven scènes probeert hij de lonesome cowboy te paaien voor zijn plannen
het café te verbouwen tot een zwoel rood paleis: ‘We houden de zaak sjiek, alleen
lui uit de bouwerij en verder zakenlieden, helder is duidelijk.’ Ben had zich iets anders
gefantaseerd, meer in de sfeer van zijn beloofde land. ‘Een saloon? maar wis en
waarachtig Ben, maar waarom per se reetzweet en paardepoep? Wat ik bied is het
Wilde Westen. Kijk, wat willen die cowboys, wees eerlijk, waaraan denkt zo'n
koeieverkrachter daarbuiten tussen de cactussen? Aan planken, spijkers, leer, touw?
Daar heeft ie zijn buik van vol, geloof Lam. Goudlamé, dat wil hij! Balkietelend rood
met goudstof, een visnet met groene glazen ballen, zwartleren poefs en splitjurken
tot de oksel. Leer mij de cowboys kennen, ik ben in dienst geweest jongen, en dat
is helemaal het Wilde Westen.’ Ook voor de gitaartokkelende Ben is een bijzondere
rol weggelegd: ‘En jij krijgt je Home on the Range, iedere zin in een andere belichting:
rood, geel, blauw, en dan witte lieslaarzen, een geelzijden gulp, geschminkt bovenlijf
met tepels van bladgoud. Ben jongen, Europa ligt voor je open: Olst, Wijhe!
Saasveld!’

Geluk
De situatie loopt uit de hand. Lam ontdekt een bijzondere verhouding tussen zijn
hete non en haar broer; hij suggereert Ben om nu maar eens definitief naar Amerika
over te steken, anders zal hij wel eens wat fotomontages van Asselien maken. Maar
Asselien onthult dan aan Ben hoe ze zich gewroken heeft op de afgetakelde vader
voor zijn nachtelijke bezoeken aan haar slaapkamer; Ben begrijpt de vingerwijzing.
Lam wordt geveld door een dodelijk schot uit een plasticpistooltje. Ben en Annelies
blijven samen achter met op de tafel voor hen een oerhollandse warme maaltijd,
en Ben weet ‘dat het er voortaan om zou gaan zich zo voorzichtig en behoedzaam
mogelijk af te schermen tegen het gevoel van geluk.’
Incest, veile lusten, seks, drank, moord en doodslag, spanning en sensatie; alles
wat God verboden heeft komt in dit verhaal over het voetlicht. Een draak van een
verhaal kortom. Maar zoals het provinciale decor waartegen het drama zich afspeelt
tevens het universele decor van ‘de western’ is, zo heeft alles in dit boek een parallel
met iets anders. De schrijver, de verteller, de verhaal-personages, de gebeurtenissen,
het triviale en het ‘hoge’: alles en iedereen zijn op wonderbaarlijke manier, ik zou
willen zeggen: op de manier van de ars combinatoria, met elkaar verbonden en van
elkaar doordrongen. Die bijna onafzienbare hoeveelheid combinatiemogelijkheden
is het boeiende van het boek. Tegelijkertijd is de roman echter meer dan een
hoogstandje in vorm en taal. In en achter het ironische steekspel van ‘verteller’ en
‘schrijver’ lag een complete, traditionele poëtica; uit de ironische toonzetting waarmee
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al die variaties op de oedipale driehoek, al dat gewroet en geïntrigeer beschreven
is, komt een mensvisie naar voren die vooral ingegeven is door mededogen. ‘Er
bestaat zo iets als een ideale verhouding tussen gebeurtenis en intensiteit, en het
is wel zeker dat die het dichtst wordt benaderd door in de gebeurtenissen te
schrappen.’ De verteller schrapt, de lezer vult aan en ervaart de intensiteit van het
verzwegene. Juist door de karikaturale, dus fragmentarische voorstelling van mensen
met hun woelende emoties door te trekken tot het punt of moment dat de karikatuur
door het lachwekkende heen het zicht opent op universele aspecten van het
menselijk tekort. Met een bewonderenswaardig ‘élan vital’, met een virtuoze ironie,
is Brakman er in deze roman in geslaagd zijn thema op voor hem unieke wijze met
‘vorm’ te verbinden.
Nogmaals: ‘Het behoort iedere schrijver dag en nacht te achtervolgen dat hij
alleen maar bestaat voorzover hij zich opheft’: het verhaal als enige mogelijkheid
van bestaan; de auteur als toegift (heel toepasselijk heet de recent verschenen
bundel met kritieken op werk van Brakman Het verlangen om er niet te zijn). Maar
om met een bij dit type auteurs zo geliefde stijlfiguur, de paradox, te besluiten: deze
roman met een afwezige schrijver stelt op een glorieuze manier Willem Brakman in
de Nederlands literatuur aanwezig.
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Abiyoyo, Abiyoyo, Abiyoyo!
Wonders: een geheime opslagplaats voor lezende kinderen

Share the chair, chew the shoe, een verhaal van Frank Modell

Wonders Writings and drawings for the child in us all Onder redactie
van Jonathan Cott & Mary Gimbel Uitgever: Virgin/Rolling Stone, 636
p., f37,95. Imp.: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
Neem een te grote leunstoel. Zet er een enorm glas grenadine met een rietje bij.
Leg een boek op de leuning van de stoel en roep het kind. Zeg: ‘Ik heb een mooi
boek meegebracht. Wil je niet wat lezen?’ Het kind haalt de schouders op, kijkt door
het raam de straat in, waar het regent en knikt. Het hijst zich op de stoel en ziet het
glas staan. Het legt het boek op de knieën, pakt het glas met twee handen beet.
Het drinkt de grenadine in één keer op, terwijl het de ogen strak gevestigd houdt op
de omslag van het boek. Daarop staat afgebeeld, bij voorbeeld, een kade waar een
schip aan ligt. Twee kinderen praten met de kapitein. Op de rand van het omslag
zie je nog net een grote auto wegrijden met een meneer en een mevrouw erin. Het
kind in de stoel zet het lege glas weg en slaat het boek open. Wat je daarna ook
verzint om te doen - het heeft geen enkel effect. Je kunt na verloop van tijd vragen
of het huiswerk al gemaakt is, je kunt roepen dat het eten bijna klaar is, je kunt driftig
met de stofzuiger onder de voeten van het kind willen stofzuigen, niets van dat alles
zal doordringen.
Het kind leest.

Wat gebeurt daar nu precies in die te grote leunstoel? Waarom is het kind van het
ene op het andere moment plotseling doof geworden en blind voor iets anders dan
de letters en waarom kun je tien rotte eieren in een kom naast het kind kapot slaan
zonder dat het van het boek zal opkijken om te zeggen: ‘Gétverdemme, wat stinkt
het hier, zeg!’? Omdat het kind van de wereld is afgestapt, zo maar, van het ene op
het andere moment. Het is op reis gegaan, met die boot mee, en bekommert zich
om niets wat het heeft achtergelaten. Wat daar nog in die stoel zit, met opgetrokken
knieën en het boek te dicht bij de ogen, is een rudiment, een blauwdruk van een
kind. Want het kind leest.
‘In een verhaal van Andersen,’ zegt Walter Benjamin die zelf een groot verzamelaar
van kinderboeken was, ‘komt een prentenboek voor waarvoor “het halve koninkrijk”
verkocht was. In dat boek was alles echt. “De vogels zongen en de mensen liepen
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uit het boek weg en spraken.” Als echter het prinsesje een bladzijde omsloeg
“sprongen ze meteen weer terug in het boek, opdat er geen wanorde ontstond.”’
Wat aardig is dat nou toch weer, dacht ik toen ik dat bij Benjamin las, wat heeft die
Andersen dat nou toch weer goed voor de kinderen bedacht; behalve de helft van
ons koninkrijk zou ik voor zó'n boek ook nog wel de provincie Zuid-Holland willen
afstaan, maar ik had weer eens niet goed doorgedacht. ‘Pietepeuterig en onscherp
als zo veel wat Andersen geschreven heeft,’ gaat Benjamin verder, ‘gaat dit kleine
verzinsel nu net precies voorbij aan waar het hier op aankomt.’
Niet de dingen stappen van de bladzijde af om het lezende kind tegemoet te
treden, betoogt Benjamin, maar het kind zelf dringt zich, al lezend en kijkend, als
een wolk - het woord is van Benjamin - in de beeldenwereld binnen. Het kind beheerst
al lezend de kunst van het Tauistische Voltooide: het is heer en meester over de
bedrieglijke oppervlakte van het tweedimensionale en betreedt moeiteloos de planken
waarop het sprookje zich werkelijk afspeelt.
Ik geef na lang nadenken, Walter Benjamin gelijk, maar slechts voor een gedeelte.
Voor het andere gedeelte geef ik Hans Christiaan Andersen gelijk.
Want hoe zit het met het kind in de stoel? Het heeft het boek uit en slaat het dicht.
Het geeuwt, rekt zich uit en ziet op dat moment dat het limonadeglas leeg is. Buiten
op straat is de zon doorgebroken en sommige kinderen in de straat zijn alweer bezig
met iets met een bal. Het kind schuift van de grote stoel en begeeft zich naar buiten.
Een uur lang speelt het met anderen met de bal. Dan moet het kind naar bed. En
terwijl het inslaapt bedenkt het hoe het zou zijn als er werkelijk zo'n boot zou liggen
aan de kade - en vervolgens ligt die boot er en vaart het kind uit.

Jaszak
Waarmee ik wil zeggen dat Walter Benjamin het juist formuleert als hij zegt dat de
fantasie zo werkt dat een lezend kind binnendringt in de wereld van de verbeelding
(maar zeker weten we het niet want de kinderen kijken wel uit om ons iets daarover
te vertellen). En Hans Christiaan Andersen heeft het met zijn prentenboek er niet
over wat er gebeurt als
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de prinses het boek léést, maar over wat de kinderen zouden willen dat er gebeurt
als ze lezen: ach, als de dingen maar écht waren! Niet alleen maar in een boek,
maar hier in de kamer! Had ik maar echt een heel klein mensje, dat in m'n jaszak
meekon naar school!
Alleen omdat de kinderen zo heel graag willen dat fantasie en werkelijkheid niet
van elkaar verschillen, en alleen omdat ze geloven dat het best mogelijk is dat dat
eens gebeurt, al is het maar voor één keertje, desnoods als ze even niet kijken,
alleen daarom zijn het de enige wezens die in staat zijn door de bladzijde heen in
een andere wereld te stappen. ‘Hè,’ zeggen de volwassenen tegen elkaar als het
kind goed op gang is gekomen met lezen, ‘Alice doesn't live here anymore.’
In de loop van de jaren gebeurt er dan iets met de kinderen, ze verliezen het
vermogen om door de bladzijde heen te stappen en ze zijn er niet treurig om. Ze
worden net als wij en er bestaat dus ruime gelegenheid om met ze te lachen en
ruzie te maken. En dat was het dan, zeggen we terugblikkend.
Maar er zijn mensen die zich zelf als kind niet zo gauw los willen laten. Ooit heeft
Saul Steinberg eens een fotomontage gemaakt die een wonderlijk verhelderend
effect had: hij stond, gefotografeerd, midden in een grote kamer in hij hield een
jongetje bij de hand van een jaar of zes, in een pakje van een halve eeuw geleden,
want dat jongetje was óók Saul Steinberg. Hij hield zich zelf bij de hand, hij had het
kind dat hij was, meegenomen. Niks dood, niks verloren, ik neem je mee naar verre,
verre landen.
In de Verenigde Staten kwamen Jonathan Cott en Mary Gimbel op het idee om
een klein briefje te sturen aan tweehonderd schrijvers en tekenaars met het verzoek
iets voor kinderen te schrijven of te tekenen. Het gaf niet wat, er werd niet
voorgeschreven voor welke leeftijd, de aangeschrevene hoefde zich aan geen enkele
conventie van ‘kinderliteratuur’ te houden.
‘En als u zin hebt uw tekst te illustreren, of een verhaal in tekeningen te maken,
of samen te werken met een kind, of een nieuwe versie van een sprookje te vertellen,
of van een kinderversje, of een prozagedicht te schrijven of een satire - please do.’
Het enige wat Cott en Gimbel wilden, was een collectie verhalen en tekeningen voor
kinderen en volwassenen maken zodat de aangeschrevene zich vrij voelde om een
werk te maken ‘that ultimately appeals to the child in you’.
Sommige New Yorkse uitgevers waren sceptisch over het plan, vertellen Cott en
Gimbel (‘Waarom zouden schrijvers en kunstenaars zo iets doen?’) maar het resultaat
is honderdzevenentwintig bijdragen in een boek, Wonders, dat zo dik is dat je het
heel goed kunt gebruiken als opstapje om bij het kastje met de rollen drop te kunnen.

Tekening Saul Steinberg

Wonders is de geheime opslagplaats geworden van de kinderen in de volwassen
schrijvers en tekenaars.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Ann Beattie bij voorbeeld heeft het niet op honden. Vroeger niet en nu nog niet.
Dat maak ik tenminste op uit haar vijf piepkleine verhaaltjes over A Biting Dog. Een
voorbeeld van de manier waarop Biting Dogs te werk gaan is het vierde verhaaltje
van Beattie: ‘Een verzamelaar van oude achtenzeventig-toeren platen is op weg
naar huis, nadat hij zojuist een plaat te pakken heeft gekregen van “Zulu's Ball” door
King Oliver en zijn Creole Jazz Band. Als hij door een steegje loopt, wordt hij
opgejaagd door een bijtende hond. Hij laat de plaat vallen. De bijtende hond gaat
de hoek om, met een maniakale grijns op zijn gezicht.’ Zo iets hoef je maar een
keer gelezen te hebben om precies te weten hoe akelig bijtende honden zijn.
Hetzelfde vertelt Bill Berkson in een verhaaltje Dangerous Enemies. Daarin vertelt
Berkson hoe Larry Fagin en hij rustig liepen te wandelen toen er een stelletje
blaffende honden op hen afkwam. ‘Het waren herdershonden, hele wilde, en ze
zouden ons het volgende moment verscheurd hebben als ik niet instinctief Larry
naast me op de grond getrokken had.’ Het kwam dus nog goed, maar het was op
het nippertje. Maar er zijn in Wonders natuurlijk ook schrijvers die het voor de honden
opnemen, zoals Hannah Green die vertelt dat er ‘in the city of Paris’ een park is
waar, zoals het bord aan de ingang van het park zegt, alles mag en iedereen kan
komen, maar geen honden, zelfs niet aan de lijn: Giraffes may nibble the leaves off
the trees and children somersault where they please, girls can turn cartwheels, and
a large hippopotamus can just wander in and sit in a sandbox and say what you
may there's no room for a soul to dig a hole, make a castle or even a pie. But all
dogs are strictly forbidden, even those on leashes.’ Het is oneerlijk, dat moet ik
Hannah Green toegeven, maar het lijkt me daar wel prettig, in dat park ‘in the city
of Paris’.
Er staat in Wonders een prachtig verhaal van John Irving over het geluk dat je
hebt als er op de rug van je moeder die op het dak een zonnebad aan het nemen
is, plotseling vier van zonne-olie druipende vliegtuigtickets kleven. Er staat een
getekende instructie in van Maxine Hong Kingston hoe te vliegen, en een tekening
van een stukje glas met het bijschrift: ‘een kind dat door een heks in een stukje glas
is veranderd (niet echt)’. Er staat in Wonders van de hand van Norman Mailer de
dialoog tussen de neven McBoing-boing en McBingo, van wie de eerste geboren
is in East Haaaaaartford! Er staat in Wonders het fel realistische gedicht ‘I have ants
in my pants’; er staat in hoe schildpadden de tapdans uitvoeren; er staat een boos
verhaal in van James Purdy over hoe Little Judd, vijf jaar oud en lijdend aan
slapeloosheid, de bloederige dood van Klaas Vaak op zijn geweten heeft; er staat
een strenge waarschuwing van Pete Seeger aan de ouders in om toch niet altijd
van het papier af verhalen aan de kinderen te vertellen, maar ze zelf te bedenken:
‘Start thinking, “What would happen if....?”. Start by singing this song: Abiyoyo,
Abiyoyo, Abiyoyo, Abiyoyo, Abiyoyo, yo, yoyo, yo, yoyo, Abiyoyo, yo, yoyo, yo.’
En er staat het ongelooflijk ijzersterke nummer in van de twee honden van Frank
Modell, die optreden met het lied: We share the chair / We chew the shoe / Two of
the things we like to do/ To share the chair and chew the shoe/ And sing this crazy
song for you / Chomp, Chomp, Chomp, Chomp.’
De vraag waar ik na het lezen van het 635 pagina's tellende boek Wonders mee
blijf zitten is deze: waarom is het zo buitengewoon aangenaam om verhalen voor
kinderen te lezen? Waarom leg ik zo'n verhaal niet halverwege weg om iets anders
te gaan doen? Waarom interesseert het onderwerp van de verhalen me nauwelijks
om toch alle verhalen te verslinden? Waarom krijg ik iéts terug van die houding van
doof en blind te zijn voor de rest van de wereld en door de bladzijde heen te kunnen
stappen?
Er staat in Wonders een tekening van Saul Steinberg. In die tekening ligt het
antwoord: een man houdt een klein meisje omhoog om haar de maan te laten zien.
Voor die tekening kun je drie uitleggingen bedenken. De eerste is om te lachen:
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alsof dat meisje de maan beter kan zien als ze opgetild wordt! Dat is dus der Kritik
der reinen Vernunft. De tweede uitleg stamt uit het leger van de kritische filisters:
de volwassene laat het kind niet op eigen ware grootte, maar probeert het meteen
op volwassen ooghoogte te brengen, fout, fout, fout van die volwassenen. De derde
uitleg is te koop in de winkel van de-verbeelding-aan-de-macht: de man houdt het
kind hoog omdat hij wil weten hoe het is om als het kind naar de maan te kijken,
omdat hij denkt dat het kind iets kan zien wat hij niet ziet.
Maar dan kan hij toch beter op zijn hurken gaan zitten en met het kind meekijken?
Nee, dat is nu juist het verschil. Gaat hij op zijn hurken zitten, dan komt hij in een
positie waar hij allang is uitgegroeid en zowel hij als het kind weten dat. Wat raar
en naar, denkt het kind, dat grote hoofd zo vlak bij mij, ik vind het maar griezelig.
Maar tilt hij het kind hoog boven zijn hoofd, dan roept het: ik zie ik zie wat jij niet
ziet! Wat zie je dan? vraagt de man die de spelregels nog kent. De maan! roept het
kind, want het denkt dat dat komt omdat het zo hoog is opgetild. En hoe is het met
de maan? vraagt de man. En het kind vertelt. Het vertelt precies wat de man weten
wil.
Zo iets hebben Saul Steinberg en de schrijvers en tekenaars van Wonders gedaan:
neem het kind dat je was mee op reis naar verre landen en til het op en vraag: wat
zie je? Het antwoord op die vraag levert altijd literatuur op.
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Een leven achter glas
‘De blauwe salon’: Boudewijn Büchs debuut als romancier
De blauwe salon door Boudewijn Büch Uitgever: De Arbeiderspers, 193
p., f27,Maarten 't Hart
De blauwe salon, Boudewijn Büchs debuut als romancier, bevat de levensbeschrijving
van een op jeugdige leeftijd overleden jongeman, Benedictus genaamd, die ‘steeds
in situaties geraakt waar hij vreemd aan is’. Zijn leven wordt in vier hoofdstukken
verteld, terwijl een vijfde hoofdstuk enige aanvullende documenten bevat. Elk volgend
hoofdstuk, of afdeling zoals het in de roman heet, valt korter uit dan het vorige. De
vlegeljaren beslaan drieënzestig pagina's; De liefdesjaren eenenveertig; De
openbaring drieëntwintig, en De apotheose wordt ons in zes pagina's verteld. Door
deze opzet lijkt het alsof het leven van Benedictus steeds sneller verloopt. Weliswaar
correspondeert dit enerzijds met ons aller ervaring dat de jaren, naarmate je ouder
wordt, steeds vlugger voorbij lijken te gaan, maar het zorgt anderzijds ook voor iets
onevenwichtigs in de opbouw van deze roman. Het lijkt of wij een maaltijd voorgezet
krijgen, aanvangend met een groots hoofdgerecht, waarop een kruidige soep volgt,
die weer gevolg wordt door een hors d'oeuvre. Ten slotte staat een heel klein toetje
voor ons: de apotheose. Bij de, grotendeels in de ik-vorm gestelde documenten die
daarna nog volgen had ik het gevoel alsof de hoofdrolspeler na een toneelvoorstelling
in de zaal op een zeepkist was gaan staan en informeel iets meedeelde over zich
zelf. Erg gelukkig kan ik deze constructie niet vinden.
Büch zelf heeft, in het Leidsch Dagblad van 28 maart 1979, in een interview gezegd
dat hij werkt aan ‘een volslagen doorgeconstrueerde vorm van literatuur. Eindeloos
pielen en prutsen’. Inderdaad: De blauwe salon is een ‘doorgeconstueerd’ boek:
het leven van Benedictus wordt ons verteld door zijn biograaf Lothar Gottlieb
Mantoua, wiens werkwijze op zijn beurt weer uit de doeken gedaan wordt door een
anonieme figuur die in de wij-vorm schrijft. Büch noemt dit, op pagina 123 van zijn
boek, zelf terecht een ‘omslachtige verhaaltrant’, maar hij rechtvaardigt dit met een
opmerking op pagina 71: ‘Om de tot onderwerp gekozene zo objectief mogelijk tot
zijn recht te laten komen, heeft men gekozen voor een formele, analytische taal,
waarin geen enkel misverstand zou kunnen ontstaan omtrent het meegedeelde en
waardoor de afstand tot het onderwerp dermate groot zou kunnen uitvallen dat men
een op die wijze verkregen beeld voor absoluut betrouwbaar kon houden. Voorts
was ook een andere herstelling op zijn plaats: zowel de behandelde persoon als
zijn levensbeschrijver koesterden beiden een grote passie voor de negentiende
eeuw, in het bijzonder voor het romantische tijdperk, zodat de gebezigde taal
misschien geen afspiegeling was van hun spreektaal maar toch zeker wel van hun
denkwereld.’

Bespiegelingen
Dit getrapte systeem van vertellen zorgt er weliswaar inderdaad voor dat wij het
gevoel hebben alsof het leven van de held zich achter glas afspeelt, maar het
genereert ook mijns inziens nogal overbodige bespiegelingen over de verhouding
tussen Benedictus en zijn biograaf, van welke overbodigheid wij ons eerst recht
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bewust worden als ons op pagina 118 wordt meegedeeld dat de biograaf ‘niemand
anders was dan de ongelukkige zelf’.
Volgens mij had Büch zijn roman beter, zonder omweg van Mantoua en wij,
rechtstreeks in de hij-vorm kunnen schrijven en ik grond deze overtuiging op de
herhaaldelijk in deze roman opduikende passages waarin ons zonder biografische
franje een en ander over een bepaalde belevenis van Benedictus wordt verteld. Die
gedeelten zijn over het algemeen uitstekend. Zo wordt ons vanaf pagina 18 tot
pagina 33 verteld hoe het Benedictus vergaat in een katholiek
jeugdkrankzinnigengesticht en dat zijn voortreffelijke bladzijden, die geplaatst kunnen
worden naast de door Jeroen Brouwers enigszins vergelijkbaar beschreven
ervaringen in een jeugdinternaat. Ook verderop vinden wij telkens losse gedeelten,
enkele scènes, die laten zien dat Büch heel wat kan; ik denk onder andere aan de
vispartij met de vader (pagina 63-65), waarin, voor zover ik weet, voor het eerst in
de geschiedenis vader-zoon incest wordt beschreven, aan de beschrijving (pagina
82-85) van de eerste zoen op een kermisterrein, dat elke Leidenaar onmiddellijk
herkent als het door 3 oktober-regen doorweekte Schuttersveld, aan de sobere
verslaggeving over de dood van de zoon van Benedictus en aan de magnifieke
passage over een fietstocht en een kerkhofbezoek van Benedictus met een jongetje,
Prins genaamd, dat achter een kapel bemind wordt.

Boudewijn Büch

Negentiende eeuws
Waartoe dan die overbodige Mantoua ingevoerd? Waarom dat gefilosofeer in de
hij-vorm? Om aan het geheel een negentiende-eeuws cachet te geven? Wellicht,
maar ik acht het overbodig en fragwürdig lijkt mij ook dat de roman inderdaad in
een nogal gekunsteld negentiende-eeuws proza is geschreven. Overigens is dit
proza toch doorschoten van Revismen (voorbeelden: ‘en dat zij hem geriefd zou
hebben in een bollenschuur’, ‘dat een toekomstig bankdirecteur het lid in de mond
nam van een toenmalige robbedoes’), dus zo negentiende-eeuws is het nu ook
weer niet. Soms treft men ook Van Oudshoorn-achtige zinswendingen aan (‘Voor
hem was blijkbaar nu de derde klas ruimschoots voldoende’) en op pagina 128
schrikt men op bij een twintigste-eeuwse uitdrukking: ‘De liefdedaad verrichten in
een nauwelijks bemeubelde kamer, waarin zelfs geen ledikant aanwezig was, geleek
ons een onhaalbare kaart’ (cursivering van mij). Blijkbaar was het ook een
‘onhaalbare kaart’ om het gehele werk in negentiende-eeuws jargon te schrijven.
Toch is deze Reviaans ouderwetse taal vaak best effectief en met grote regelmaat
ben ik in lachen uitgebarsten bij een onverwacht grappige zinswending.
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Niets is overigens typerender voor de negentiende-eeuwse romankunst dan lang
uitgesponnen dialogen en daarom zouden enige specimen daarvan, ter typering
van Benedictus, niet misstaan hebben in De blauwe salon. Maar op pagina 43 wordt
gezegd:
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‘Hoe zij sprak, kon hij slechts gebrekkig weergeven daar hem altoos de kunst van
de geschreven dialoog vreemd zou blijven’ (Tussen haakjes: het komt mij voor dat
hier een merkwaardige compositorische fout wordt gemaakt. De hij in deze zin is
Benedictus, maar wat doet het er nu toe dat deze geen geschreven dialoog kan
weergeven: hij schrijft het boek immers zelf niet. Hier zie je hoe de drietrapsvertelling
ongewild fouten baart). Op pagina 163 wordt deze mededeling nog maar eens
herhaald (‘Maar zowel Benedictus als zijn biograaf beheersten niet de weergave
van een dialoog’), alsof Büch meent dat wij dat misschien vergeten waren. Ik vind
het een vreemde zaak dat romanschrijvers zich excuseren voor het feit dat ze geen
dialoog kunnen schrijven. In Een Fries huilt niet maakte Gerrit Krol een dergelijk
excuus. Of je schrijft dialoog, of je doet het niet, maar je daarvoor excuseren is
belachelijk. Er zijn prachtige romans zonder dialoog geschreven (door Van
Oudshoorn, Van Schendel, Virginia Woolf), dus waarom daar zo moeilijk over
gedaan? Om personen te typeren en tot leven te wekken is dialoog wel een eerste
vereiste en bovendien verlevendigt dialoog een roman in hoge mate, maar een
excuus is zinloos, en zeker zo'n excuus als dat van Büch die het laat volgen door
de mededeling: ‘Men deelt zo dikwijls in de hedendaagse romankunst loze
gesprekken mede, die staan voor even loze gedachten.’ Hoe kan Büch dat weten?
In het eerder genoemde interview deelt hij immers mee dat hij principieel geen
romanliteratuur van na 1900 leest.

Plezier
Hoezeer De blauwe salon ook afwijkt van hedendaags proza: in één opzicht is Büch
verwant aan enkele andere hedendaagse prozaschrijvers. Evenals Hermans, Hotz
en Komrij belijdt hij herhaaldelijk een diepgaande afkeer van psychologie en
sociologie. Ook ik ben trouwens van mening dat dit volstrekt zinledige en totaal
overbodige disciplines zijn. Ze kunnen zonder enig bezwaar worden afgeschaft,
zodat daarmee de aan de universiteiten zo noodzakelijke bezuinigingen gemakkelijk
hun beslag kunnen krijgen. Kabinetsinformateurs, neem dit ter harte.
Deze recensie klinkt nogal kritisch. Daarom wil ik er aan het slot aan toevoegen
dat ik De blauwe salon tweemaal gelezen heb, de tweede keer met nóg meer plezier
dan de eerste keer. Vooral het eerste gedeelte, De vlegeljaren, dat haast door
Lodewijk van Deyssel bewerkt lijkt, vind ik goed. Helaas lijkt het wel of de kwaliteit
van de volgende gedeelten rechtevenredig is met de steeds geringere omvang.
Wel vind ik het jammer dat ons nergens wordt meegedeeld welke studie
Benedictus met een doctoraal examen heeft bekroond en ik weet zeker dat biograaf
Mantoua zich vergist als hij meedeelt dat Benedictus tragisch om het leven is
gekomen, want onlangs zag ik de Ongelukkige nog dwalen rondom het huis van
Piet Paaltjens op de Hogewoerd in Leiden.
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Een joodse Prometheus maakt zich los
Philip Roth's roman over de schrijver Nathan Zuckerman
Zuckerman Unbound door Philip Roth Uitgever: Jonathan Cape, 323 p.,
f32,70 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
De Zuckerman van de titel van deze nieuwe roman van Roth is dezelfde Nathan
Zuckerman die zich in The Ghostwriter via bizarre, shockerende fantasieën over
Anne Frank losmaakt van een vaderfiguur, de schrijver Lonoff, en zich daardoor
onvermijdelijk ook lossnijdt van een deel van zijn eigen achtergrond, van zijn ouders
en van de joodse gemeenschap waarin zijn wortels liggen. In Zuckerman Unbound
(een toespeling op Aeschylus en Shelley's Prometheus Unbound) ontmoeten we
de schrijver Zuckerman (wat een naam) in de jaren zestig, op het moment dat hij
plotseling miljonair is geworden door een boek, Carnovsky, dat zich als bestseller
heeft ontpopt. Met deze roman heeft hij een nieuwe stap gedaan op de weg naar
onafhankelikheid, niet alleen door het grote inkomen dat hem plotseling in de schoot
valt, maar alweer door het overschrijden van conventionele en ook wel ethische
grenzen. (Het doorsnijden van banden gaat bij Roth zelf ook altijd gepaard met het
doorbreken van seksuele, religieuze en sociale taboes).

Carnovsky heeft ook andere gevolgen dan een nog grotere verwijdering tussen
Zuckerman en zijn achtergrond. Hij heeft zich in dit boek ook losgeschreven van
zijn goeddoende vrouw Laura, een alter ego dat niet past bij de vaderdoder die hij
in wezen is. Maar tot zijn verbazing (en ook wel verwarring) merkt Zuckerman dat
men algemeen aanneemt dat hij zelf Carnovsky is. Het lijkt alsof het duidelijker
inzicht in zijn eigen identiteit, dat hij heeft gekregen door het schrijven van zijn
‘fictieve’ roman, als het ware teniet wordt gedaan door dat het boek, als het eenmaal
bestaat, een eigen leven gaat leiden, en hem evenzeer verstrikt en verhult als hij
eerder werd verstrikt en verhuld door de windselen van zijn relaties met zijn ouders
en andere familieleden. Bovendien raakt hij door Carnovsky wel van zijn veel te
heilige petrarkistische Laura af (en van zijn vader, zoals later blijkt), maar het boek
veroorzaakt op zijn beurt een lawine van andere molenstenen, een publiek dat hem
overal herkent, ook in de bus en op straat, een literaire agent van wie hij van alles
moet, een Engelse kleermaker, hem aangesmeerd door de agent, die hem zes
pakken tegelijk wil verkopen en met wie eindeloze discussies over knopen en
voeringen gevoerd moeten worden en - het meest in het oog springend, een figuur
als Alvin Pepler, die zich als met grote zuignappen aan Zuckerman vastklemt.

Chanteur
Pepler is een man met grieven tegen de corruptie van de media. Hij is bijna een
parodie op de tragi-komische traditionele schlemiel, maar vertoont overigens gedrag
dat op zijn manier even goed is ‘aangepast’ aan het moderne Amerikaanse leven
als dat van Zuckerman zelf. Door oneerlijke praktijken van de tv-mensen heeft Pepler
het jaren geleden afgelegd tegen een onbetekenende Wasp, in een fameuze quiz
met prijzen die in de miljoenen liepen. Sinds die tijd is hij alleen maar bezig geweest
wraak te nemen, mede namens alle Amerikaanse joden, want de schurken hebben
hem ook nog laten afgaan op het punt van de Americana. Op een avond pikt hij
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Zuckerman op in een obscure delicatessenwinkel, en laat hem niet meer los tot hij
hem zijn hele levensverhaal heeft verteld, en hem heeft gevraagd om de namen
van goede literaire agenten, want hij heeft ook een roman over zijn eigen leven
geschreven - de variaties op het thema van Zuckerman-Carnovsky stapelen zich
speels maar onontkoombaar op.
Pepler is niet alleen een ‘pain in the neck’, maar hij blijkt ook de mysterieuze
chanteur te zijn die Zuckerman met verdraaide stem opbelt om hem geld af te persen,
waarbij hij dreigt Zuckermans moeder te zullen ontvoeren uit Miami Beach. (De
creatie van Pepler zou zo uit een boek van Bellow kunnen zijn gelicht. Maar de
naijver in Roths schrijverschap is een verhaal apart, misschien is competitie of
emulatie een beter woord.) De Pepler-episode loopt met een curieuze sisser af:
tenslotte vindt Zuckerman in zijn brievenbus een envelop met een zakdoek die hij
aan Pepler had uitgeleend, met onmiskenbaar geurende vochtige sporen van
misbruik, en een woedende brief waarin hij wordt beschuldigd zelfs Peplers leven
en zijn afwijking te hebben gestolen voor Carnovsky. Tegen die tijd zijn de
toespelingen op Portnoy's Complaint meer dan duidelijk, en ben je als lezer tamelijk
verstrikt in Zuckermans netten - of spiegeldoolhof.
Het verdwijnen van Pepler is niet het einde van de complicaties die Carnovsky in
het leven Zuckerman teweegbrengt. Het laatste effect van het boek voor Zuckerman
zelf is de dood van zijn vader, aan het eind van deze roman. Daarmee komen we
op een ander aspect van de versie van Prometheus die we volgens de titel van het
boek in Zuckerman moeten zien. Het gaat niet alleen om Zuckerman als kunstenaar,
of als helper van de mens in zijn strijd tegen de tyrannie van de goden (ofwel vaders).
Toen Prometheus verlost was door Achilles, mocht hij ten slotte plaatsnemen
onder de goden van de Olympus in ruil voor het geheim dat hij alleen wist - namelijk
dat het kind dat Zeus zou verwekken bij de aardse Thetis zou opstaan tegen Zeus
en hem zou ombrengen. De post-Freudiaanse Zuckerman kan pas zijn plaats
innemen onder de grote kunstenaars (Tolstoy en Flaubert worden meermalen met
name genoemd, en het hele boek is een emulatie van wat Bellow of Malamud met
vergelijkbare stof hebben gedaan, of zouden kunnen hebben gedaan als ze eraan
gedacht hebben) als hij het geheim heeft onthuld dat geen man volwassen kan
worden zonder dat hij zijn ‘ouders’ heeft omgebracht. Nathan Zuckerman doet dat
in een gesublimeerde, indirecte vorm met zijn roman, die iedereen behalve hij zelf
leest als een pure autobiografie. De verblinding van de schrijver voor zijn eigen
diepste drijfveren? Daar lijkt het op, want ook zijn vader voegt hem op het moment
dat hij sterft nog maar één woord toe, ‘Bastard’. Daarmee is de cirkel rond. De
afvallige zoon is verstoten, de vader gedood, de onafhankelijkheid veroverd, ook al
heeft Zuckerman zijn boek beschreven in de veronderstelling dat zijn vader het toch
nooit onder ogen zou krijgen. Al lang voor het ontstaan van Carnovsky had zijn
vader een beroerte gehad, hij kan niet meer zelf lezen of schrijven, en wordt
verpleegd in een verzorgingshuis. Maar Nathan voorziet niet dat een familielied hem
Carnovsky zal voorlezen, net zomin als Oedipus verwachtte zijn vader zomaar langs
de kant van de weg aan te treffen.

Opluchting
De laatste scènes in het boek, de dood van de vader en de vliegreis terug in het
gezelschap van de deugdzame broer Henry (geen joodse naam deze keer) zijn
duidelijk hoogtepunten in Zuckerman Unbound. Oppervlakkig lijken ze op scènes
bij Bellow, vooral in Mr. Sammler's Planet en Humboldt's Gift, maar ze hebben een
andere strekking dan je ooit bij Bellow zou kunnen aantreffen: in plaats van
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verzoening en een bevestiging van de kracht van de familiebanden en van de joodse
wortels lees ik althans bij Roth een verlangen naar een definitief lossnijden uit dat
te strakke verband. ‘Zuckerman’ doet dat in ieder geval, al is het grotendeels
onbewust. Maar zijn gevoel achteraf is ondubbelzinnig genoeg - het is pure opluchting
en exaltatie.
Na zijn terugkeer uit Miami laat hij zich in een taxi naar het terrein van zijn jeugd
rijden.
‘Wie ben jij dan wel?’ vraagt hem een neger die in het flatgebouw woont waar
Zuckerman zijn jeugd heeft doorgebracht.
‘“Niemand,” antwoordde Zuckerman, en dat was dat. Je bent niet meer iemands
zoon, je bent niet meer de man van een goede vrouw, je bent niet meer de broer
van je broer, en je komt nergens meer vandaan.’
Op de weg terug naar New York komt hij langs de synagoge ‘waar hij Hebreeuwse
les had gekregen na school, tot zijn dertiende. Het was nu een Afrikaanse
Methodistische Episcopale Kerk’.
Zou het schrijven van Portnoy's Complaint helemaal niets met het schrijven van
Carnovsky gemeen hebben? En wordt Roth evenzeer verguisd door zijn joodse
achterban als Nathan Zuckerman? Dat zou wel iets verklaren van de stroefheid en
onwil om over zijn persoonlijk leven te praten die zo sterk naar voren kwam in het
interview met Bibeb (VN, 14 maart 1981).
Zuckerman Unbound vind ik een knap geschreven, knap gecomponeerde roman,
met mooie absurde scènes en heel ontroerende momenten. Het is in zekere zin
een beetje coquet, maar ook ambitieus en flink. Ik denk niet dat het Roth overal in
dank zal worden afgenomen.
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Hij die het zo goed weet
De morele wegwijzers van K.L. Poll
Wennen aan de vrede Essays over een tijdvak van voorspoed en
ongeloof door K.L. Poll Uitgever: Meulenhoff, 184 p., f29,50
Frans Boenders
Kenmerkend voor de hedendaagse intellectueel is dat hij zich scherp bewust is van
de ontoereikendheid, de feilbaarheid en de betrekkelijkheid van zijn kennis. K.L.
Poll is ongetwijfeld een intellectueel van enig formaat, maar dit is niet kenmerkend
voor hem. Het maakt hem tot een van de schaarse negentiende-eeuwse moralisten
uit ons taalgebied, zeg maar: de schaduw van een Hollandse Thomas Carlyle. Ik
vind dat merkwaardig, te meer daar Polls reëele leeftijd hem niet eens recht geeft
op een vol pensioen, laat staan hem tot de nestor onder de Nederlandse wijzen zou
maken. Er kan dus maar één verklaring zijn: Poll werd oud geboren.
Er bestaat een aanbiddelijk taoïstisch verhaal over Lau-tse, de legendarische
schrijver van de Tau-te-tjing. Als foetus in het lichaam van zijn moeder leeft Lao-tse
niet de normale duur van een zwangerschap, maar een periode van negen maal
negen jaar. Hij komt dus ter wereld als een eenentachtigjarig kind; vandaar zijn
naam Lao-tse die, naast ‘oude meester’ ook ‘het oude kind’ kan betekenen. Zijn
moeder bekijkt hem en wordt zozeer door angst gegrepen dat zij terstond sterft. Na
zijn bewogen geboorte leeft Lao-tse naar verhouding even lang als het verblijf in
zijn moeder geduurd heeft. Hij groeit niet op tot een oud mannetje, want dat is hij
al, maar tot een vrouw in wier lichaam spontaan een nieuw kind ontstaat.

Net zoals de legendarische Lao-tse de diverse mogelijkheden van het menselijk
wezen: verwekking en seksuele differentiatie, geboorte en dood, in zich zelf voltrekt
en dus overwint - zo lijkt de historische K.L. Poll de grote vraagstukken van onze
tijd: vrede en voorspoed, ongeloof en ironie, onder de tucht van zijn maatgevende
rede te hebben gebracht. Wie zo'n huzarenstukje aflevert, móét wel oud zijn geboren.
En wat een opluchting na al die onrustzaaiers uit de jaren zestig! Waar dezen zich
myoop stonden te verdringen en het weidse uitzicht node misten, staat meester
Poll, de armen gekruist, terzijde van de jolige bende. Wanneer het gejoel bedaart,
grijpt hij in. Streng maar rechtvaardig peroreert hij; hij verstrekt toelichtingen ten
behoeve van de mentaal net iets minder bedeelden; hij geeft didactische duidingen
aan gerateerde gymnasiasten en adviseert met liberale hand de vele door het
welvaartssocialisme misleide padvinders. Vanuit zijn bovenmaatse hoogte schouwt
hij neer op medemens en maatschappij, niet met minachting en niet vervuld van
medelijden, maar met bijzonder begrip. Welwillend en belangeloos heit de als
hopman in de wieg gelegde superpadvinder K.L. Poll morele wegwijzers naar de
toekomst.
Poll weet alles zo goed en heeft over alles zulke welomschreven meningen. Hoe
scrutineert deze bijzondere en toch eenvoudig gebleven man het geheim der dingen,
hoe misleid zijn de anderen! Wie Polls meningen leest, begint snel te lijden aan
diens opeenstapeling van beschaafde trivialiteiten. Hij krijgt het gevoel dat er maar
wat raak wordt gekletst op de wijze van de gematigd bezorgde, langzaam
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nadenkende oudere kennis die het zo goed met je meent. Zo goed, dat je liever een
straat omloopt als je zijn stijve silhouet in de verte ziet opdagen.

Meningen
Het is opvallend hoe weinig Poll anderen citeert als hij schrijft over maatschappelijke
kwesties als onderwijs, politiek en de zeden. Als hij toch meningen van anderen
aanhaalt, dan meestal om beleefd zijn afkeuring te laten blijken. Poll heeft wat een
ander denkt niet echt nodig. De anderen mogen best wat zeggen; hij zal ze als een
keurige heer met een scheef hoofd beluisteren om daarna te repliceren wat hij toch
al had willen zeggen. Poll houdt een onophoudelijke monoloog - o, niet opdringerig
of gelijkhebberig, maar toch: een alleenspraak. Nooit klinkt het ene woord hoger
dan het andere, zelden windt hij zich op, nimmer laat hij een gemeen woord vallen.
Hij valt niet uit de toon: dat kan niet, hij heeft geen toon maar een dreun. Zijn meestal
korte, eenvoudig opgebouwde zinnen staan keurig in de rij. De daarin ontwikkelde
gedachtengang redeneert nimmer naar een pointe toe. Poll rijgt meningen aaneen
op de matter-of-fact dreun van de cultuurrecensent die alles gelijkelijk plet en vervlakt.

K.L. Poll

De cultuurcommentator zelf zit tijdens deze activiteit veilig ingesnoerd in zijn denk
fauteuil, hij laat het vliegen en dromen aan de anderen over. Hij waakt en spiedt.
Vanuit zijn gekoesterde, want als vrijheid ervaren positie weet hij, onbewogen en
dus haarfijn, te melden wát bij wát past. Zo hoort in zijn moralistische visie egoïsme
bij de liberalen, zelfvoldaanheid bij de christenen, ressentiment bij de socialisten.
De wereld in een doosje, maar ziet, meester Poll heeft er tot lering van allen een
gaatje in geboord waardoor hij ons een blik gunt op het gebeuren.
De commentaren van Poll nemen altijd de vorm aan van een verzameling
meningen. Hij schijnt daarbij te vergeten dat meningen pas interessant worden
wanneer ze geschraagd worden door informatie. Wie poneert: ‘Ik vind het hebben
van een koningshuis een te verdedigen zaak’, uit een mening waar men weinig aan
heeft. Wie daarentegen tot deze mening komt na een redenering die historisch,
sociaal, politiek, psychologisch, juridisch et cetera geadstrueerd is, zou een
waardevolle bijdrage geleverd hebben aan de discussie over de (on)zin van
koningshuizen. Poll nu begint zijn stukken zoals men een schriftelijke cursus start.
‘Het koningschap in een parlementaire democratie heeft drie functies: een
unificerende, een matigende en een exemplarische.’ Let wel: geen vier, geen twee,
maar drie functies. Est modus in rebus, Horatius dichtte het al. En niet (ik noem
zaken die men met evenveel recht tot de functies van het koningschap zou kunnen
rekenen) een rituele, een exuberante, een reactionaire, een hiërarchische functie,
nee: het gaat om de functies die Poll wil toekennen.
Het dieptepunt van de matheid bereikt Poll in zijn bijdragen over de spelling. Deze
gevalletjes konden vijf jaar geleden misschien nog een aardig leesstuk in het
Cultureel Supplement opleveren maar blijken inmiddels hopeloos overbodig
geworden. Immers, twee of drie rari nantes niet te na gesproken, iedere met verstand
begiftigde mens is onderhand over-
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tuigd geraakt van de rampspoedige gevolgen die elke verandering van de spelling
teweegbrengt. Misschien is de kleurloosheid van deze stukken ook te wijten aan
de omstandigheid dat hier weliswaar andere meningen ten minste even uitvoerig
aan bod komen als Polls eigen visie, maar dat de steller daar weinig raad mee lijkt
te weten: het zijn noch echte gesprekken noch essays waarin een pluralistische
gedachtengang zijn neerslag vindt.
Gelukkig zijn er de opstellen over literaire onderwerpen. Het stilistisch ritueel, dat
Polls essays over algemene en maatschappelijke kwesties verstart en versteent, is
hier op minder dwingende wijze werkzaam. De auteur lijkt vrijer te ademen in de
wereld van de letteren; hij produceert af en toe een onverwachte formulering van
het type ‘de kennis van de kleinspraak’; hij neemt een enkele keer zelfs een
oorspronkelijk standpunt in. In dat licht wil ik ‘Pijnlijk voor de gasten’, een opstel dat
de afstand tussen gewone taal en poëtische taal analyseert, zonder meer
voortreffelijk noemen. In de nauwelijks tien pagina's van dit essay treft men veel
interessante gezichtspunten aan, die spontaan voortvloeien uit het gezond gebruik
dat Poll hier van zijn nuchter verstand maakt. Wat meer is: de hedendaagse dichters
zijn ermee gebaat, en de door de lectuur van moeilijk toegankelijke verzen wat
getergde lezers wordt een hart onder de riem gestoken. De auteur omschrijft de
poëzie van dichters als Kouwenaar, Faverey, Schippers en Bernlef heel trefzeker
als ‘poëzie die doet denken aan landje-veroveren: de taalstrook waarop de
isolements-dichter zich laat terugdringen wordt steeds smaller. Hij kan er bijna niet
meer staan. Hij staat bovendien op de tenen van zijn evenzeer geïsoleerde collega's.
Want dat is telkens het merkwaardige: hoe vrijer de versvorm en hoe kryptischer
de taal, des te kleiner de variatie in ideeën. De gedichten lijken op elkaar, tot in het
woordspel toe. Ze zijn niet alleen ontoegankelijk, maar ook verwisselbaar.’ Maar
ook hier klinkt de schoolmeestersdreun weer door: ‘Als ik poëzie lees, stel ik vier
eisen aan de schrijver:
1 Hij heeft iets te zeggen.
2 Hij beheerst zijn taal.
3 Hij is muzikaal.
4 Hij is serieus.’
Serieus - het woord is eindelijk gevallen. In een aantal stukken buigt Poll zich
hoofdschuddend over het tekort aan ernst in de literatuur. In het proza beleven wij
volgens hem ‘de bloeitijd van de conférencier-columnist’ of nog ‘de tijd van het
permanente cabaret’. Zorgelijk vraagt hij zich af: ‘Hoe lang zal het sentiment van
de ironie nog heersen over de Nederlandse literaruur?’ Ten aanzien van de ironische
taal van Karel van het Reve heet het dat ‘zijn betoog is geschreven in de vorm van
een samenspraak, met veel uitweidingen en grappen.’ Tja, over de artikelen van
Poll kan men alleen zeggen dat ze zijn geschreven in de vorm van een alleenspraak,
met weinig uitweidingen en zonder grappen. De vraag is: wie schrijft het beste?
Vaststaat dat elk dartel dandyisme, dat iedere frivole uitspraak uit Polls geschriften
is geweerd. Spel is wel het laatste dat men bij Poll moet gaan zoeken: deze man
zegt altijd wat hij meent - hij meent ook altijd wat hij zegt. Zouden Polls bezwaren
tegen de ironie uiteindelijk terug te voeren zijn tot angst voor de ontwrichting van
zijn eigen zekerheden? Wie ironiseert, beweert iets dat hij terzelfder tijd niet wenst
te beweren, hij slaat om zo te zeggen de stoel waar hij op zit aan stukken. Het is
dit paradoxaal gebeuren dat Poll aan het protesteren zet. Meer ernst! roept hij
geschrokken uit. Immers, le ridicule tue en onze ridder van de moralistische figuur
wil zijn vele meningen niet meteen roemloos zien sneven.
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Zoals de puritein het van angst besterft wanneer hij oog in oog staat met een
libertijn omdat deze laatste de praktische, zij het averechtse conclusie trekt uit de
theorie van het puritanisme - zo bezweert Poll ons de oren te sluiten voor het
subversieve gezang der ironische sirenen: wij konden anders het evenwicht verliezen
tussen Scylla en Charybdis, beide even letaal voor de moraal! Alles blijve zoals het
is: knus vrede, gezellig kankeren, een dommelige democratie die een gematigd
gebruikmaakt van clichés. Met dien verstande dat men leven en maatschappij dient
af te stemmen op piecemeal engineering, het stukje-bij beetje bij sturen, waar die
andere intelligente angsthaas, die Karl Popper heet, zulke successen mee heeft
geboekt.
Gelukkig doorbreekt Poll zijn zelfgekozen saaiheid in uitzonderlijke gevallen. Zo
verlaat hij de burcht van zijn ideële gemeenplaatsen wanneer hij zich terecht boos
maakt over, bij voorbeeld, slecht en pretentieus vertaalwerk. Herman de Coninck
gaat voor de bijl als vertaler van Edna St. Vincent Nillay, al valt ook hier geen
onvertogen woord. Daar, in de stellige afwijzing van het ondeugdelijke, werkt Polls
onverstoorbaarheid optimaal. De naakte feiten, gebracht met understatement blijken
dodelijker dan vurige verontwaardiging.
Poll zou in de toekomst vooral zijn boze kant moeten tonen en zuiniger worden
met zijn wereldwijze adviezen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

26

De vader van de essayisten en columnisten
Terwijl Rousseau en Voltaire vorig jaar omstandig werden herdacht
werd één Franse schrijver totaal vergeten: Montaigne. Hij was niet
zoveel honderd jaar geleden geboren of gestorven, maar in 1580
verscheen het eerste deel van zijn Essais, een uiteindelijk driedelig
werk dat door zijn stijl, levensopvatting en nog steeds moderne
psychologie veel invloed heeft uitgeoefend. In Frankrijk zijn de Essais
in verschillende edities te verkrijgen, een recente Nederlandse
vertaling is nog steeds niet voorhanden.

Ieme van der Poel
Vierhonderdenéén jaar geleden (in 1580) publiceerde Montaigne zijn Essais, een
oeuvre dat ondanks het stof van vier eeuwen, nog niets aan glans heeft ingeboet.
Het is moeilijk om je een beeld te vormen van de tijd waarin Montaigne leefde. In
zijn Essais maakt hij verschillende malen gewag van struikrovers, van veel en
onduidelijk krijgsgeweld (de Franse godsdienstoorlogen woedden in alle hevigheid)
en hij ziet zich in de loop van de jaren tachtig genoodzaakt om het kasteel dat hij
bewoont tijdelijk te verlaten omdat Bordeaux en omgeving geteisterd worden door
de pest.
Ook literair gezien leefde Montaigne in een soort niemandsland. De hedendaagse
Franse schrijvers weten zich geruggesteund door een lange en rijke traditie, die in
Montaignes tijd nog nauwelijks bestond. De ridderromans van zijn voorgangers
konden hem zelfs als kind niet boeien, maar wel was hij van jongsaf aan vertrouwd
met de schrijvers uit de klassieke Oudheid. Zijn ouders hadden de gewoonte om in
zijn nabijheid uitsluitend in het Latijn te converseren en zagen erop toe, dat het
personeel hun voorbeeld volgde. ‘Wij verlatijnsten zozeer,’ schrijft Montaigne, ‘dat
deze invloed zich zelfs in de dorpen in de omtrek deed gelden, waar tot op de dag
van vandaag allerlei werktuigen met de Latijnse naam worden aangeduid.’
In zijn Essais refereert Montaigne graag en veel aan zijn Griekse en Latijnse
voorbeelden. Dit maakt de lectuur van het Eerste Boek (de Essais bestaan uit drie
delen) hier en daar wat stroef, maar het probleem lost zich al spoedig op, omdat
Montaignes stijl steeds directer, en de toon steeds persoonlijker wordt. Bovendien
had hij een goede neus voor sappige anekdotes, waarbij het er niet zoveel tot doet,
of de geschiedenis vóór of ná het begin van onze jaartelling speelt. Het zijn
sociologische curiosa, die blijven boeien, zoals het verhaal over het oude Egypte,
waar halverwege het feestmaal steevast een mummie werd binnengedragen, om
de gasten te herinneren aan de vergankelijkheid van deze aardse genietingen.
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Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne werd op 22 februari 1533 geboren op het kasteel
Montaigne in de Périgord, waar hij op 13 september 1592 overleed. Over zijn moeder
schrijft hij weinig, maar het is bekend, dat zij van Spaans- of Portugees-joodse
afkomst was. Zijn vader behoorde tot de gezeten burgers van Bordeaux die, als
eerste van zijn geslacht, de handel voor de magistratuur verruilde. Deze
burgemeester van Bordeaux koesterde een warme belangstelling voor het
humanisme en hield er, zelfs naar onze maatstaven, zeer moderne
onderwijsprincipes op na. Heel bekend is het feit, dat hij zijn zoon iedere morgen
met muziek liet wekken, omdat een al te bruusk ontwaken de tere kinderziel zou
schaden.

La Boétie
In zijn Essais stelt Montaigne het onderricht dat hij zelf genoot aan anderen ten
voorbeeld. Hij huldigt het Montessoriaanse principe van ‘mijn spelen is leren’ en
beklaagt zich over de gang van zaken op de scholen, waar kennis van klassieken
doorgaans met de zweep werd bijgebracht. Over de jaren die hij zelf op het Collège
de Guyenne in Bordeaux doorbracht, weet hij weinig goeds te melden, hoewel dit
in zijn tijd als een nogal moderne instelling gold. Maar voor iemand die op zijn zesde
jaar al vloeiend Latijn sprak en las, is ook de beste school waarschijnlijk een bron
van verveling. In zijn kritiek op het gangbare onderwijssysteem stond Montaigne
niet alleen. Met de opkomst van het humanisme in Frankrijk, aan het begin van de
zestiende eeuw, groeide het verzet tegen de verkalkte universitaire traditie. Schrijvers
als Rabelais en Marot dreven de spot met de geleerde heren van de Sorbonne
(gekscherend ‘sorbonicoles’ of ‘sorboniqueurs’ genoemd), die als een bolwerk van
middeleeuws conservatisme gold.
Na zijn schooltijd trad Montaigne in het voetspoor van zijn vader en werd raadsheer
bij het gerechtshof van Bordeaux. Deze beschrijft hij later als de gelukkigste van
zijn leven, niet omdat de magistratuur hem zo na aan het hart lag, maar vanwege
zijn vriendschap met Etienne de La Boétie (1530-1563).
La Boétie was een briljante, maar inzekere zin raadselachtige figuur, die net als
Montaigne tot de welgestelde bourgeoisie behoorde. Hij is de geschiedenis ingegaan
als de auteur van een virulent pamflet, getiteld Discours de la servitude volontaire,
dat na zijn dood clandestien onder de titel Contr'un werd uitgegeven. (De vrijwillige
slavernij, vertaald door Ewald Vanvugt, uit. Onze tijd / In de Knipscheer). In dit
geschrift riep La Boétie zijn tijdgenoten op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, teneinde
de macht der tyrannen te breken. Het spreekt vanzelf, dat deze lofzang op de vrijheid
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van het individu in de kringen van de vervolgde Hugenoten grote indruk maakte, en
zij stelden alles in het werk om La Boétie, na zijn vroege dood, als hun
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bondgenoot te claimen.

Het kasteel van Montaigne bij Bordeaux

Montaigne, die de literaire nalatenschap van zijn vriend beheerde, zag deze
ontwikkelingen met lede ogen aan. Hij probeert het belang van de Discours zoveel
mogelijk te bagatelliseren, door het als een jeugdzonde af te doen. Zijn vriend stelt
hij voor als een eerzaam burger, die niets zozeer ter harte ging als de rust van zijn
land. ‘Hij leefde volgens het heilige principe dat men zich dient te onderwerpen aan
de wetten waaronder men geboren is.’ Deze stelregel gold zeker voor Montaigne,
die zijn gebruikelijke openhartigheid laat varen, zodra het om politieke of
godsdienstige zaken gaat. ‘De gemeenschap heeft geen boodschap aan onze
persoonlijke ideeën,’ luidde zijn devies.
Misschien deelde de raadsheer La Boétie deze opvatting, maar dan nog blijft de
vraag, waarom hij zijn riskante jeugdzonde, als hij hem werkelijk als een ‘faux pas’
beschouwde, niet voor zijn dood vernietigd heeft.
Na de dood van zijn vader in 1570 trok Montaigne zich terug uit het openbare
leven. In het kasteel Montaigne verwezenlijkte hij de droom van iedere schrijver:
niet een kamer, maar liefst een hele toren voor zich zelf waar hij zich, buiten het
bereik van kinderstemmen en de bemoeizucht van zijn vrouw (Montaigne was van
mening, dat een huwelijk tussen een blinde vrouw en een dove man de beste kans
van slagen had) in alle rust aan de literatuur kon wijden.

In zijn essays schrijft Montaigne in de eerste plaats over zich zelf: ‘Je suis moi-même
la matière de mon livre.’ Het klinkt een beetje als een uitdaging, en ik denk dat
Montaignes tijdgenoten het ook zo voelden. De gewoonte van schrijvers om (vooral)
hun persoonlijk lief en leed aan het papier toe te vertrouwen, deed pas zijn intrede
met de romantiek. Het is bekend dat Montaigne tot aan zijn dood aan de Essais
bleef werken. Hij beoefende het schrijven als een dagelijkse hygiëne, als een vorm
van hersengymnastiek, die pas eindigt met de dood. Men zou hem tot op zekere
hoogte kunnen vergelijken met onze columnisten, met dien verstande dat Montaigne
het schrijven voor geld als iets zeer verwerpelijks beschouwde.

Moraal
Toch is er wel sprake van een zekere overeenkomst. Montaigne schrijft over de
meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van nieuwsvoorziening (‘des postes’)
tot dronkenschap. Hij is geestig en munt uit in kernachtige uitspraken en boutades:
‘Het is gemakkelijker om je leven lang een kuras te dragen dan maagd te zijn.’ Net
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als de meeste columnisten houdt hij er enkele stokpaardjes op na: het onderwijs,
de verregaande incompetentie van de medische stand, de liefde.
In het prachtige Sur les vers de Virgile hekelt hij de hypocrisie, die er ten aanzien
van de seksualiteit bestaat. Het waas van geheimzinnigheid, waarmee deze materie
omgeven is, prikkelt de verbeelding en inspireert vooral jonge meisjes tot
buitensporige fantasieën, waarbij de werkelijkheid wel zeer pover afsteekt.
Montaigne was zich terdege bewust van de dubbele moraal die de verhouding
tussen de seksen vertroebelde. ‘Wij verwachten van vrouwen dat ze gezond, mollig
en levenslustig zijn en tegelijkertijd kuis, dat wil zeggen, zowel heet als koud.’ Het
verbaast hem niet, dat vrouwen zich tegen de heersende norm vezetten, die hen
immers door mannen werd opgelegd. Montaigne bepleit een grotere vrijheid in het
verkeer tussen de seksen, maar houdt het huwelijk, dat hij vooral als een praktische
instelling ziet, in ere. ‘Het is ermee als met kooien. De vogels die buiten zijn, proberen
vergeefs naar binnen te komen, en die erin zitten, willen eruit.’
Meisjes staan van jongsaf aan tussen twee vuren. Zij worden opgevoed tot
behaagzieke leeghoofden, maar in plaats van zich in alle vrijheid te kunnen wijden
aan de liefde, die het enige doel in hun leven vormt, maant men tot ingetogenheid.
Hoewel Montaigne besefte dat er aan de opvoeding van vrouwen wel het een en
ander schortte, ging hij niet zo ver dat hij aan gelijkheid van onderwijs dacht.
Daarvoor ligt in De l'institution des enfants het accent te zeer op typisch manlijke
deugden, zoals stoerheid, vechtlust en onverschrokkenheid. Het is heel goed mogelijk
(en dat is juist het aantrekkelijke van de Essais) dat Montaigne met het klimmen der
jaren tot enigszins andere inzichten kwam. Sur les vers de Virgile behoort duidelijk
tot de latere Essais, waarbij het soms lijkt of je Montaigne kunt aanraken, zozeer
maakt hij de indruk, lijfelijk aanwezig te zijn in wat hij schrijft. Hij schroomt niet uit
te wijden over zijn intieme leven, over de pijn (hij leed aan nierstenen) die hem het
schrijven vaak onmogelijk maakt, over de druk van de sociale verplichtingen (in de
periode 1581-1585 was hij burgemeester van Bordeaux) en over zijn boeken, die
hem verzoenen met eenzaamheid en ouderdom.
De Essais wekken de indruk van grote oprechtheid. Montaigne pretendeert niet,
zoals sommige van zijn navolgers, dat hij alle geheimen van zijn persoonlijk leven
prijs geeft. ‘Wie zich ertoe verplicht alles te zeggen, zou zich er tevens toe verplichten
om niets te doen wat hij zou moeten verzwijgen.’ Zo werkt de autobiografie in op
het leven, zoals het leven vorm geeft aan de autobiografie. Montaigne beseft, dat
zijn ‘ik’ uit oneindig veel tegenstrijdigheden bestaat en vermoedt de aanwezigheid
van het onderbewustzijn, van ‘stukjes van me zelf, die ik niet zal kunnen begrijpen’.
De dood vormde voor de ouder wordende Montaigne een belangrijk probleem.
Hij probeert zich met het sterven te verzoenen door het zich voor te stellen als iets
aangenaams, als het niet onprettige gevoel dat je ervaart wanneer je langzaam
wegzakt in een diepe slaap. Montaigne lezen is nog steeds een groot plezier. Hij
schrijft heel direct en helder en probeert overbodige frasen zoveel mogelijk te
vermijden: taal is voor hem slechts middel, en geen doel. Diezelfde afkeer van franje
spreekt uit de wijze waarop hij over zich zelf schrijft. Hij drijft de spot met zijn
tandeloze mond en hoge stem, in het besef dat zelfs de grootste geleerde niet aan
de tyrannie van zijn lichaam ontkomt. In zijn jonge jaren was hij de slaaf van zijn
lusten, nu van zijn pijn.
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Een bende geëmancipeerde vrouwen
August Strindbergs woeste strijd tegen de maatschappij
Het verweer van een gek door August Strindberg Vertaling: Erik
Lankester Uitgever: Loeb, f34,50
Henri Wijsbek
Nadat August Strindberg De rode kamer had geschreven in 1879, was zijn strijd
tegen de maatschappij behalve woester ook persoonlijker geworden. Hij noemde
nu onverbloemd man en paard en dat werd hem door geen van beiden in dank
afgenomen. De schermutselingen begonnen pas goed met zijn geschiedenisboeken
over het Zweedse volk, die hij als een welbewuste aanval op de officiële
geschiedschrijving van met name Geijer lanceerde. Karl Marx heeft zich zeer lovend
over deze historicus uitgelaten, Strindberg niet. Tegenover Geijers parool: de
geschiedenis van Zweden is die van zijn koningen, stelde hij dat de Zweedse
geschiedenis die van het Zweedse volk was. En daar wou hij niet alleen de generaals
en hofdames onder verstaan.
Er barstte kritiek los op deze banale vuilschrijverij. Strindbergs antwoord liet niet
lang op zich wachten. In 1882 lag Het nieuwe rijk op de toonbank, een bundel zeer
amusante sleutelnovellen. Maar de in het openbaar uitgeklede en voor iedereen
herkenbare personen dachten er anders over. De discussie ontaardde in wederzijdse
scheldpartijen en de Zweedse bodem werd Strindberg te heet onder de voeten. De
publikatie van zijn bundel Gedichten, waarin hij weer zijn hoektanden liet zien,
wachtte hij niet meer af. Toen die in de herfst van 1883 uitkwam zat hij hoog en
droog in de Zwitserse Alpen. Daarmee was een zwervend bestaan begonnen voor
zijn gezin, dat vijf jaar zou duren. Pas in 1889 keerde het naar Zweden terug,
volkomen aan flarden gescheurd.
In 1877 was Strindberg met de Finse barones Sisi von Essen-Wrangel getrouwd.
Hij was erg trots een barones veroverd te hebben. Zij kon zich nu aan haar grote
passie, het toneelspelen, wijden, iets wat zij zich in haar vorige huwelijk als adellijke
officiersvrouw niet had kunnen permitteren. Met het vertrek naar het buitenland
kwam daar snel een eind aan.
Een jaar na de landsvlucht was Strindberg vijf weken terug in Zweden voor een
proces dat hij zich wegens godslastering op de hals gehaald had. Aanvankelijk was
hij helemaal niet van plan om daarvoor terug te komen. De dreiging van een
gevangenisstraf van twee jaar lokte hem allerminst. Uiteindelijk stuurde zijn uitgever,
die zelf terecht zou moeten staan als Strindberg niet zou komen opdagen, zijn zoon
om hem persoonlijk op te halen. Deze vertelt later dat Strindberg uiterst stil en
nerveus was op de reis. Op het station in Hamburg haalde hij een zakdoek uit zijn
zak en begon zachtjes te huilen. In Kiel ging het alweer beter. Strindberg zag uit
het raam de boot liggen die hen naar Denemarken zou brengen en vrolijkte meteen
op. ‘Omen accipit,’ juichte hij. De boot heette namelijk Auguste Victoria naar de
vrouw van keizer Wilhelm II. ‘Overwinning, August!’ De rest van de reis was hij in
een stralend humeur. En terecht. In Stockholm aangekomen werd hij als een
volkstribuun binnengehaald en vrijgesproken.

Proces

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Desondanks richtte het proces heel wat bij hem aan. Hij vermoedde achter de
aanklacht een internationale bende geëmancipeerde vrouwen die een voorwendsel
zocht om hem, hun gevaarlijkste vijand, gevangen te zetten wegens zijn zinnelijke
liefdesopvatting. Tegelijkertijd verslechterde de verhouding tot zijn vrouw, die hij
van allerlei lelijke dingen ging verdenken. Om zijn vervolgingswaanzin en jaloezie
te rechtvaardigen begint hij in 1887 in Duitsland een roman in het Frans te schrijven:
L'Histoire de mon Mariage. Het is een verslag van een schrijver, Axel, van zijn
huwelijk met een barones, Maria. Axel heeft het enerzijds geschreven om zich zelf
vrij te pleiten van de beschuldiging dat hij gek is, anderzijds om zijn gekheid te
verklaren als het gevolg van een vreselijke misdaad door zijn vrouw begaan. Het is
dus een halszaak voor Axel om die misdaad aan het licht te brengen.
In een brief aan een vriend schrijft Strindberg: ‘Ik schrijf, schrijf prachtiger dan
ooit aan mijn Oeuvre, vrij, geweldig, zonder ook maar te denken aan juffertje Bonnier
(zijn uitgever, H.W.); het kraakt in mijn brein als het juiste woord in de vreemde taal
geboren moet worden, maar deze inspanning geeft een duidelijk beeld van dat wat
ik ervaren heb.’ Na zeven maanden heeft hij de roman af. Hij stuurt een afschrift
van het manuscript naar een neef in Zweden voor het familie-archief. Hij schrijft erbij
dat het absoluut niet de bedoeling is dat het ooit gepubliceerd wordt, althans niet in
Zweden. Een maand daarna gaat het origineel naar een vriend, de toen nog
onbekende schrijver Von Heidenstam, met de noot: ‘P.S. Als je eerder dood gaat
dan ik, stuur dan het manuscript terug, of, vlak na mij, kies dan een betrouwbare
man om het bij te deponeren, uitsluitend een man (♂). Er is een kopie bij een
familielid, dat ik niet vertrouw!’ Ook nu schrijft hij erbij dat het niet gedrukt mag
worden. Tenzij de nood aan de man komt. Desnoods onder pseudoniem of zonder
naam.

Strindberg met zijn dochters in 1886

Strindberg hield wel vaker een slag om de arm.
Al in 1892 onderhandelde hij met een Parijse uitgever voor een Franse editie.
Maar de uitgeverij werd verkocht en de publikatie op de lange baan geschoven. Het
boek verscheen voor het eerst in Duitsland in 1893 in een absoluut waardeloze
vertaling. Om de verkoop te stimuleren bracht Strindbergs tweede vrouw Frida Uhl
bepaalde gedurfde passages onder de aandacht van de justitie om deze te bewegen
Duitse vrouwen en kinderen tegen dit soort smeerlapperij te beschermen. En de
justitie gehoorzaamde. Het boek werd in beslag genomen en Strindberg kreeg een
proces wegens onzedelijkheid in geschrifte. Hij werd weliswaar vrijgesproken, maar
pas na twee jaar, wat waarschijnlijk de Franse uitgave vertraagd heeft. Maar in 1895
lag Le Plaidoyer d'un Fou, zoals het inmiddels was gaan heten, in de boekwinkels,
bewerkt door de Franse schrijver Georges Loiseau.
De Duitse versie werd gezet naar het afschrift, de Franse naar het origineel. Beide
manuscripten zijn daarna spoorloos verdwenen.
In Zweden verscheen in 1893-94 een pirateneditie als feuilleton en in 1903
nogmaals, deze keer na vijf afleveringen afgebroken. Strindberg tekende beide
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keren officieel protest aan. De eerste serieuze Zweedse vertaling is die van John
Landqvist, die de uitgave van de verzamelde werken van Strindberg verzorgde na
diens dood. Zijn bedoeling was trouw aan de Franse tekst te combineren met
Strindbergs Zweedse stijl en woord-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

29
keus. Dat betekent in de praktijk dat hij naar zijn mening pleonastische uitdrukkingen
en zinnen weglaat of inkort. In 1920 is deze vertaling door Erik Staaff herzien. In
1962 is een nieuwe vertaling verschenen van de hand van Tage Aurell, die dichter
bij de Franse tekst is gebleven. De Nederlandse vertaling Apologie van een gek uit
1970 van Erik Westman en Eveline Klaver is gebaseerd op de Franse tekst, maar
zij hebben (dankbaar) gebruik gemaakt van de laatste twee Zweedse edities.
Afgezien van het feit dat Strindberg altijd uitzonderlijk moeilijk te vertalen is, zijn
er bij de werken die hij in het Frans schreef (onder ander Le Plaidoyer, Inferno) extra
moeilijkheden. Ten eerste zijn ze door anderen bewerkt en ten tweede was het
Frans zijn moedertaal niet en heeft hij zich mogelijk hier en daar vergist, of zo nu
en dan meer woorden gebruikt om precies te zeggen wat hij bedoelde dan dat hij
in het Zweeds nodig zou hebben gehad. Landqvist was zoals gezegd die mening
toegedaan en schrapte domweg wat hij te veel vond.
Hiervan uitgaande vind ik de vertaling van Westman en Klaver zeer geslaagd.
De plotselinge wendingen, de vele bijstellingen en tussenzinnen, alle tegenwoordige
deelwoorden en de vaak eigenaardige zinconstructies, ze staan er allemaal, waardoor
die gejaagde, typisch Strindbergiaanse toon ook in het Nederlands klinkt.
Ik zal één voorbeeld geven, dat ook meteen tekenend is voor het karakter van
de hoofdpersoon. Axel is razend verliefd op de getrouwde barones Maria. Om haar
huwelijk met de baron, die een vriend van Axel is, niet kapot te maken, probeert hij
naar Parijs te vluchten op een vrachtschip. Maar de wil om Maria terug te zien is te
sterk, en wanneer de loodsboot na een uur langszij komt, gaat hij van boord en
wordt aan land geroeid. Het is een eiland, waar hij vaak met het echtpaar geweest
is: ‘Het was hier, dat ze van de weg afgeweken was om een waterlelie te plukken
in het moeras. Met de hartstocht van een echte jachthond begon ik te zoeken naar
de afdrukken van dit betoverende voetje, dat hoe licht het ook was, mij niet zou
kunnen ontgaan. Met gebogen hals, mijn neus op de grond, zwalkte ik op die plek
rond, snuffelend en kijkend met scherpe blik, zonder iets te ontdekken. De aarde
was platgetrapt door het vee en je zou evengoed op zoek kunnen gaan naar sporen
van bosnimfenvoetjes als naar die van de fijne schoentjes van de Geliefde. Niets
anders dan modderige plassen, koeiemest, boleten, vliegenzwammen,
stuifzwammen, wegrottend of vergaan, verwelkte bloemstengels.’ Zelfs in het Frans
komen die rotte stuifzwammen hard aan na de voetsporen van de Geliefde.

Gemiste kans
Nu is er een (identieke) heruitgave van Apologie van een gek verschenen bij Loeb.
Alleen de titel is veranderd in Het verweer van een gek en blijkbaar heeft een zekere
Erik Lankester het nu in zijn eentje vertaald. Verder is alles bij het oude gebleven.
Toch is deze vertaling veel minder dan de Apologie van tien jaar terug. Er is in de
tussentijd namelijk iets leuks gebeurd.
In 1973 werd in een kluis op het Anatomisch Instituut in Oslo een manuscript
gevonden, dat tot de nalatenschap van de in 1944 overleden Noorse schilder Edvard
Munch behoorde, ooit een vriend van Strindberg. Het bleek het verdwenen originele
manuscript van Le Plaidoyer te zijn. In 1976 is het in het Zweeds vertaald en
uitgegeven met een lang en informatief nawoord en zes pagina's verhelderende
noten.
Het is nu dus mogelijk de wijzigingen van Loiseau na te gaan en die blijken
ingrijpender te zijn dan men altijd heeft aangenomen. Behalve dat hij grammaticale
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en lexicale fouten heeft verbeterd, heeft hij hier en daar zinnen verkeerd begrepen,
en erger, typisch Strindbergiaanse vaktermen veralgemeniseerd en krasse
naturalistische beelden door gekuiste, meer romantisch getinte vervangen. Ik zal
een paar voorbeelden geven.
Er staat in de Nederlandse vertaling: ‘Overgevoelig als ieder te vroeg geboren
kind, wiens zenuwen bloot liggen en wachten om bedekt te worden door de nog
bloedende huid, kaal als een kreeft bij de schaalverwisseling...’ Dat is niet erg
duidelijk, maar Westman en Klaver kunnen daar niks aan doen. Lankester had daar
wel iets aan kunnen doen als hij die Zweedse uitgave van 1976 had geraadpleegd.
De vergissing van Loiseau staat uitgebreid verklaard in de editie van 1976. Ik volsta
met de goede uitkomst, dan kunt u hem erboven schrijven: ‘Overgevoelig voor
indrukken als een te vroeg geboren kind, waarvan de zenuwen wachten op de
gelooide huid, bloedend nog, kaal als een kreeft bij de schoolverwisseling...’ Bloedend
slaat dus op kind, niet op huid.
Een ander voorbeeld. Axel komt terug van een studiereis van drie weken. ‘En ik,
van mijn kant, behandel haar na drie weken van onthouding als mijn minnares, nee,
als mijn wedergevonden vrouw. Ik vat haar vrijmoedig om haar middel en herneem
triomfantelijk mijn rechten, na een ononderbroken treinreis van veertig uur.’ Hier,
zoals op vele andere plaatsen, is het manuscript krasser: ‘En ik, van mijn kant,
behandel haar, na drie weken van onthouding en overlopend van sap, als minnares
en vrouw, vat haar zonder de gebruikelijke preludia om het middel, leg haar plat,
en herneem mijn volle rechten ondanks een treinreis van veertig uur.’

Strindbergs vrouw Sisi von Essen (1850-1912)

Of dit: ‘Haar laatste omhelzing heeft mij tot God teruggevoerd, en onder de indruk
van de afscheidskus, waarvan ik de geur nog in mijn snor bewaar...’ In het manuscript
bewaart hij nog haar speeksel in zijn snor, en dat smaakt pittiger. Bovendien beslaat
het laatste hoofdstuk in plaats van twee regels vijf bladzijden. De schuld ligt bij
Loiseau, maar Lankester is medeplichtig. Wat een gemiste kans!

Waanzin
In hetzelfde jaar dat Strindberg zijn Verweer schreef, publiceerde hij een belangrijk
artikel, Själamord (Zielemoord) over zijn opvattingen over waanzin en de oorzaken
ervan. De machtsstrijd, beweert hij, die vroeger puur fysiek was, heeft zich
langzamerhand tot een psychische strijd ontwikkeld, even wreed als de oude.
Vroeger regeerden de despoten met lijfwacht en gevangenis, tegenwoordig regeren
de meerderheden met behulp van kranteartikelen en stembiljetten. Tegen een
andersdenkende wordt een meerderheid op de been gebracht, zijn ongelijk wordt
bewezen, hij wordt belachelijk gemaakt. Kortom, men maakt hem gek en liegt hem
dood. Zielemoord noemt Strindberg dat.
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Iedereen die van de norm, de meerderheid, de waarheid van de dag afwijkt, met
andere woorden een zelfstandige denker (bij voorbeeld Galilei), wordt zo voor gek
verklaard. Gek als eretitel dus, Mijne Excellentie de maniak. Zo'n gek is Axel in het
Verweer ook. Het lot van het individu is derhalve in hoge mate afhankelijk van de
meerderheid, en het is uiterst moeilijk om je aan die invloed te onttrekken. Strindberg
geeft twee mogelijkheden aan, geen van beide zonder gevaar:
De eerste is om je volkomen uit het openbare leven terug te trekken. Maar alleen
te staan met je mening is even gevaarlijk als je door vijanden omringd te weten. Hij
beschrijft hoe eenzaamheid tot angst leidt en angst tot waanzin. ‘Bij gebrek aan een
maatstaf, door onvermogen de relatieve grootte van het eigen ik te beoordelen, kan
gemakkelijk grootheidswaanzin of micromanie ontstaan. Tenslotte verliezen de grote
hersenen of het zelfbewustzijn alle kracht om confrontaties aan te gaan, alle
vermogen om gevaren te beoordelen, elke beheersing van de driften; en nu reageren
de motorischeen sensorische zenuwen op de eerste indrukken. Met als gevolg
foutieve gevolgtrekkingen, verkeerde voor-
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stellingen van zaken, ongegronde conclusies, zinsbegoochelingen en uiteindelijk
razernij of een voortdurende zelfverdedigingsmanie, die zich uit in aanvallen.’
Bovengenoemde beschrijving past als een handschoen op Axel, die als een
vliegende Hollander door Europa doolt en nooit lang genoeg op één plaats blijft om
vrienden te maken. En zaten die er al, dan heeft hij voor het eind van de maand
alweer ruzie en is vertrokken of hij nu wel of niet drie maanden voorschot op de
huur heeft betaald.
De tweede mogelijkheid om je aan de invloed van de meerderheid te onttrekken
is een masker op te zetten, een oud en beproefd middel om onbehaaggelijke
waarheden te mogen verkondigen zonder ervoor verantwoordelijk te worden gesteld.
De nar deed het in de middeleeuwen en Hamlet deed het in het gelijknamige stuk
van Shakespeare. In een samenleving die op leugen en bedrog is gebouwd, is het
zelfmoord om eerlijk voor je mening uit te komen, tenzij je gek bent. Zich voor
verstandig uitgeven is het zelfde als de brandstapel beklimmen die de verstandigen
hebben opgericht. Maar als je niet oppast kun je met je masker vergroeien en word
je wat je tot nu toe alleen maar speelde dat je was. Hamlet verloor zo zijn verstand
en wil, en beging daarmee een zielezelfmoord.
En alweer, wat is dit een uitnemende analyse van Het verweer. Axel verstrikt zich
steeds meer in zijn beschuldigingen en zijn achterdocht en tegen het eind kun je je
afvragen wat hij nu zelf wel en niet gelooft.

Spook
Maar Het verweer is veel meer dan een meedogenloze uitval van een wraakzuchtige
vrouwenhater. Het verslag van Axels huwelijk laat zich ook lezen als de strijd van
een wanhopige man tegen het nessuskleed van de rolpatronen dat de geslachten
in die tijd omgehangen hadden gekregen. En ook Axel kan dat kleed niet uittrekken
zonder zich zelf te verscheuren. Het boek heeft ook alles te maken met een van de
spoken die in de vorige eeuw door Europa waarden: ‘het vrouwenvraagstuk’. Het
‘vrouwenvraagstuk’ van de vorige eeuw was, in Zweden althans, vooral een gevolg
van demografische ontwikkelingen. Door de ontdekking van het vaccin, de vrede
en de piepers was de bevolking na 1810 enorm toegenomen. Tegelijkertijd daalde
het aantal huwelijken sterk, vooral in de steden. In Stockholm waren rond 1850
driekwart van de vrouwen ongehuwd. Voor die ongehuwde vrouwen verbeterde de
toestand langzamerhand door een reeks wetten. In 1846 kregen weduwen,
gescheiden en ongetrouwde vrouwen hetzelfde recht een ambacht uit te oefenen
als mannen. Ook werden beroepen in de openbare sector, vooral bij de posterijen
en de nieuwe volksscholen voor dezelfde categorieën vrouwen toegankelijk. Vanaf
1856 werden ongehuwde vrouwen op hun vijfentwintigste mondig.
Geen van deze ontwikkelingen gold voor de gehuwde vrouw. Zij bleef onder
voogdij staan van haar man, die ook haar bezit beheerde. Zij bleef in alle opzichten
aan het gezin gebonden. Het vrouwenvraagstuk spitste zich daarom in de jaren
1870-'80 vooral toe op de positie van de gehuwde vrouw. De klaroenstoot kwam in
1879 van Ibsen. In dat jaar kwam Een poppenhuis uit, waarin Nora van man en
kinderen wegloopt, omdat zij zich binnen het gezin niet kan ontplooien. Strindberg
vond dit een door en door vals en idealistisch stuk, waarin Ibsen uit galanterie een
knieval maakte voor de geëmancipeerde dames die te weinig om handen hadden
en zich derhalve verveelden.
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In zijn eerste bundel Huwelijksverhalen stelt Strindberg daar zijn ideaal tegenover:
het agrarische gezin met zijn ‘natuurlijke’ rolverdeling tussen man en vrouw. De
boerin benijdt de vrije positie van haar man niet (in tegenstelling tot Nora) want het
is niet eervoller in de mesthoop te poken dan in de pan te roeren, niet eervoller
stieren te temmen dan kinderen op te voeden. Zijn visie op de liefde als een
natuurkracht die alle nukken en grillen overleeft is een duidelijke polemiek tegen de
overspannen liefdesopvatting van de Noorse blauwkousen Ibsen en Bjørnson.
Het is met een verhaal uit deze bundel dat Strindberg zich het bovengenoemde
proces wegens godslastering op de hals haalde. Daarna ging de vrouwenbende
spoken en is het uit met zijn geloof in het traditionele gezin. In zijn tweede bundel
Huwelijksverhalen is geen spaan van het oude ideaal terug te vinden. Het huwelijk
wordt erin voorgesteld als een voor de man vernederende en belachelijke gevangenis
waarin hij zich moet uitsloven om een hoer en andermans kinderen te onderhouden,
terwijl zij het aanlegt met de eerste de beste leegloper of luitenant. De pagina's
staan blank van de tranen om eigen leed geschreid. De slechtste verhalen die hij
ooit heeft geschreven zijn hierin te vinden.
In De vader uit 1887 staat het gezin nog centraal maar de thematiek is verschoven
naar de strijd om het kind. Omdat de vrouw zeker weet dat het van haar is terwijl
de man dat nooit kan weten, is zij de sterkste. En zonder kinderen, de
eeuwigheids-gedachte van de atheïst, is zijn leven bij de wortel afgesneden en
zinloos geworden. Als inspiratiebron voor De vader heeft Strindberg een artikel van
Paul Lafargue opgegeven. Volgens deze was het matriarchaat het oorspronkelijke
stadium van de mensheid. Pas na bloedige strijd kon het patriarchaat ontstaan. Een
dergelijke strijd begon nu weer op te laaien en zou even bloedig worden. Een
overwinning van het matriarchaat zou een terugval naar de absolute barbarij
betekenen.
De Zwitser Bachofen had zich in zijn beroemde en invloedrijke boek Das
Mutterrecht twintig jaar eerder in dezelfde richting uitgelaten. Hij beweerde dat de
mensheid vroeger in een toestand van algemene promiscuïteit leefde, waarin de
identiteit van de vader niet te achterhalen viel en de afstamming daarom in de
vrouwelijke lijn plaatsvond. Uiteraard ging dat gepaard met een sterke machtspositie
van de vrouw. De evolutie van deze toestand naar het patriarchaat zag Bachofen
als een strijd tussen geest en materie. Het zijn de mannen die de cultuur scheppen
terwijl de vrouwen alleen de natuur reproduceren. Een overwinning van het
matriarchaat betekent dus een terugval naar het bronzen tijdperk.
Zo stond Strindberg niet alleen in zijn visie dat de vrouw een minder wezen was,
iets tussen het kind en de man in. Niet zonder tevredenheid begint hij een opstel
over de ondergeschikte positie van de vrouw aldus: ‘Het was aan onze tijd
voorbehouden om de grote ontdekking te doen, dat de vrouw een verkrompen vorm
van de mens is, die in de ontwikkeling is blijven steken tussen de man en de
jongeling. En we hebben deze ontdekking, die de filosofen van Aristoteles tot
Rousseau en Schopenhauer al eerder gedaan hebben, te danken aan mannen als
Darwin, Spencer, Häckel, Virchow, von Hartmann, Nietzsche, Welcker, Letourneau
(de bioloog), Robin (de fysioloog), Topinard (de antropoloog).’

Seksualiteit
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De angst van Strindberg, dat het traditionele gezin zou verdwijnen en de man uit
zijn vanzelfsprekend mid-
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delpunt gestoten zou worden, culmineerde in Het verweer. Tegen de achtergrond
van bovengenoemde gedachtenwereld, spitste die angst zich toe op twee punten.
Ten eerste dat de vrouw een beroep buiten het gezin zou vervullen, en ten tweede
haar seksualiteit. Om met het eerste te beginnen: Maria is, voordat ze met Axel
huwt, met een baron getrouwd. Haar positie laat niet toe dat zij zich aan haar grote
passie, het toneel, wijdt. Eenmaal gescheiden van de baron kan ze dat wel. Axel
beschouwt die passie van meet af aan als een vrouwengril, maar helpt haar in het
begin wel met rolanalyses en uitspraak (ze is van Finse komaf). Maar hij ziet met
lede ogen aan dat ze steeds vaker uitgaat, laat thuiskomt, artiesten in haar
kleedkamer ontvangt. Wanneer ze zwanger raakt, is Axel zeer tevreden, ze moet
nu immers thuisblijven. Maar na de bevalling begint ze weer te werken - tot ze weer
zwanger wordt. Axel doet zijn best. Haar carrière komt het evenwel niet ten goede.
Als ze naar het buitenland gaan, zeer tegen haar wil, komt er definitief een eind
aan. De rol die Axel haar toebedacht heeft is om thuis de moeder van zijn kinderen
te zijn.
En daarmee kom ik bij het tweede punt. ‘Als moeder was je mijn vriend, maar als
vrouw werd je mijn vijand,’ zegt de ritmeester in De vader. Het hadden net zo goed
Axels woorden kunnen zijn. Hij aanbidt de Maagd-Moeder en vindt het heerlijk om
als een kind met zijn hoofd op haar schoot uit te rusten. Maar het vlees is zwak, en
als hij haar begeert wordt zij de wellustige hoer, waar hij zo van walgt. Dat is
misschien niet zo verwonderlijk als die vrouw min of meer bewust met zijn moeder
geïdentificeerd wordt. ‘Ben ik het produkt van een grillige speling der natuur? Zijn
mijn gevoelens pervers omdat ik er behagen in vind op deze wijze mijn moeder te
bezitten! Is het de onbewuste bloedschande van het hart?...’ vraagt Axel zich af.

Maar er is nog een reden waarom Strindberg niets van de vrouwelijke seksualiteit
moest hebben. Hij was van mening dat de vrouw geen genot mocht voelen in bed.
Het baren was haar orgasme, zoals de man het zijne kende, waar zij geen recht op
had. Ik denk dat dit denkbeeld zich nog het best laat verklaren door Strindbergs
onvermogen zijn vrouwen seksueel te bevredigen. Voor niets was Strindberg zo
bang als voor impotent of onmannelijk uitgemaakt te worden. In een brief uit deze
tijd schrijft hij aan een vriend, kennelijk na een insinuatie van zijn vrouw dat hij een
kleine pik had: ‘Geprikkeld tot in mijn geslachtsklieren vertrok ik naar Genève en
ging met een arts naar een bordeel. Legde krachtproef af - overigens niet voor de
eerste keer - die ik de roof van Proserpina zou willen noemen. Stel je de situatie
voor naar het standbeeld van Bernini - vrijstaande groep zonder steun - onderzocht
mijn zaad dat vruchtbaar werd bevonden en werd in opgewonden toestand
opgemeten (= 16 × 4cm). Er worden dus opinies gevormd op valse premissen!’
Als voor Axel blijkt dat hij met een hoer getrouwd is, heeft hij geen enkele garantie
meer dat zijn kinderen ook werkelijk de zijne zijn. De seksualiteit van de vrouw kan
catastrofale gevolgen hebben voor het gezin. Maar van haar scheiden kan evenmin.
‘Alleen zou ik niet kunnen bestaan; alleen met de kinderen zonder moeder evenmin;
de transfusie van mijn bloed vindt plaats door grote slagaderen, die van mijn hart
uitgaan, zich vertakken in de baarmoeder van de echtgenote en zich verspreiden
in de lichaampjes van mijn kinderen. Het is een stelsel van bloedvaten die in elkaar
grijpen. Als men er één afsnijdt, dan verdwijnt mijn leven met het bloed dat
wegstroomt in het zand. Daarom is ontrouw van de echtgenote een verschrikkelijk
misdrijf.’
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Het gezin is een levend organisme met de man als hart. Snij er een stuk van af
en het gaat dood. Als de vrouw nu buitenshuis werkt is het organisme ziek, is ze
ontrouw gaat het dood. Vandaar Axels wanhoop. Strindbergs aanvallen zijn alleen
maar de uitingen van zijn zelfverdediging. Hij zei het zelf al.
In de inleiding van Het verweer van een gek staat dat het brein van Axel ‘sidderde
als een poliep die in azijn geworpen is’. Dat lijkt me niet de beste toestand om een
wetenschappelijk verslag over je huwelijk te schrijven, wat hij pretendeert te doen.
Maar die stuiptrekking levert wel een (onbedoeld) onthullende roman op over de
reactie van een man die zich tot in zijn wezen als man aangevallen voelt door de
vrouwenemancipatie. Strindberg, onze tijdgenoot?
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‘Een beginneling in eigen omstandigheden’
Bij een nieuwe vertaling van Rilkes ‘Malte’
De aantekeningen van Malte Laurids Brigge door Rainer Maria Rilke
Vertaling Pim Lukkenaer Uitgever: Het Spectrum, Prisma Klassieken,
Gebonden f35,75, pocket f 13,25
Wil Rouleaux
Binnen het oeuvre van Rainer Maria Rilke, de dichter die volgens Robert Musil het
grootste lyrische talent sinds de Duitse middeleeuwen was, kunnen we globaal
genomen drie perioden onderscheiden. In de eerste, die tot kort na de eeuwwisseling
duurde en die Rilke van zijn produktiefste kant laat zien, ontstonden zulke populaire
werken als Das Stundenbuch, Die Geschichten vom lieben Gott en Die Weise von
Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Werken die door hun mystieke,
vaagreligieuze en neo-romantische stemming Rilke weliswaar een miljoenenpubliek
zouden bezorgen, en die tevens tot diep in de twintigste eeuw het beeld van de
dichter als weke estheet zouden blijven bepalen, maar die anderzijds zeker niet zijn
vrij te pleiten van kitsch.
Rilkes tweede periode begon in 1902 met zijn verhuizing naar Parijs, waar hij een
monografie over Auguste Rodin schreef, de beeldhouwer die hij later enige tijd als
privé-secretaris terzijde zou staan. Parijs zou ook de achtergrond vormen voor zijn
bundel Neue Gedichte (1908) en voor zijn ten dele autobiografische prozawerk Die
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), met welke beide werken Rilke
zich definitief zou afzetten tegen zijn vroege werk, waarvan hij inmiddels ook zelf
de geringe waarde was gaan inzien. De Neue Gedichte, waarin zulke beroemde
verzen als Der Panther, Das Karussell, Der Ölbaumgarten en Römische Fontäne,
onderscheiden zich van Rilkes voorafgaande poëzie door het streven, hem ingegeven
door Rodin en Cézanne, volledig op te gaan in de objecten van beschrijving, onder
uitsluiting van emoties en fantasie, kortom van subjectiviteit. (Reden waarom deze
gedichten vaak ‘Dinggedichte’ worden genoemd.)
Rilkes derde en laatste periode ten slotte begon in 1912 in het aan de Adriatische
zee bij Triëst gelegen slot Duino, waar hij de eerste twee van zijn tien Duineser
Elegien zou schrijven. Na een pauze van precies tien jaar, waarin hij zich tot
gelegenheidsgedichten zou beperken, voltooide hij in 1922 binnen enkele dagen
de overige acht elegieën, direct gevolgd door zijn Sonnette an Orpheus. Deze laatste
twee werken - de Duineser Elegien werden drie jaar geleden integraal vertaald door
de Nijmeegse hoogleraar W. Bronzwaer - vormen ongetwijfeld het diepzinnigste
deel van Rilkes werk, maar ze zijn dermate esoterisch dat ze zonder uitvoerig
notenapparaat nagenoeg ontoegankelijk zijn.
Toen in 1975, bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van Rilke, enkele
Duitse dag- en weekbladen de vraag opwierpen welke werken van de dichter de
tand des tijds hadden doorstaan, was het antwoord van de geïnviteerde dichters
en critici vrijwel eensluidend. Rilkes vroege werk, inclusief de Cornet, die alleen al
in de bekende Insel-uitgave een oplage van meer dan een miljoen had gehaald,
bleek definitief te hebben afgedaan, terwijl de latere werken als weliswaar belangrijk
maar toch wat al te weerbarstig werden beschouwd. Van de overige werken werd,
behalve de Neue Gedichte, vooral Rilkes belangrijkste prozaboek, Die
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, genoemd.
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Eenzaamheid
Het belang van de ‘Malte’, zoals de roman meestal kortweg wordt genoemd, is altijd
al onderkend, al heeft het grote leespubliek zich weinig aan dit werk gelegen laten
liggen. Samen met de Duineser Elegien en de Sonnette an Orpheus trok het echter
al snel de aandacht van existentialistische denkers als Heidegger, Guardini en
Bollnow. Bovendien wordt de Malte met zijn fragmentarische en a-chronologische
vertelwijze algemeen als een voorloper van de moderne roman a la Musil, Joyce
en Proust beschouwd. Nathalie Sarraute, vertegenwoordigster van de nouveau
roman, liet zich dan ook lovend over de roman uit, en volgens Rilkes biograaf
Hans-Egon Holthusen behoort het boek ‘zu den grossen Durchbruchsleitungen der
modernen Literatur.’ (De biografie van Holthusen, verschenen in de bekende serie
Rowohlt-Monographien, is een uitstekende inleiding tot het werk van Rilke.)

Rainer Maria Rilke

Waarover gaat het boek?
Malte Laurids Brigge, een achtentwintigjarige dichter en laatste telg uit een adellijk
Deens geslacht, is zojuist in Parijs aangekomen en blijkt met zijn overgevoelige
natuur niet opgewassen tegen de chaotische en onpersoonlijke werkelijkheid. ‘Dat
ik het maar niet laten kan, met het raam open te slapen. Elektrische trams razen
klingelend door mijn kamer. Auto's rijden over me heen. Een deur valt dicht. Ergens
klettert een ruit omlaag, ik hoor zijn grote scherven lachen, de kleine splinters
giechelen. Dan plotseling een dof, opgesloten lawaai van de andere kant, binnen
in huis. Iemand klimt de trap op. Komt, komt alsmaar. Is er, is er lang, gaat voorbij.
En weer de straat. Een meisje gilt: Ah taistoi, je ne veux plus. De tram komt een en
al opwinding aanrennen, er overheen, over alles heen. Iemand roept. Mensen lopen
hard, halen elkaar in. Een hond blaft. Wat een opluchting: een hond. Tegen de
morgen kraait er zelfs een haan, en dat is een grenzeloze weldaad. Dan slaap ik
plotseling in.’
Malte, die in volstrekte eenzaamheid op een hotelkamer woont, is naar Parijs
gekomen om er inspiratie op te doen voor zijn schrijversloopbaan, die op dat moment
nog geen vaste vormen heeft aangenomen. De chaotische ervaringen in Parijs
werken echter dusdanig in op zijn broze gemoed, dat hij tot een ‘volstrekt andere
opvatting van de dingen’ komt. Deze ommekeer in zijn wereldbeeld - Malte heeft
‘leren zien’ zoals het enkele keren wordt genoemd - werpt vooralsnog echter geen
vruchten af voor zijn kunst, vooral omdat alles nog te pril is: ‘Ik ben een beginneling
in eigen omstandigheden!’ In de verdere loop van de in totaal eenenzeventig
aantekeningen, in lengte variërend van enkele regels tot onge-
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veer negen bladzijden, staat Maltes strijd met zijn nieuwe inzichten centraal. Tot
het vinden van een eigen hechte indentiteit komt hij echter nog niet, laat staan tot
het verwerkelijken daarvan in de kunst.
Maltes Parijse ervaringen worden constant onderbroken door herinneringen aan
zijn kinderjaren op Ulsgaard, het Deense familieslot van de Brigges, en op
Urnekloster waar zijn grootouders van moederskant wonen. Deze herinneringen
vormen ten dele een contrast met de harde Parijse werkelijkheid, anderzijds maken
ze echter duidelijk dat Malte al in zijn jeugd een uiterst kwetsbare en labiele
persoonlijkheid was. In het laatste deel van de Aantekeningen, ongetwijfeld het
meest ontoegankelijke, overheersen Maltes herinneringen aan historische figuren
als Karel de Stoute, Karel de Zesde en de dichteres Bettina von Arnim. Deze
historische figuren - Malte heeft enkele ervan leren kennen via een mysterieus
‘groen boekje’ dat hij in zijn jeugd gelezen heeft - lijden geen eigen leven in de
Aantekeningen, maar zijn veelal verbonden met de identiteitsproblematiek van de
verteller. De roman, die overigens geen echte roman is maar precies datgene wat
de titel belooft, sluit af met Rilkes interpretatie van de parabel van de Verloren Zoon,
waarin veel van de voorafgaande thema's nog eens worden samengevat.
Al deze gegevens worden in op het eerste gezicht onsamenhangende fragmenten
verteld, waarbij Rilkes sterk geconcentreerde en vaak lyrische proza dwingt tot het
intensief lezen of zelfs herlezen van veel fragmenten. In een brief van 11 april 1910
aan Gräfin Manon zu Solms-Laubach noemde Rilke zijn Aantekeningen eens
‘ungeordnete Papiere’, en hij doelde daarmee op de mengeling van brieven,
brokstukken van een dagboek, losse notities, korte novellen en prozagedichten,
waaruit zijn werk is samengesteld. Eén van die prozagedichten, een langere passage
in het begin van de Aantekeningen, vormt een ongetwijfeld centraal fragment. De
passage behelst Maltes programma als dichter en zet als volgt in: ‘Het is belachelijk.
Ik zit hier in mijn hokje, ik, Brigge, die achtentwintig jaar is geworden en van wiens
bestaan niemand weet. Ik zit hier en ben niets. En toch, dit niets begint te denken
en denkt, vijfhoog, op een grijze Parijse namiddag de volgende gedachte: Is het
mogelijk, denkt het, dat men nog niets werkelijks, niets van enig gewicht heeft gezien,
onderkend en gezegd? Is het mogelijk, dat men duizenden jaren de tijd heeft gehad
om te kijken, na te denken en aantekeningen te maken, en dat men die duizenden
jaren voorbij heeft laten gaan als een pauze op school, waarin men zijn boterham
eet en een appel? Ja, het is mogelijk.’

Morbide kant
Het fragment wordt gevolgd door zes identieke fragmenten, die allemaal met de
retorische vraag ‘Is het mogelijk’ beginnen. Malte vraagt zich onder meer af of het
mogelijk is ‘dat men ondanks uitvindingen en vorderingen, ondanks cultuur, religie
en wijsbegeerte aan de oppervlakte van het leven is blijven steken?’ En verder, of
het mogelijk is ‘dat de hele wereldgeschiedenis verkeerd is begrepen?’ Het antwoord
luidt telkens ‘Ja, het is mogelijk’, en de conclusie die Malte daaruit trekt sluit de
passage af: ‘Maar als dit allemaal mogelijk is, ook maar een schijn van mogelijkheid
heeft, - dan moet er in ieder geval iets gebeuren. De eerste de beste, hij, die deze
verontrustende gedachte heeft gehad, moet beginnen iets van het verzuimde te
doen; al is het ook zomaar iemand, geenszins de meest geschikte: er is nu eenmaal
niemand anders. Deze jonge, onbelangrijke buitenlander, Brigge, zal vijfhoog moeten
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gaan zitten en schrijven, dag en nacht: ja hij zal moeten schrijven, daar zal het op
uitdraaien.’
Maltes plan om de wereld door middel van het geschreven woord te veranderen
of te verlossen, heeft voorlopig echter nog geen kans van slagen, vooral omdat hij,
zoals gezegd, nog te veel ‘beginneling in eigen omstandigheden’ is. Eerst zal hij
moeten proberen ‘algemeen en anoniem’ te worden, zoals hij het noemt, dan pas
zal hij in staat kunnen zijn datgene te zeggen wat nog niemand vóór hem heeft
gezegd. De anonimiteit, af althans de poging daartoe, vormt dan ook een centraal
thema binnen de Aantekeningen, en veel Rilke-exegeten spreken in dit verband
zelfs van hét centrale thema. Anonimiteit (of, wat misschien een beter woord is,
ontpersoonlijking) is in Maltes ogen echter alleen te bereiken door volstrekte
eenzaamheid, door het opgeven van alle sociale bindingen, want anderen dwingen
iemand in een rol die deze niet zelf gekozen heeft. (Het thema van de menselijke
vrijheid of identiteit, dat later in de eeuw door bij voorbeeld Jean-Paul Sartre en Max
Frisch weer werd opgenomen, en dat Rilke door zijn Kierkegaard-lectuur bekend
was.) Op zijn zwerftochten door Parijs legt Malte een opvallende belangstelling aan
de dag voor de morbide kant van de stad. Ziekte, dood en angst zijn dan ook vaak
voorkomende woorden. Lange tijd staat hij stil voor een vervallen huis waarvan de
muren de roestige sporen van wc-buizen vertonen. Patiënten van een armenhospitaal
worden uitvoerig beschreven. Een blinde krantenverkoper trekt zijn aandacht. Of
hij achtervolgt een lijder aan de vallende ziekte die op instorten staat. ‘Uitkiezen en
afwijzen is er niet bij’ zegt Malte in het voetspoor van Baudelaire, die hij trouwens
twee keer uitvoerig citeert. Met sommige van de verworpenen voelt hij een sterke
identificatie, omdat, zoals hij een keer uitdrukt: ‘er zich ook in mij iets afspeelt dat
me van alles begint te verwijderen en af te zonderen.’

Rilke, Lou Andreas-Salomé en de Russische dichter Spiridon Droschin

Het zich verwijderen en afzonderen speelt ook een belangrijke rol in de parabel
van de Verloren Zoon waarmee de Aantekeningen worden afgesloten. Rilke geeft
geen theologische uitleg aan het bijbelverhaal, maar legt er daarentegen een
existentiële thematiek in die in rechtstreeks verband staat met Malte
identiteitsprobleem. ‘Ik zal er niet licht van te overtuigen zijn, dat de geschiedenis
van de verloren zoon niet de legende is van hem die niet bemind wilde worden,’
luidt de openingszin. Wat de verloren zoon vooral stoort, en wat de belangrijkste
oorzaak voor zijn vertrek uit het ouderlijk huis vormt, is dat zijn familieleden zijn
identiteit al hebben vastgelegd: ‘in grote trekken wás je al degeen voor wie ze je
hier aanzagen.’ Dat is tevens de reden waarom hij niet bemind wil worden, want
bemind worden veronderstelt dat anderen zich een voorstelling van iemands karakter
vormen, en daardoor iemand in zijn vrijheid beknotten. Eerst nadat de verloren zoon
als herdersjongen jarenlang een volstrekt eenzaam leven heeft geleid, komt ‘al dat
verleden van hem tot rust’, een verleden dat anders zijn identiteit immers blijvend
zou hebben bepaald. Bij zijn terugkeer is het voor hem dan ook ‘onbeschrijflijk
bevrijdend... dat allen hem verkeerd begrepen.’
Rilke begon aan zijn Malte in 1904, toen hij al bijna twee jaar in Parijs was, en hij
voltooide het boek in 1910. De datum en het adres boven de eerste aantekening
stemmen volkomen overeen met Rilkes situatie toen hij in 1902 in Parijs aankwam,
zoals ook Maltes leeftijd overeenstemt met die van Rilke op dat moment. Bovendien
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vertoont de strekking van Rilkes correspondentie uit deze jaren, en dan met name
zijn brieven aan Lou Andreas-Salome en Clara Westhoff, een opvallende gelijkenis
met de inhoud van veel aantekeningen. Nochtans is de conclusie niet helemaal
gewettigd dat het zich hier om een puur autobiografisch werk handelt. Rilke namelijk
was in 1901 met de beeldhouwster Clara Westhoff getrouwd, die hij in de
kunstenaarskolonie Worpswede bij Bremen had leren kennen, en alhoewel de
extreme individualist Rilke vrijwel permanent gescheiden van zijn vrouw leefde, was
hij dus toch niet helemaal zo eenzaam als zijn geesteskind. Bovendien was Rilke
als zoon van een Praagse spoorwegbeamte allesbehalve van adellijke Deense
afkomst, al heeft hij zich dan ook levenslang op zijn vermeende nobiliteit laten
voorstaan. De Deense afkomst van Malte was overigens een gevolg van Rilkes
grote bewondering voor Jens Peter Jacobsen (1847-1885), de Deense schrijver
van wie vooral de roman Niels Lyhne (1880) voor nagenoeg alle Duitstalige fin de
siècle-schrijvers van grote betekenis is geweest.
Toen in 1936 Rilkes belangrijkste prozawerk voor het eerst in een Nederlandse
vertaling verscheen, een vertaling door het duo Brunt en Binnendijk, sprak Menno
Ter Braak (‘het deels meesterlijke Malte Laurids Brigge’) zijn twijfels uit over het nut
van een dergelijke onderneming. Een vertaling immers van een volkomen op nuances
afgestemd werk als de Aantekeningen zou, zo meende Ter Braak, altijd onderdoen
voor het origineel. Desondanks sprak Ter Braak zijn bewondering uit voor een
‘doorgaans zeer verantwoorde vernederlandsing’. Eenzelfde lof kan nu, vijfenveertig
jaar later, worden toegezwaaid aan Pim Lukkenaer, die eerder al, samen met Frits
Oomes, het elastische proza van Heinrich von Kleist in adequaat Nederlands
overbracht, en die en passant Goethes Die Wahlverwandschaften en twee novellen
van Schnitzler vertaalde. Lukkenaers vertaling is, vergeleken met de oude, wat
moderner van woordkeus en vrijer van interpunctie, en heeft minstens zoveel
aandacht voor het detail. Een van de ongetwijfeld belangrijkste romans uit de eerste
helft van deze eeuw is nu dank zij een schitterende vertaling opnieuw in het
Nederlands bereikbaar.
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Een kwispedoor als talisman
India in een fabelachtige roman
Midnight's Children door Salman Rushdie Uitgever: Jonathan Cape,
446 p., f42,10 Importeur: Keesing
Anthony Paul
Het onderwerp van de ambitieuze roman Midnight's children van Salman Rushdie
is niets meer of minder dan het reusachtige, chaotische geboorteland van de
schrijver, India. Hij doet zijn verhaal aan de hand van een exorbitante autobiografie
van de verteller, die niet zo zeer een personage is als wel een assemblage van
magische eigenschappen die hem in staat stellen niet alleen voor honderden
individuen te spreken, maar ook voor de onmetelijk grote massa achter hen. Sterker
nog, hij spreekt voor het hele land, waarmee hij volkomen vereenzelvigd wordt. Die
verteller, Saleem Sinai, zegt het zelf zo: ‘Ik heb vele levens verslonden en om mij
te leren kennen, alleen die ene ik, zul je al die levens moeten verslinden.’ De mensen
in deze roman verslinden elkaar regelmatig, ze veranderen elkaar, verwisselen
onderling van plaats, lopen in elkaar over, barsten open en stromen over, of ze
verliezen een stuk van zich zelf, vaak op groteske maar nooit op een zielige manier
want die mensen en alles wat hen overkomt, zijn metaforen. Salman Rushdie is
fabelschrijver en satiricus tegelijk; zijn gevoelens gaan schuil achter een
altijdkomische toon en zijn briljante, speelse beheersing van vorm en patronen.
De roman begint in 1915, eenendertig jaar voor de geboorte van verteller Saleem
op het moment dat diens grootvader, Aadam Aziz, ergens in Kasjmir neerknielt om
te gaan bidden en zijn neus aan een bevroren aardklont stoot; plotseling in ‘een
vreemd niemandsland’ tussen geloof en ongeloof in en geeft hij het bidden voor
altijd op. Het incident heeft ‘een gat in hem geslagen.’ Aziz' unheimische
niemandsland ligt tussen het oude en het nieuwe: hij is arts en zoekt tevergeefs
naar een manier om de Westerse geneeswijze en de magische samen te smelten.
Salman Rushdie kwijt zich beter van zijn taak; hij schrijft met een uiterst modern,
weldoordacht raffinement zonder de magie van Duizend-en-één-nacht te verliezen.

Metaforen
Uit Aadam Aziz' door India geschonden neus spatten drie druppels bloed, de druppels
die in een volksverhaal altijd seksuele rijpheid aankondigen (zoals in De
Ganzenhoedster van de gebroeders Grimm). De drie druppels verschijnen ook op
het laken van zijn huwelijksbed, een stuk linnen met een twintig centimeter groot
gat erin waardoorheen Aziz stukje bij beetje verliefd was geworden op zijn vrouw.
Ook zijn dochter wordt stapsgewijs verliefd op haar echtgenoot. Deze groep
metaforen komt regelmatig terug, verweven in verschillende patronen waarin ook
slangen, geesten, melaatsen, kreupelen, tovenaars en schuilplaatsen een rol spelen.
Afgezien van een hoop echt bloed, is er bloed in de vorm van mercurochroom en
het rode betelnotesap dat herhaaldelijk in kwispedoors wordt gespuugd, waarbij
iedere straal extra kracht óntleent, en retrospectieve kracht vérleent, aan de vorige.
De geboorte van verteller Saleem, vijftien augustus 1947 te middernacht, valt
precies samen met de geboorte van het onafhankelijke India. Saleem en de andere
‘middernachtskinderen’, die tegelijk met de onafhankelijkheid het licht zagen,
beschikken over een magisch communicatie-vermogen. Aanvankelijk zijn er 1001
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‘middernachtskinderen’; degenen die zijn overgebleven bereiken bijna een gruwelijke
dood tijdens de noodtoestand van 1975, die weer samenvalt met de geboorte van
Saleems zoon, een griezelig kind dat pas op zijn derde zijn ‘lugubere eerste woord’
uitbrengt: ‘Abracadabra’. Saleems zoon is Saleems zoon niet, noch is Saleems,
blijkt na een fatale samenloop van omstandigheden, de ware Saleem. Hij is een
ondergeschoven kind en, net als India, half-Engels; zijn zoon is het kind van zijn
boosaardige alter ego, en de rechtgeaarde achterkleinzoon van Saleems grootvader.
Het lot mag grillige paden kiezen, maar komt altijd waar het wezen moet.

Pakistan
Geen wonder dat Saleem ‘grote problemen met de werkelijkheid’ heeft; zijn hoofd
wordt immers bestookt door ontelbare verschillende Indiase talen en dialecten
sprekende stemmen. Hij is India, zijn vlekkerige gezicht met hangneus vormt de
kaart van zijn verdeelde land, en wordt door een sadistische onderwijzer als zodanig
gebruikt (‘Vergeet niet, stelletjes sufferds, dat Pakistan een smet is op het gezicht
van India!’) De gebeurtenissen in het persoonlijke leven van Saleem en zijn familie
lopen parallel aan de ontwikkelingen in India en Saleem is ervan overtuigd dat de
oorlog van 1965, tussen India en Pakistan, ‘de vernietiging van mijn familie’ beoogde.
Zijn familieleden worden inderdaad op dat moment het verhaal uitgebombardeerd.
Ze komen op passende wijze aan hun einde net als iedereen in het boek. Zoals de
rani van Cootch Naheen, wier huid vleksgewijs verbleekt en die zelf vervolgens
‘nadat ze haar taak had vervuld door mijn verhaal een zilveren kwispedoor te
schenken, zo vriendelijk was snel te verdwijnen’. Saleem denkt dat zijn eigen dood
nabij is: vlak na het eind van de roman zal hij eenendertig worden en, daar is hij
van overtuigd, lichamelijk snel aftakelen. Of zal hij Padma trouwen en naar Kasjmir
gaan? Op het laatst weet hij het niet zo zeker en ook wij blijven in het ongewisse:
de ware betekenis van alles ligt altijd net buiten ons bereik.

Salman Rushdie

Saleem verliest zijn telepathische vermogens als zijn neusamandelen worden
weggehaald vlak voordat zijn mohammedaanse ouders naar Pakistan vertrekken.
Hij krijgt er een bovenmenselijk reukvermogen voor in de plaats. Hoe gul deze roman
is met krachtige, realistische details, blijkt bij voorbeeld uit deze passage die ons
Karachi laat ruiken: ‘Geuren overspoelden me: de trieste rottende gassen van
dierlijke uitwerpselen in de tuinen van het museum aan de Frere Road, de puisterige
lichaamsgeur van jongemannen in ruime pyjama's hand in hand 's avonds in Sadar,
de vlijmscherpe prikkel van uitgespuwde betelnotesap en de bitterzoete mengeling
van sirih en opium... Kamele-luchtjes, auto-luchtjes, de als muggen stekende
uitlaatgassen van gemotoriseerde riksja's, het aroma van gesmokkelde sigaretten
en zwart geld, de strijdbare fluimen van de plaatselijke buschauffeurs en het simpele
zweet van hun als sardientjes samengepakte passagiers... Moskeeën overspoelden
me met wierook walmen; ik kon de bombastische machtssignalen van de met vlaggen
zwaaiende legermotoren ruiken; van de reclameborden voor de bioscopen ving ik
het goedkope kitsch-parfum op van geïmporteerde spaghetti-westerns en de
gewelddadigste vechtfilms die er ooit zijn gemaakt.’
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Waarheid
De onderwerpen van de laatste hoofdstukken, oorlog, politiek verraad, tirannie en
corruptie, rechtvaardigen Rushdie's satirische overdrijving ruimschoots. Saleem is
tenslotte slechts ‘de nederigste van alle goochelaars-met-feiten.’ Want: ‘In een land
waar waarheid is wat als waarheid wordt gedicteerd, houdt de werkelijkheid letterlijk
op te bestaan zodat alles mogelijk is behalve wat we als waarheid voorgeschoteld
krijgen.’ Saleem, beter gezegd zijn verbazingwekkende neus, wordt door het
Pakistaanse leger ingezet als een soort speurhond; de tocht door de jungle in een
van de mysterieuste en indrukwekkendste hoofdstukken brengt hem en de roman
in een wereld van duisternis en hallucinaties, een van alle hoop verstoken
fantasiewereld.
Midnight's Children vraagt erom met andere romans vergeleken te worden, met
name met De blikken trommel, ook al een satire met een eigenaardige held die een
scherpe, verdraaide kijk op de geschiedenis geeft. En Saleem heeft ook een soort
talisman, de kwispedoor. Rusdie heeft de belangrijkste elementen van Grass' werk
kennelijk onbeschroomd over durven nemen in het vertrouwen dat zijn materiaal
hem zo eigen is dat hij regelrecht van Grass kan lenen zonder zijn creativiteit en
originaliteit te verliezen, en daar is hij ook in geslaagd. Het fabelachtige karakter
van Midnight's Children is meer verwant aan dat
vervolg op pagina 42
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De stemming vóór de zondvloed
Günter Kunerts montere wanhoop
Verspätete Monologe door Günter Kunert Uitgever: Hanser Verlag, 198
p., f34,- Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Wir ordnens. Es zerfällt./Wir ordnens wieder und zerfallen selbst,’ luidt een vers in
Rilkes Duineser Elegien, waarmee in een notedop aangeduid wordt wat zestig jaar
na het ontstaan van deze regels kenmerkend is voor de atmosfeer van de Duitstalige
literatuur van het ogenblik.
Sinds het midden van de jaren zeventig heerst er een ondergangsstemming, de
catastrofe lijkt nabij, de hoop is opgegeven. ‘Misschien - en daarmee spreek ik mijn
vrees uit - kan de literatuur voortaan alleen nog maar de herinnering oproepen aan
ervaringen en gevoelens die er niet meer zijn, misschien alleen nog maar herinneren
aan lichamelijke sensaties die niet meer bestaan,’ lezen we bij de vorig jaar gestorven
Nicolas Born in zijn Die Welt der Maschine, een bundel opstellen die postuum bij
Rowohlt verscheen. Dezelfde teneur viel te beluisteren bij Michael Krüger, redacteur
van het al dertig jaar toonaangevende literaire tijdschrift Akzente, die in het afgelopen
voorjaar in ons land een aantal lezingen hield: de literatuur als het museum der
herinneringen, de ‘bewaarfunctie’ ervan als enige overgebleven legitimatie.
Gezien tegen de achtergrond van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
in de Bondsrepubliek is het misschien mogelijk een verklaring te geven voor het
heersende pessimisme onder de schrijvers en dichters. Was het immers in de jaren
zestig nog zo dat de vernieuwende impulsen en het verzet tegen de toenemende
repressie voornamelijk door de intelligentsia werden gevoed en de tegenbeweging
zich aan de universiteiten afspeelde, aan de huidige tegenbeweging, de kraakacties
in Berlijn en Nürnberg, de anti-atoombeweging en de rellen in Zürich hebben de
intellectuelen part noch deel, zij staan commentariërend en analyserend aan de
kant: Een jonge generatie die geen woorden meer kent maar des te meer daden,
doet het werk. Alom is de verbazing hoorbaar over het feit dat deze jonge generatie
geen concepten meer ontwikkelt, zonder Marx, Marcuse, Adorno, zonder Brecht en
Bloch tot handelen overgaat: ‘sprachlos’. De schrijvers, deze sensibelisten onder
de intellectuelen, zijn buitengesloten, ze worden door de jonge subcultuur niet eens
meer ter kennis genomen. Hun in woorden geklede daden lijken overbodig geworden.
Voor de uit de DDR afkomstige en nu in de Bondsrepubliek levende schrijvers
betekent dit klimaat de doodklap. Na zijn gedwongen verhuizing naar het Westen
kon Wolf Biermann in 1976 nog min of meer ironisch zingen, dat hij ‘van de regen
in drup’ was geraakt. De schrijvers die hem in de afgelopen vijf jaar volgden, hebben
zelfs de ‘drup’ niet meer mogen beleven, ze staan blootshoofds opnieuw in het
neerstortende nat. Voor overtuigde socialisten, voor wie de utopie, het concept van
een rechtvaardigere, menselijkere samenleving dagelijks brood is, kan het niet
anders dan een traumatische ervaring zijn - na alle geleden vernederingen en
angsten - om in een land terecht te komen waarin literatuur er alleen nog maar toe
dient om de verloren hoop bij te zetten. Zo, en alleen zo is het te verklaren waarom
mensen als Thomas Brasch, Sarah Kirsch, Günter Kunert en zelfs Wolf Biermann,
die er allen jarenlang van getuigd hebben over een uiterst sterke mentale kracht te
beschikken, die onder de ergste repressie hun verzet niet prijsgaven, nu aan de
ondergangsstemming ten prooi vallen en van de apocalyps zingen.
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Agressie
In een gesprek dat Fritz Raddatz met Günter Kunert en Wolf Biermann voerde en
dat in Die Zeit van 14 november 1980 staat afgedrukt zegt Kunert: ‘Er bestaat zo
iets als een “heitere Verzweiflung”. En misschien is deze montere wanhoop wel de
definitievere, dat is denkbaar, omdat in een montere wanhoop, zoals ik dat zie,
eigenlijk heel weinig agressiviteit steekt en heel weinig ondernemingszin en energie
om deze wanhoop te willen of te kunnen beëindigen. Ze is misschien zo iets als een
terugkijken naar iets dat er niet meer is, dat verdwenen is.’ Wolf Biermann, de vitalere
en getuige de titel van zijn laatste plaat ‘Eins in die Fresse’ nog wél geladen met
agressiviteit, wringt zich in het genoemde gesprek in alle bochten om aan het
definitieve pessimisme van Kunert te ontkomen, maar hij geeft in feite toe dat in de
huidige wereld de utopie zich niet meer in praxis laat omzetten en dat het er
hoogstens om kan gaan een ‘hogere vorm van catastrofe’ te organiseren.

Günter Kunert

Zo lijkt het erop alsof we, meer dan een eeuw na dato, teruggekeerd zijn bij het
l'art pour l'art dat, gezien ook de vlucht van deze stroming aan het begin van deze
eeuw, gekoppeld is aan ondergangsstemming, décadence en verval.
‘Voor de zondvloed. Het gedicht als ark van Noach’, zo betitelde Günter Kunert
een reeks colleges over poëzie, die hij onlangs aan de universiteit van Frankfurt am
Main gaf. Literatuur als tijdelijk onderdak voor degenen die niet meer aan de
afwendbaarheid van de zondvloed geloven. Schrijvers die de deur naar de
buitenwereld achter zich dichtdoen. Teksten die niet meer willen waarschuwen,
prikkelen, verdedigen en aanvallen. Het is te verwachten dat in die situatie het meest
onvervreemdbare dat de literatuur eigen is, de vorm, aan betekenis wint. Veel wijst
in die richting: Hans Magnus Enzensbergers Der Untergang der Titanic - een
voorbeeld voor Kunerts ‘heitere Verzweiflung’ - is een streng gebouwde cyclus van
drieëndertig gezangen die de ondergang tot thema hebben; Peter Rühmkorfs
nieuwste boek Agar agar-zauzaurim is een fascinerende verhandeling over het rijm
en de magische werking ervan op de mens; Helmut Heissenbüttel speelt in Das
Ende der Alternative - Einfache Geschichten dat ook al van de ondergang uitgaat,
een kunstig spel met de taal, waaraan de inhoud ondergeschikt wordt gemaakt. En
in Die Lehre der Sainte-Victoire heeft Peter Handke de omgang met de vorm zelfs
tot thema verheven.
Ook de taal die Günter Kunert in zijn nieuwste boek Verspätete Monologe schrijft
wordt gekenmerkt door een grotere complexiteit dan we van zijn vroegere proza
kennen. De honderdveertig korte teksten in deze bundel zijn geschreven in een
kunstige, weinig alledaagse taal waarvan vooral de ingewikkelde syntaxis opvalt.
Het eenvoudig nevenschikkend zinsverband waarmee Kunert in zijn vorige,
vergelijkbare bundel Camera Obscura nog vat kon krijgen op zijn reflecties, is in
Verspätete Monologe hoogstens nog bruikbaar om de waargenomen wereld te
spiegelen. Zodra hij aan het reflecteren gaat, zodra hij de waarnemingen naar hun
betekenis gaat onderzoeken, lijken zijn zinnen open te breken, moet er plaats
gemaakt worden voor bijzinnen, gedachtenstreepjes, toevoegingen tussen haakjes,
moeten datief-en genitiefconstructies te hulp worden geroepen om aan die betekenis
gestalte te geven. Dat procédé leidt tot een uiterst gecomprimeerd proza dat echter
geen moment zijn dynamiek, zijn elasticiteit en kracht verliest.
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Alledaags
Honderdveertig maal blijkt Kunert in Verspätete Monologe in staat, in stukken die
in de meeste gevallen de lengte van één pagina niet overschrijden, uit een minimale
stof het maximum aan betekenis te halen, aan het alledaagse een waarde toe te
voegen die het aan de gedachtenloze voorbijganger nooit prijsgeeft. In Warum
Schreiben, een bundel opstellen over literatuur uit 1976, zegt Kunert over wat hem
aan de schrijftafel doet plaats nemen: ‘Je trekt het onbekende gebied binnen dat je
zelf bent, om daar het onpersoonlijk algemeen geldige te ontdekken dat je hoogst
persoonlijke bezit is’. In Verspätete Monologe is het speuren naar het algemeen
geldige in wat hem persoonlijk aangaat de strenge wet waaraan Kunert zich
onderwerpt. Dat blijkt met name waar hij op de eerste pagina's de situatie beschrijft
waarin hij zich tot aan zijn vertrek uit de DDR bevond: de geheime staatspolitie dag
en nacht voor de deur, afgeluisterde telefoongesprekken, intimidatie.
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Steeds weet Kunert het bizarre bijzondere van deze omstandigheden zó om te
vormen dat het wezenlijke en absolute eruit blijkt: de DDR is niet een afgesloten
provincie waarin de uitzonderingen plaatsvinden, het is het land waar in extremis
aan het daglicht treedt waaraan alle moderne samenlevingen mank gaan: de
onpersoonlijke bureaucratie, het wantrouwen, de reglementering van het denken,
de onmenselijkheid. Wat hem overkomen is, is exemplarisch voor wat met iedereen
kan gebeuren die zijn bewustzijn van zijn werkelijke behoeftes laat vervreemden.

Melancholie
Dat Kunert ondertussen gekozen heeft voor een definitief verblijf in het Westen
maakt het hem mogelijk radicaal te breken met het compromis dat hij lange jaren
bereid was te sluiten met de door hem bekritiseerde staat. Het bewustzijn ‘vraagt
zich af wat de zin was van alle voorafgaande compromissen en ziet in dat ze niets
anders betekenden dan disciplinering en aanpassing,’ zegt hij in het stuk Der
Kompromis. In Verspätete Monologe, waarmee de bundel sluit staat: ‘Alles heeft
zijn tijd nodig - die uitspraak is een alibi voor aarzeling, terughoudenheid, vrees
zelfs: in feite behoedzaamheid met de consequenties van het denken.’ Die
consequenties van het denken durft Kunert nu te nemen, hij hoeft ook niet meer
zijn toevlucht te zoeken in het fantastische, zoals hij dat in Camera Obscura nog
deed, hij kan nu recht voor zijn raap schrijven en zeggen waar het op aankomt - dat
de geheime staatsdienst van de DDR een voortzetting is van het fascistische
Duitsland bij voorbeeld - maar de consequentie van dat denken slaat wél op hem
zelf terug, het kan die staat niet meer deren, het verwordt tot melancholie. Alle
stukken in Verspätete Monologe zijn door die melancholie gekleurd. In alles wat
Kunert waarneemt, leest, zich herinnert, ontdekt hij het vergankelijke en het voorbije:
In Amsterdam op een vroege ochtend een winkel met archaïsch speelgoed; in een
supermarkt de oude vrouwen die geen afstand hebben kunnen doen van hun
voorstelling van een eeuwige jeugd; bij het nadenken over het rationalisme het
debâcle ervan.
Abtötungsverfahren luidt de titel van de vorig jaar verschenen gedichtenbundel
van Kunert. Wat daar ‘abgetötet’ werd, de hoop op de veranderbaarheid ten goede
van de wereld, is door de Verspätete Monologe zeker niet weer tot leven gewekt.
Maar wat Kunert wél gewonnen heeft is de monterheid die het gevolg is van de
aanvaarding van het onafwendbare. Want het schrijven - én het lezen - over de
ondergang is toch duidelijk iets heel anders dan de ondergang zelf. Ze wordt erdoor
bezworen en wekt op die manier, als een bruine beer aan de ketting van de temmer,
bijna ons medelijden.

Salman Rushdie
vervolg van pagina 38
van Honderd jaar eenzaamheid, al houdt García Marquez zijn epische overdrijving
langer vol dan je ooit voor mogelijk had gehouden en heeft Rushdie de neiging de
produkten van zijn fantasie snel af te voeren, in het vertrouwen dat zijn web van
echo's en onderling verbonden metaforen de eenheid bewaart. Daarmee krijgt hij,
ondanks zijn soepele, krachtige, heldere taal, toch het effect van dat bijzonder
ingewikkelde Indiase smeedwerk en dat maakt het lezen er niet makkelijker op. Ik
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moet toegeven dat ik halverwege het boek soms dacht dat ik verstrikt zou raken in
al die magische voorwerpen en symbolisch-belangrijke details. Rushdie (of Saleem)
vergelijkt het vertelproces nogal eens met het confijten en bottelen van vruchten.
Dat levert een machtig en onverteerbaar gerecht op, zodat je onder het lezen wel
eens naar een eenvoudig bordje vlees en aardappelen snakt. Maar Rushdie's
ingewikkelde kookkunst triomfeert uiteindelijk toch: de vloeken, voorspellingen en
metaforen hebben allemaal een functie in de consequent volgehouden groteske
climax, de geschiedenis van de noodtoestand van 1975, de steralisatie-campagne
van het regime-Ghandi, het lot van Saleem en de andere middernachtskinderen.
Ook een op het eerste gezicht onbeduidende opmerking over de testikels van de
goddelozen op bladzijde 21 krijgt uiteindelijk betekenis, en de scheiding in het midden
van het valse haar van de Engelsman Methwold blijkt vast een toespeling te zijn op
het half-zwarte, half-witte haar van Indira Ghandi, en dat is weer een metafoor voor
haar politiestaat.
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Hoe houdt men de angel in het venijn?
De politieke tekeningen van Jos Collignon
Je moet toch wat door Jos Collignon Uitgever: De Harmonie, 112 p.,
f18,90
Hans Mulder
Collignon is afkomstig uit de studentenpers, waarin het klimaat voor de satire in
woord en beeld bijzonder gunstig is, gezien het voortdurende aanbod van talenten.
Maar van die creatieve talenten hoort men na het voltooide studentenleven over
het algemeen nog maar weinig.
Collignon, rechtenstudent in Utrecht en daar werkend voor het Universiteitsblad, is
een uitzondering op die regel. Nadat zijn tekeningen in 1975 regelmatig in het U-blad
gingen verschijnen en hij universitair correspondent van de Volkskrant werd maakte
hij in 1977 de belangrijke overstap naar NRC/Handelsblad, waarvoor hij tot eind
vorig jaar bleef werken. Daarnaast werd zijn tekenwerk vanaf februari 1979
gepubliceerd in het inmiddels ter ziele gegane weekblad Nieuwsnet. Sinds november
1980 hebben de Volkskrant-lezers hem leren kennen als vaste medewerker van de
Open forum-pagina. De tekenaar is intussen van de universitaire ‘Jos’, - geschreven
als een varkenskrul, omgedraaid kon je er ‘Col’ in lezen - de ‘Collignon’ van de
dagbladpers geworden. Een handtekening, die uit in de rodeo meerijdende letters
bestaat.

Dat Amerikaanse element is nog duidelijker te herkennen in zijn stijl, die sterk verwant
is aan die van bekende tekenaars uit de Verenigde Staten, zoals MacNelly en
Oliphant, van wie Collignon ook de wijze van signeren schijnt te hebben
overgenomen. Typerend voor deze stijl zijn de figuren met hun hoofden op nekken
als steeltjes, de afdruipende wang- en kinpartijen en hoge ruggen, die in een
krasserige lijnvoering op het papier zijn gezet. Bij Collignon is er vaak veel te zien
op een tekening, soms haast te veel. Met de eventueel grijs of zwart opgevulde lege
vlakken maakt zijn werk een naar het lijkt bewust opgeroepen onrustige sfeer. Er
gebeurt wat, er is actie: een en ander doet soms denken aan een shot van een
filmcamera, mede door het gebruik van een extra hoog of laag perspectief. De
invloed van de strip is ook herkenbaar, zoals in de tekening van de uit het kabinet
stappende minister Scholten van Defensie (25-6-1980). De tekst, in de tekening als
balloon of bijschrift aangebracht, speelt een belangrijke rol in het tekenwerk. Soms
zelfs zo dat de tekening slechts een illustratie bij een verbale humoristische vondst
is. Een heel originele in dat verband, waarbij woord en beeld zelfs in elkaar zijn
opgegaan, is de tekening van de CDA'er met een Nato Cruise-raket in de armen,
een figuur waarvan de contouren uit reeksen ‘nee-tjes’ bestaan. In de balloon erboven
duikt dan in een witte leegte een stiekem, minimaal ‘ja-tje’ op. (8-12-1979)
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Realistisch
Behalve in zijn stijl is Jos Collignon ook in andere opzichten een buitenbeentje onder
de Nederlandse politieke tekenaars. Als editorial cartoonist, de tekenaar, die de
politieke visie van een krant nader onderstreept en illustreert, lijkt hij weliswaar op
tekenaars als Opland en Van Straaten, (Volkskrant en Vrij Nederland) maar zijn
werk heeft, vooral nu het gekoppeld is aan een artikel op de open forum-pagina van
eerstgenoemde krant, een toegespitster functie. Daarbij gaat het niet alleen om
belachelijke politieke mannetjes, maar eveneens om de kritiek op
politiek-maatschappelijke problemen van algemenere aard, zoals de woningnood,
de kernenergie, de atoombewapening of het milieu. Van de oudere tekenaars
onderscheidt Collignon zich ook door een minder traditionele symboliek en en
realistischer sfeer. Bij hem is geen sprake van het dorpspolitieke rollenspel van Van
Straaten of de wat archaïsche, keutelige kluchten en volksdramatische tableaux
van Opland, noch van de clichématige figuratie van Frits Behrendt. Hij verbeeldt
zijn hoofdpersonen meestal als eigentijdse figuren, die niet zozeer door een
vergelijking maar eerder door overdrijving bespottelijk gemaakt worden.
Vergelijkingen of beeldspraak gaat Collignon overigens lang niet altijd uit de weg.
In die gevallen is hij opvallend genoeg vaak weer veel conservatiever en minder
origineel dan zijn collega's. Voorbeelden hiervan zijn de CDA'er Van Agt als
schildpad, de hoge hoed van goochelaar Den Uyl, de universiteit als Griekse tempel,
CDA-dissident De Boer als windwijzer, het Kabinet als kabinet, Haars als Vrouwe
Justitia, Carter als cowboy, de USSR als beer en kindertjes die uit de boerenkool
komen.

Collignon maakt soms ook gebruik van een al bestaand beeld, waarbij overigens
wel enige culturele kennis van de krantelezer wordt geëist. Het scheppingsverhaal
(12-12-1977) naar de plafondschildering van Michelangelo, de Chinese reclame
voor Coca Cola (22-12-1978) gebaseerd op het beroemde beeld van de Amerikaanse
vlag plantende troep G.I.'s uit de Tweede Wereldoorlog, de kabeltelevisie
(28-11-1979) met het CDA-monument van de met slangen worstelende Laocoön
en zijn zoons of het herbruikte beeld van Hahns Abraham Kuyper bij de opheffing
van de ARP zal zelfs voor de doorsnee lezer van NRC/Handelsblad niet altijd even
herkenbaar zijn geweest.
Jos Collignon behoort met tekenaars als Willemen, Arend van Dam, Stefan Verwey
en Len Munnik tot een nieuwe generatie van politieke karikaturisten. Van hen is hij
het meest op de parlementaire politiek gericht en tegelijkertijd het minst
partijgebonden. Al is de echte politieke tekenaar als partijpropagandist, zoals een
Albert Hahn Sr. dat was, vrijwel uitgestorven, een bepaalde binding met een politiek
of maatschappelijk streven is er bij de meeste tekenaars van nu wel aan te wijzen.
Zo kan Verwey beschouwd worden als de exponent van de milieuverdedigers,
Willemen van de nieuwe CPN-lijn en Van Dam en Munnik als de kritische vlooien
in de pels van het CDA. Collignon echter lijkt bij de keuze van het podium, waarop
hij zijn kunstjes vertoont wat minder kieskeurig. NRC/Handelsblad, Nieuwsnet en
Volkskrant zijn immers nogal verschillende bladen. Ook is de tekenaar bij mijn weten
de enige van deze groep min of meer progressieve tekenaars, die verklaard heeft
wel voor De Telegraaf te willen werken, mits hij zijn serieuze werk dan kwijt zou
kunnen in een goede krant. Een nogal wonderlijk én opportunistisch standpunt voor
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iemand, die indertijd in het Utrechtse U-blad een tekening publiceerde van twee
met pennen op een moeder met dochter inhakkende journalisten. Het bijschrift in
typische Telegraaf-letter luidde: ‘Lees die krant!’

Hofnar
Een dergelijke opstelling verraadt anderzijds iets van het uitdagende en lichtelijk
anarchistische, dat Collignons werk kenmerkt. Daar duiden ook de titel van zijn
bundel Je moet toch wat en de daarin opgenomen boze brieven op, evenals het
doorbreken van het seks-taboe, dat in de officiële cartoon nog niet of nauwelijks
voorkwam. Al blijft dat vooralsnog bij schuchtere, niet echt aanstootgevende
pogingen, zoals het
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CPN-muisje Bakker met nauwelijks zichtbare erectie bij het achterwerk van olifant
PvdA staand: ‘Beetje bukken misschien?’ (17-6-1980) Hij sluit daarmee voorzichtig
aan op de veel gedurfder spotprenten uit de sfeer van alternatieve politieke
tekenaars, waarbij rauw neergezette copulaties van CDA-premier en vorstin niet uit
de weg worden gegaan.

Ron Kaal heeft onlangs in de Haagse Post (6-6-1980) enkele behartenswaardige
dingen gezegd over de functie van de politieke cartoonist. Of deze, zoals hij zegt,
alleen maar een rol als hofnar speelt, lijkt me voor discussie vatbaar. Een dergelijke
rol zouden Collignon en de andere linkse tekenaars veel meer binnen het kader van
een conservatieve rechts geörienteerde pers spelen. De meeste politieke tekenaars
steunen echter door hun werk het progessieve denken. Dat het niet bij het lachen
alleen blijft, bewijst ook het gebruik dat verschillende instellingen, actie-comités of
politieke partijen van hun werk maken. Maar Kaal heeft wel gelijk, als hij signaleert
hoe de bewondering van de aangevallen politici voor hun portrettering, - die tot hun
bekendheid bijdraagt - de angel uit het getekende venijn haalt.
Het werk van een Opland of Van Straaten blijft ijzersterk in zijn humor en
relativering, maar ongetwijfeld draagt het huns ondanks bij aan de vorming van een
beeldmonument voor de politiek en de politici. Het zou echter best eens zo kunnen
zijn, dat met het actiever worden van de buiten-parlementaire oppositie ook de
vormgeving van de politieke spotprent een grimmiger karakter gaat krijgen. Buiten
de officiële pers is dat in woord en beeld al merkbaar. Het zou me niet verbazen,
als Collignon zijn ontwikkeling voortzet en zich allengs losmakend van zijn
Amerikaanse voorbeelden nog meer zal kiezen voor de heilige huisjes
omverwerpende lijn, die in prinicpe al in de jaren zestig bij de Provotekenaars is
begonnen.
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Een kosmopolitisch patriot
Valéry Larbaud 1881-1981
Correspondance Valéry Larbaud-Marcel Ray Deel III, 1921-1937 Uitgever:
Gallimard, 391 p., ± f65,- Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Jongma
Op 29 augustus is het honderd jaar geleden dat Valéry Larbaud werd geboren. Een
natuurlijke aanleiding voor herdenkingsartikelen, exposities en het aan hem wijden
van een aflevering van het Magazine Littéraire (no. 171). Dit opnieuw in de aandacht
brengen lijkt nodig, omdat Larbaud, die in 1958, een jaar na zijn dood, nog
gerangschikt werd onder de tien meest representatieve moderne Franse schrijvers,
de laatste jaren wat in vergetelheid dreigt te geraken.
Hij is, zonder aan zijn overige werk tekort te willen doen, de schrijver van één
meesterwerk: Barnabooth, het voornamelijk geestelijke avontuur van een ‘rijke
amateur’, dat zich door de reislust van Barnabooth afspeelt tegen sterk wisselende
geografische decors. De romantiek van het reizen per trein door het Europa van
voor de Eerste Wereldoorlog is op zich al aantrekkelijk genoeg, maar het is niet
meer dan de oppervlakte, want Barnabooth was, met zijn alter ego Larbaud, géén
toerist, doch veeleer iemand die, ontsnappend aan zijn provincialisme, in de wereld
‘op zoek gaat naar zich zelf’. Dit hoeft men niet al te zwaarwichtig op te vatten, want
in een van zijn cynische momenten zegt Barnabooth ongeveer: ‘Liefje, in het leven
zijn er maar twee dingen die de moeite waard zijn beoefend te worden, en dat zijn
de studie en de uitspatting. Want boeken zijn het beste wat de mens ons kan geven,
en schaamteloze strelingen het beste wat wij van vrouwen te verwachten hebben.’
En om deze te zoeken ‘ben ik gegaan overal waar het geld mij kon brengen’. Voor
Larbaud gold evenzeer dat zijn reislust te verklaren valt als een vlucht uit de
beperkingen van de provincie (Vichy in de Bourbonnais, in zijn geval), maar
ongetwijfeld heeft ook de tirannieke houding van zijn moeder een rol van betekenis
gespeeld. Zelfs als hij op middelbare leeftijd een vaste relatie met Maria Nebbia,
een Italiaanse, heeft, moet dit nog angstvallig verborgen gehouden blijven. Als hij
in die tijd in Vichy verbleef, dan logeerde Maria Nebbia in een naburig hotel en
bestond hun contact voornamelijk uit brieven en dagelijkse telefoongesprekken.
Larbaud, en het zal met het bovenstaande samenhangen, zocht ook minder de
vluchtige impressies die eigen zijn aan het reizen, dan wel alternatieve plekken om
te wonen. Zo kan men Engeland en Italië, en toch ook wel Spanje, beschouwen als
tweede vaderlanden van Larbaud.

Hoezeer het hem hiermee ernst was blijkt wel uit het feit dat hij zich altijd zo snel
mogelijk de talen van zijn ‘vaderlanden’ trachtte eigen te maken, en dat niet alleen
om de boeken uit die landen te kunnen lezen - hoewel zeer belangrijk voor hem maar ook om zich in die talen te kunnen uitdrukken. Larbaud verkeerde in de
gelukkige omstandigheid dat hij - net als bij voorbeeld Gide - over ruimschoots
voldoende middelen beschikte om zijn leven geheel aan de literatuur te kunnen
wijden, naast het beoefenen van wat bizarre hobbies als een gigantische collectie
tinnen soldaatjes.
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Panamahoed
Zijn eigen creatieve arbeid zal wel op de eerste plaats gestaan hebben, maar
daarnaast heeft hij het woord van Barnabooth, dat boeken het beste zijn wat de
mens ons kan geven, zeer letterlijk genomen. Waar maar mogelijk was propageerde
hij in Frankrijk werk van jonge schrijvers en buitenlanders dat hij waardevol achtte,
door besprekingen en vertalingen. Een beroemd voorbeeld is natuurlijk Ulysses van
Joyce, waarvoor hij zich in het bijzonder heeft ingespannen, en waarvan hij samen
met A. Morel de vertaling verzorgde. Zijn kritische arbeid achtte hij trouwens niet
inferieur aan zijn creatief-literaire werk, maar eerder als een verlengstuk ervan. Hij
schrijft hierover: ‘Ik trachtte duidelijk het verschil te onderstrepen dat bestaat tussen
de Literatuurgeschiedenis, die een wetenschap is, een tak van de geschiedschrijving,
en de literaire kritiek waar andere gaven voor nodig zijn, en die enige poëtische
creativiteit vereist, en wel zodanig dat zij tot de Literatuur, tot de kunst, gerekend
moet worden.’ In dit opzicht verschilt hij lijnrecht met W.F. Hermans, die dit
onderscheid nadrukkelijk niet wenst te maken, blijkens een recent gesprek met Jaap
Goedegebuure.

Valéry Larbaud in het begin van de jaren dertig in Italië

Wanneer men leven, interesses en activiteiten van deze ‘rijke amateur’ overziet,
dan wekt het geen verbazing dat bij ons juist de jeugdige Du Perron veel
‘Wahlverwandtschaft’ voor hem voelde. De overeenkomst tussen beide auteurs
ging tot in het uiterlijk, en Du Perron beschrijft hoe hij hiermee coquetteerde door
zich, naar aanleiding van de legendarische foto van Larbaud met panamahoed,
eindeloos met een dergelijk hoofddeksel te laten fotograferen. De eerste maal dat
hij Larbaud in levenden lijve meende te aanschouwen - in een restaurant in Venetië
-, en waar hij een erg aardige beschrijving van geeft, moet toch waarschijnlijk op
een misverstand berusten. Afgaande op de biografische gegevens tenminste is
Larbaud omstreeks die tijd weliswaar wel in Italië, maar niet in Venetië geweest.
Als de ontmoeting ten slotte toch plaats vindt, in 1934, is dat in de woorden van Du
Perron ‘elf jaar te laat, welbeschouwd’, waarmee hij waarschijnlijk wil zeggen elf
jaar na de roes van de lectuur van Barnabooth, en elf jaar waarin hij zelf tot een
persoonlijk schrijverschap, maar ook tot een verlies van zijn status als ‘rijke amateur’
is gekomen. Een jaar na deze ontmoeting wordt Larbaud door een beroerte getroffen
en hij zal, verzorgd door Maria Nebbia, tot zijn dood in 1957 invalide blijven. Het
gebruik van zijn benen keert geleidelijk terug, maar zijn rechterarm blijft dienst
weigeren, en ook zijn spraak is ernstig gestoord. Als men Bernard Delvaille mag
geloven, dan was de Engelse th in de naam Barnabooth nog een van de weinige
klanken die hij correct wist uit te brengen.

Marcel Ray
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Larbauds langdurigste vriendschap is geweest die met Marcel Ray. Vriend uit zijn
jeugd, germanist qua opleiding en in dat vak enige jaren docent. Daarna in de
journalistiek, en
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weer later in de politiek en de diplomatieke dienst. Hun onderlinge correspondentie
beslaat drie delen, waarvan de eerste twee al eerder door mij werden besproken.
Het derde deel bestrijkt de jaren 1921 tot 1937. De vriendschap is tot dat jaar van
zeer hartelijke aard gebleven. De mentorrol die de enige jaren oudere Ray
aanvankelijk bezat, heeft hij eigenlijk nooit losgelaten. Hij is het werk van Larbaud
voortdurend waarderend en zeker ook kritisch, blijven volgen. Als Larbaud bij
voorbeeld in zijn enthousiasme voor Joyce deze auteur in een artikel maar meteen
koppelt aan Einstein en Freud, vindt Ray dit een ‘monsterlijke samenvoeging’: ‘Ik
denk, zonder wiskundige te zijn, dat Einstein werkelijk een goeie vent is, maar ik
weet, en sinds tien jaar weet iedereen in Duitsland en Wenen het, dat Freud een
charlatan is.’ Of dit laatste nog zo algemeen aanvaard wordt als Ray toen wilde
doen voorkomen valt te betwijfelen, maar zijn kritiek dat het wat gemakkelijk is om
de grote namen uit een tijdperk op een hoop te gooien blijft wel staan. Grappig is,
dat Nabokov in dezelfde termen over Freud schrijft (‘the Viennese quack’) en ook
voor de Duitse mandarijn Thomas Mann een zelfde minachting koestert als Ray.
Nabokov meent dat Mann schreef voor mensen die hun lippen nog bewegen tijdens
het lezen, terwijl Ray in Mann ‘een Schopenhauer zonder filosofie en een Wagner
zonder muziek’ ziet.
De levens van Larbaud en Ray verliepen enigszins in tegenbewegingen. Was
aanvankelijk Larbaud de meest reislustige en Ray, ook al door gebrek aan middelen,
aanzienlijk minder mobiel, deze rollen worden in de jaren twintig goeddeels
omgedraaid. Ray maakt dan, uit hoofde van zijn politieke en diplomatieke missies
grote reizen terwijl Larbaud, misschien door een verslechterende gezondheid wat
minder buiten Frankrijk verblijft. Amusant voor de Nederlandse lezer is een brief
van Ray uit Java uit 1929. Hij logeert dan in hotel Bellevue in Buitenzorg en schrijft:
‘Java is op het punt van tropische natuur het schoonste, het opgeruimdste en het
verzorgdste dat zich denken laat. De Hollanders borstelen en boenen klaarblijkelijk
alle zaterdagen elk blad van elke bananenboom. En hun ongelooflijk groene steden
worden doorkruist door grachten à la Delft, waarlangs kleine lage huisjes staan vol
zwarte kinderen.’
De correspondentie staat natuurlijk vooral in het teken van de literatuur, zij het
dat Ray door zijn beroepsmatige bezigheden steeds minder tijd heeft voor
literair-kritische arbeid. Larbaud betreurt dit. Nog in 1930 schrijft hij: ‘Ik ben blij je te
zien schrijven over literaire onderwerpen; in de eerste plaats profiteer ik ervan; en
dan, het is toch wat je het liefste doet, en ik heb altijd gedacht, en zelfs geschreven,
meen ik, dat de simpele stenografische weergave van je literaire conversaties al
kritische artikelen zou opleveren die zeker superieur zijn aan datgene wat de
beroepscritici schrijven die een stevige positie in de hedendaagse literatuur
verworven hebben.’

Valéry Larbaud in 1907

De inhoud van de brieven van Larbaud zelf wordt na 1930 in toenemende mate
bepaald door zijn slechter wordende gezondheid, en door de langdurige medische
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kuren die hij moet ondergaan. Voorgenomen reizen moeten steeds weer worden
uitgesteld of gaan gewoon niet door. Zijn laatste reis maakt hij in 1935, naar Albanië,
waar Ray dan gezant is. Onmiddellijk na terugkeer wordt hij getroffen door een
kramp in zijn rechterhand die hem het schrijven onmogelijk maakt, en die een
voorbode is van de hersenbloeding die in november zal volgen.
In de voorlaatste brief die Ray schrijft wordt gewag gemaakt van een nieuwe
geneeswijze tegen halfzijdige verlammingen, die is uitgewerkt door een Italiaanse
en een Franse arts en die ‘heel simpel bestaat uit het wegnemen van wat bloed uit
een ader aan de verlamde kant om dat vervolgens weer in te spuiten in een spier
aan de niet-verlamde kant.’ Het lijkt zelfs voor het langvervlogen jaar 1936 wat erg
naïef, en het valt te betwijfelen of Larbaud er veel troost uit heeft geput. Hoewel zijn
toestand in de komende jaren wel verbetert, zal hij tot zijn dood in 1957 ernstig
gehandicapt blijven en geen nieuw literair werk meer voortbrengen.
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Geen reden tot hoop
Vertaalde poëzie II: Antonio Porta
De lucht van het einde. Briefgedichten door Antonio Porta vertaling:
Karin van Ingen-Schenau nawoord: Pieter de Meijer Uitgever: Marsays,
Gouden Leeuw 745, Amsterdam
Rein Bloem
Marsays speelde eens zo mooi fluit, dat hij met Apollo in de slag ging. Voor straf
voor deze hoogmoed ontdeden de goden de vermetele hardhandig van zijn huid,
maar Vestdijk maakte daar in één van zijn onsterfelijke Griekse sonnetten iets anders
van: in zijn versie vilde Apollo zijn uitdager om hem te verlossen van goddelijke
aanraking; alleen zonder die besmette huid kon Marsays bij zijn eigen spel blijven.
De nieuwe uitgever van (vooral) vertalingen, Marsays, speelt weer anders met dit
gegeven en lijkt te kiezen voor het kruipen in andermans huid: de vertaler leeft zich
in anderstalig werk in en lijft dat bij het Nederlands in.
Dat is Karin van Ingen Schenau bijzonder gelukt met de briefgedichten van Antonio
Porta, de Italiaanse novissimi-dichter, van wie ze op Poetry International al eerder
vertalingen voorlas. In het eveneens uitstekende nawoord geeft Pieter de Meijer
(zie ook zijn bijdragen over Italiaans poëzie in oude en nieuwe Raster-nummers)
die gedichten de plaats die hun toekomt. Ze staan verspreid in de roman De koning
van het magazijn, het verhaal over een dode man, via wiens ogen wij paradoxaal
genoeg de wrede wereld om hem heen leren zien in stukken en brokken. Die situatie
is vervreemdend op zich zelf, maar de gedichten, waarin op een persoonlijke toon
weer andere flarden uit de huidige samenleving worden meegedeeld, cirkelen om
die man in het middelpunt heen en maken dat wij niet los kunnen komen van wat
op zijn huid lijkt geschreven.
Snippers, flarden, aaneengeschakeld zonder oorzakelijk verband, zijn altijd de
elementen geweest van de montage, de bewogen beweging die Porta in zijn
gedichten documenteert. Hij laveerde in vroeger werk daarbij altijd tussen verbeelding
en werkelijkheid. Zo is het magistrale Alba, dat hij een aantal jaar geleden op Poetry
voorlas, een geval van verbeelding dat alleen via omwegen met de ellende van
onze tijd te maken heeft. In de roman met zijn poëtische inlassen kiest hij voor, of
liever tegen de werkelijkheid, de alledaagse terreur in Italië, de misleiding op grote
schaal:

Brief nr 28
als hij zegt: het is een maatregel
moet jij denken: het is een tegenmaatregel
als hij zegt: het is tegen de inflatie
moet jij denken: het is voor de inflatie
als hij zegt: een pak slaag
weet je: deze keer moet het waar zijn
(deze brief is zo simpel
als twee keer twee vier is)
al heb je hem door de machinerie bedriegt
werkelijk Achilles haalt de schildpad nooit in
zeggen is nooit doen
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Illustratie van Breyten Breytenbach

Dat is wel even een andere kijk op de paradox van Zeno, die in Nederland op de
vierkante centimeter gerealiseerd wordt in gedichten van Hans Faverey en
gecomponeerd in wat het magnum opus van Mulisch heet te zijn. Bij Faverey het
verlangen en de troost de tijd even de tijd te laten, bij Mulisch hét filosofisch beginsel
door de eeuwen heen, bij Porta de waarschuwing tegen sprookjesvertellers! De
briefgedichten komen bij mij beter aan in de roman, dan in hun loskoppeling daarvan,
omdat ze op deze manier heel onversneden hun werk moeten doen en in serie
geschakeld wat boodschapperig aandoen. Dat eventuele bezwaar zit minder in de
in deze bundel ook opgenomen gedichten uit Passi Passaggi (1978) rond het voor
Porta zo kenmerkende voorbijgangersmotief: de man die en passant getuige is van
wat de wereld aan gruwelbeelden te bieden heeft. Niet mis is het gedicht met het
onderschrift Michail Boelgakov 10.8.1978:

Zich wendend tot de verre maan mompelt hij
jullie laten mij niet slapen op
hetzelfde moment glijdt hij in slaap.
de maan verdwijnt en de huizen rondom
wissen het gevoel van slapen uit
een ogenblik later weet hij zeker dat hij op reis is.
de misselijkheid tot in zijn voeten
de leegte in zijn nek plotselinge tekens
zijn weg voordat hij zijn mond kan opendoen
en de zware nachtelijke steen kan uitbraken.

Op het werk van Porta is een titel van Ten Berge van toepassing: levenstekens en
doodsignalen. In deze laatste jaren schijnt waar ook ter wereld het tweede meer
van toepassing dan het eerste. De schitterende illustratie van Breyten Breytenbach
naast de titelpagina maakt het er allemaal niet vrolijker op, de geboorte van ogen
in een opengesperde mond, die ons de huid vol scheldt. Geen reden tot hoop, deze
lucht van het einde. Wel bescheiden hoop dat de uitgever Marsays met zijn
kleinschalige oplaag van 350 exemplaren de lezers bereikt die deze onheilstijdingen
verdienen.
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Signalementen
Chinese Amerikanen
De American Book Award 1981 is uitgereikt aan Maxine Hong Kingston voor haar
boek China Men. (Zojuist als pocket verschenen). Deze half geromantiseerde, half
documentaire tekst over Amerikaanse Chinezen heeft opnieuw de belangstelling
voor deze ‘onbekende’ minderheid wakker geroepen. Vanaf omstreeks het midden
van de vorige eeuw trokken vele tienduizenden mensen uit de buurt van Kanton en
Hongkong naar de Verenigde Staten. Ze vormden daar de eerste groep van ‘vrije’
niet-blanke immigranten. Tot in de jaren twintig van deze eeuw ging het overwegend
om alleenstaande mannen, aangezien de Amerikaanse wetgeving de overeenkomst
van vrouwen en meisjes niet toestond. Chinese arbeidskrachten werden op grote
schaal gebruikt bij de ontwikkeling van Californië: de aanleg van de Central
Pacific-spoorlijn, ontginning van ertsmijnen en droogmaking van vele duizenden
hectaren moerasgronden. Toch was de sociale positie van de Chinezen in Californië
net zo beroerd, of nog erger, als die van de negers in vele Zuidelijke Staten. De
blanke arbeidersklasse legde een virulente rassenhaat aan de dag. Veel uitvoeriger
dan in China Men gebeurt, wordt dit uit de doeken gedaan in Longtime Californ',
een sociologische studie uit 1973 die pas opnieuw als paperback is uitgebracht in
de Pantheon Village Series. Anders dan in het werk van Kingston ontbreken in dit
boek literaire pretenties, maar dat maakt het niet minder aangrijpend: er komen
echte mensen aan het woord, van wie sommigen zich de periode van omstreeks
1900 nog goed kunnen herinneren. Zo wordt de geschiedenis van Chinatown (San
Francisco) gereconstrueerd. Bovendien belichten de auteurs vele facetten van het
leven op dit moment aan de hand van uitvoerige interviews, archiefstudie en directe
waarneming ter plaatse: het gezinsleven, de Chinese restaurants en wasserijen,
de nieuwe arbeidersklasse, jeugdbendes en radicale intellectuelen. Tegelijkertijd
werd in dezelfde serie van Pantheon een ander boek over Chinezen opnieuw
uitgebracht: Jan Myrdal's beroemde Report from a Chinese Village.
Brett de Bary & Victor Nee, Longtime Californ'. A Documentary Study of an
American Chinatown, Pantheon Village Series, 411 p., f21,70. importeur: Van
Ditmar

Kernwapens
Moet Engeland wel of niet zijn nucleaire wapens behouden? Moeten de Amerikaanse
bases met nucleaire wapens wel of niet in Engeland gestationeerd blijven? Dit zijn
vragen waarop iedere man en vrouw in Groot Brittannië antwoord zou moeten
kunnen geven, vindt Robert Neald. In zijn boek How to make up your mind about
the Bomb? probeert Neald - hij was onder andere de eerste directeur van het
International Peace Research Institute in Stockholm - tot een afgewogen antwoord
te komen. Op de eerste gezicht niet direct interessant voor de Nederlandse lezer.
Toch is het boek van Neald, die in zijn voorwoord onder meer Frank Barnaby, de
auteur van Vredesverwachtingen, en Duncan Campbell van de New Statesman,
bedankt voor hun hulp, ook interessant voor andere mensen dan alleen zij die
geïnteresseerd zijn in de Engelse bewapeningspolitiek. Neald zet de risico's en de
voordelen van de verschillende soorten bewapeningspolitiek naast elkaar. Hij
accepteert niet zonder meer het ‘wishful thinking’ van de pacifisten of de redeneringen
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van de voorstanders van nucleaire wapens. Hij geeft een duidelijk overzicht - met
cijfers - van de bewapeningswedloop, legt het mechanisme van de
bewapeningspolitiek uit en weegt de officiële Engelse en de alternatieve standpunten
tegen elkaar af. Ook heeft hij een hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van het gebruik
van nucleaire wapens. Bij de bewapeningspolitiek gaat hij in op het belang van de
Saltbesprekingen, het nut van het Warschaupact en de Navo. Daaraan koppelt hij
een overweging vast over het effect van een Britse terugtrekking uit de Navo en de
gevolgen daarvan. In het laatste hoofdstuk gaat hij nog eens na waarom bij de
verschillende oorlogen na 1945 (Korea, Vietnam, Egypte, Afghanistan et cetera)
geen gebruik is gemaakt van nucleaire wapens.
Neald wil dat de lezer antwoord geeft op zijn vraag ‘How to make up your mind
about the bomb? Toch komt hij zelf ook dicht bij een antwoord. Hij suggereert dat
Engeland zijn bewapeningspolitiek drastisch moet wijzigen door voorstander te zijn
van een nucleaire ontwapeningspolitiek. Te beginnen in Engeland zelf. Wel voegt
hij er aan toe dat Engeland niet alleen de Verenigde Staten kan overtuigen van een
ontwapeningspolitiek, zoiets zou teveel naar ‘post-imperial self-importance’ ruiken.
Uit een onderzoek in september 1980 bleek dat de helft van de Engelse bevolking
bang is voor een kernoorlog - een oorlog die staat voor het einde van de mensheid.
Neald vindt dat kernwapens daarom tot het belangrijkste politieke onderwerp moeten
worden uitgeroepen.
Robert Neild, How to make up your mind about the bomb?, André Deutsch,
146 p., f19,60, importeur: Keesing Boeken

Bandieten
In geschiedenisboeken zijn het slechts schimmige figuren, maar in verhalen en
ballades leefden ze voort. Ze waren niet belangrijk genoeg voor de officiële
geschiedenis, omdat ze opereerden op het raakvlak van de sociale beweging en
de criminaliteit. Toch zijn het helden, vaak geïdealiseerde helden: de sociale
bandieten. Het eerste boek over deze Bandits verscheen in 1969 geschreven door
E.J. Hobsbawn, een hoogleraar die daarvoor als Francis Newton voornamelijk over
jazz had geschreven. Eind 1973 verscheen er een Nederlandse vertaling van dit
boek van mr. R. Germeraad bij de Wetenschappelijke Uitgeverij (zie VN 2.3.74,
‘Alleen herders, veehouders en haiduks zijn vrij’ door Igor Cornelissen). Bij deze
Nederlandse uitgave zat helaas niet zo'n uitgebreid notenapparaat als bij de Engelse
Penquin.
Bandits is nu opnieuw in een herziene versie uitgebracht door Pantheon Books.
Hobsbawn schreef een nieuw voorwoord, voegde er een hoofdstuk aan toe over
vrouwen en bandieten en een nawoord. Ook werd de literatuurlijst bijgewerkt.
Een sociale bandiet wordt door het volk niet gezien als een gewone misdadiger.
Zijn daden worden beschouwd als een primitieve vorm van rebellie. Toch zijn sociale
bandieten niet te vergelijken met rebellen, daar is hun program weer te beperkt
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voor. De sociale bandiet herstelt onrecht, maar probeert niet om vrijheid en gelijkheid
te brengen. In de herziene versie gaat Hobsbawn in het hoofdstuk expropriators
dieper in op het verschijnsels ‘quasibandits’. Het andere toegevoegde hoofdstuk
over Vrouwen en bandieten gaat voornamelijk over de relatie tussen vrouwen en
bandieten en niet of nauwelijks over de vrouwelijke bandieten - die volgens
Hobsbawn ook weinig voorkomen. De belangrijkste vrouwenrol is derhalve dan ook
minnares. De vrouwen waren voor de bandieten een verbinding naar de
‘maatschappij’. Slechts enkele vrouwen trokken met de bendes mee, zoals bij
voorbeeld de vrouw van de Braziliaanse held Lampião. Zij zaaide, werkte, waste
en voedde haar kinderen op in het oerwoud, maar vocht niet echt mee.
De sociale bandieten zaten dus meestal zonder vrouw, maar verkrachten was in
veel bendes ‘behalve met goede redenen’ (en dat was vaak straf, wraak of terreur)
verboden. En een vaste vrouw binnen de bende betekende het einde van de
onderlinge solidariteit, het belangrijkste dat de mannen hadden.
E.J. Hobsbawn, Bandits, Pantheon Books, f16,60, importeur Van Ditmar
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Zijn de humane bronnen uitgeput?
Jürgen Habermas reconstrueert het historisch materialisme
Marxisme en filosofie door Jürgen Habermas vertaling: Willem Dercksen,
René Görtzen en Jos Tielens inleiding: René Görtzen Uitgever: Boom
Klassiek, 240 p., ing. f34,50, geb. f45,50
Cyrille Offermans
De kunst en de theorievorming daarover namen in het werk van de oudere kritische
theorie van de Frankfurter Schule een eminente plaats in, evenals trouwens in dat
van nogal wat marxistische generatiegenoten (Georg Lukács, Ernst Bloch, Ernst
Fischer). Weliswaar bestonden er aanzienlijke onderlinge verschillen met betrekking
tot de taxering van het historische en het maatschappelijke belang van de kunst,
maar voor de invloedrijkste Frankfurters stond één ding toch vast: kunst was voor
hen steeds verbonden met de utopische verwachtingen die in vroeger tijden door
het proletariaat belichaamd werden, dus ook met de voorstelling van een geweldloze
samenleving.
Het is typerend dat de belangrijkste representanten van de huidige kritische theorie
veel minder exclusief in kunst en cultuur geïnteresseerd zijn. Of misschien beter:
dat de van de werkelijkheid afgewende kunst voor hen niet langer de wijkplaats is
voor de theoreticus die in die realiteit nog slechts zinloos geweld, zinloos lijden en
een toenemende irrationaliteit vermag te zien, en géén ontwikkelingen in de richting
van meer redelijkheid en meer vrijheid. Niet dat Jürgen Habermas, Claus Offe,
Albrecht Wellmer en Oskar Negt ook maar iets van het oude officiële
partijcommunistische optimisme uitstralen (dat hebben ze tegelijk met de laatste
resten dogmatisch marxisme overboord gegooid), maar zij hebben wél oog voor al
die positieve ontwikkelingen - ook en zelfs juist waar die van onmiskenbaar burgerlijke
signatuur zijn - die de oudere kritische theorie na 1940 niet meer in het vizier kon
krijgen.
Een van de recentste en ondubbelzinnigste formuleringen komt wat dat betreft
van Albrecht Wellmer. In een van de betere analyses van het onder linkse vlag
bedreven terrorisme van de jaren zeventig (Terrorismus und Gesellschaftskritik)
stelt Wellmer dat het tegenwoordig niet meer voldoende is om te zeggen welke
barrières er moeten worden opgeruimd om het socialisme, of meer algemeen: een
zo groot mogelijke maatschappelijke vrijheid en gelijkheid te realiseren. Gebleken
is namelijk dat de afschaffing van het privéeigendom van de produktiemiddelen op
zich zelf nog geen enkele garantie biedt op die grotere vrijheid en gelijkheid. Het
komt er daarom volgens Wellmer bovenal op aan om een scherp bewustzijn te
hebben van de al bestaande vrijheid en gelijkheid, van de al gerealiseerde
vooruitgang. Eisen tot verandering die die laatste volstrekt negeren of als (zelf-)
bedrog voorstellen, zijn abstract, ongemotiveerd en gevaarlijk; vaak gaan ze gepaard
met dogmatisme, intolerantie en moreel rigorisme. Alleen vanuit het inzicht in de
bestaande vormen van vrijheid kunnen de voorwaarden worden aangegeven
waaronder maatschappelijke veranderingen ook werkelijk emancipatieprocessen
kunnen zijn, dus tot een toenname van vrijheid en gelijkheid kunnen leiden. Het is
daarom volgens Wellmer een fataal misverstand als men de huidige burgerlijke
democratie enkel als ‘formeel’ betitelt, in die zin dat men alle rechtsgaranties louter
en alleen als de uitdrukking van burgerlijke klasseheerschappij ziet, als garanties
dus waar een socialistische democratie geen boodschap aan heeft. Democratisch
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links onderscheidt zich zijns inziens juist op dit punt van dogmatisch en
neostalinistisch links: de verdediging van grondrechten en democratische vrijheden
is voor haar niet alleen maar van tactisch belang, ‘ze verdedigt daarmee veeleer
ook nog haar toekomstige levensvoorwaarden.’

Terrorisme
Wellmers analyse verwijst hier, maar vooral ook waar hij de pathologische
bewustzijnsvormen van terroristen in verband brengt met ‘pathologieën van het
systeem’ (relaties die laten zien dat de terroristen ‘normaler’ zijn dan de professionele
verdedigers van de rechtsstaat vermoeden) rechtstreeks naar Habermas. Het
bovenaan Wellmers symptomenlijstje figurerende ‘uitdrogen van de sfeer van de
praktische rationaliteit’, met als gevolg een ‘reductie van praktische problemen op
technischinstrumentele’ is daarvan wellicht de duidelijkste indicatie. Het onderscheid
tussen ‘technische’ en ‘praktische rationaliteit’ staat namelijk in het centrum van
Habermas' werk. Technische problemen zijn als het ware waardevrij, bij de oplossing
ervan zijn geen normen voor het menselijk samenleven in het geding. Bij praktische
problemen is dat wel altijd het geval. Dit onderscheid tussen technische en praktische
rationaliteit loopt parallel aan dat tussen arbeid en interactie - een begrippenpaar
dat bij Habermas het traditioneel marxistische van de produktiekrachten en de
produktieverhoudingen vervangt.

Jürgen Habermas

Onder arbeid verstaat Habermas elke vorm van instrumenteel of strategisch
handelen, onder interactie de wederkerige verhouding tussen minstens twee
handelende personen die gemeenschappelijke en wederzijds verplichtende normen
met elkaar delen. Volgens Habermas is het nu zo dat praktische (dus normatieve)
problemen tegenwoordig steeds vaker aan de politieke discussie onttrokken worden.
Politiek bedrijven komt steeds meer neer op het vinden van technische oplossingen
voor alles wat het functioneren van het economisch systeem in gevaar brengt. Het
doel is ‘just to keep the system going’, zegt Habermas. Politieke beslissingen krijgen
zodoende een normloos karakter, meer dan eens zijn ze zelfs in strijd met algemeen
geaccepteerde normen of met de universele rechten van de mens - de politiek volgt
wat dat betreft de economie: de ondernemers in Marcel van Dams
discussieprogramma De achterkant van het gelijk toonden niet het geringste spoor
van gêne om toe te geven dat aan hun beslissingen maar één criterium ten grondslag
ligt, ook als dat ten koste van racisme en onderdrukking gaat: het criterium van de
economische rationaliteit, van de winstkansen. Te vrezen valt dat politici hen wat
dat betreft vaker en onverbloemder zullen volgen. Die dagelijks te constateren
schending van universele rechten en normen is een van de belangrijkste oorzaken
van wat Habermas de ‘legitimatiecrisis’ van de politiek in het ‘laatkapitalisme’ noemt.
De term ‘laatkapitalisme’, die in een groot deel van de linkse stencilcultuur meestal
nogal vaag en bezwerend gebruikt wordt, is bij Habermas uitstekend gemotiveerd.
Marx kon de economische processen die kenmerkend waren voor het liberale
kapitalisme nog onder laboratoriumcondities analyseren, dus door af te zien van
alle ‘externe storingen’. Sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw is dat
echter onmogelijk. Van dan af aan is er namelijk sprake van bewuste en voor de
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instandhouding van het economische systeem ook noodzakelijke vormen van
staatsingrijpen. Dat is één reden waarom Habermas daar een nieuwe fase - die van
het georganiseerd of laatkapitalisme - laat beginnen. De andere is dat de wetenschap
de lichamelijke arbeid als belangrijkste produktiekracht overvleugeld heeft, wat
zowel de traditioneel marxistische arbeidswaardeleer als de orthodoxe klassentheorie
op losse schroeven zet.

In het laatkapitalisme wordt de politiek volgens Habermas dus zowel in als buiten
het parlement gedepolitiseerd, in technische termen vertaald. Met een beroep op
de technische (lees: economische) rationaliteit wordt erover beslist hoe de mensen
te leven hebben; hun eigen opvattingen daarover zijn amper nog van invloed. Toch
- houdt Habermas staande - zou een maatschappij die werkelijk op redelijke
beginselen gebaseerd was de formele voorwaarden dienen te realiseren die het
iedereen in gelijke mate zouden toestaan om deel te nemen aan ‘machtsvrije
discussies’, discussies dus waarin enkel argumenten tellen en waarin alle normen
die aan de heersende levenspraktijk ten grondslag liggen getoest worden. Nu is het
veeleer zo
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dat de instemming met een bepaald beleid wordt afgekocht, en wel met middelen
die zonder uitzondering een strikt particulier karakter hebben: meer inkomen, meer
vrije tijd, een relatieve maatschappelijke zekerheid.

Toetsing
Maar er zijn de laatste tijd ontwikkelingen gaande die erop wijzen dat het met de
algehele tevredenheid over dit type schadeloosstelling gedaan is. In verschillende
artikelen somt Habermas de groepen op die - vaak geïnspireerd door de kritische
wetenschappen - de instemming met een bepaald beleid doorzien als een
schijn-consensus die met (structureel) geweld is afgedwongen, en die nu proberen
de interpretatie van behoeften en rollen en de articulatie van andere behoeften en
verlangens te onderwerpen aan machtsvrije praktische discussies tussen alle
betrokkenen (de feministische beweging, de ecologische beweging, groepen in
onderwijs, gezondheidszorg en media) - al waarschuwt hij ook tegen de gevaren
van moreel rigorisme, blinde dadendrang en een irrationele cultus van het natuurlijke
of het vrouwelijke die sommige van deze groepen bedreigen.
Voor de Nederlandse lezer die op de een of andere manier is geïnteresseerd in
de politiek gemotiveerde sociale wetenschappen maar het werk van Habermas nog
niet kent, is de verschijning van Marxisme en filosofie een ideale gelegenheid om
iets van die achterstand in te halen. Naast belangrijke fragmenten uit Theorie und
Praxis (1963) en Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus (1976) bevat
het boek een uitstekende systematisch opgezette inleiding van Renè Görtzen, die
vooral ook hierom zo interessant is omdat de delen waarin het werk van Habermas
zoveel mogelijk chronologisch gevolgd wordt af en toe worden onderbroken door
fragmenten uit gesprekken met Habermas, waarin Görtzen via zeer directe vragen
probeert te toetsen wat hij eerder heeft uiteengezet.

Dat is vooral aan het eind van de inleiding nogal spannend. Görtzen stelt daar de
hamvraag, de vraag namelijk of Habermas' poging om de vooruitgangsidee te redden
nog langer realistisch is. Hij doet dat met een verwijzing naar het feit dat een goed
deel van de mensheid niet in staat is de primaire levensbehoeften te bevredigen,
terwijl bovendien de totale vernietiging van de mensheid door een atoomoorlog tot
de mogelijkheden behoort. Maar Habermas wijst er dan op dat hij het woord
‘vooruitgang’ koppelt aan zeer formele maatschappelijke capaciteiten om de natuur
te beheersen en maatschappelijke conflicten geweldloos, dus met communicatieve
middelen op te lossen.
Habermas' reconstructie van het historisch materialisme komt inderdaad neer op
het ontwerp van een sociale evolutietheorie die - ondanks alles - vasthoudt aan
tweeërlei vormen van vooruitgang, namelijk een vooruitgang in de mogelijkheden
om materiële menselijke behoeften te bevredigen en een vooruitgang in het kunnen
voldoen aan morele aanspraken.
In dat laatste opzicht onderscheidt Habermas zich het duidelijkst van Marx. Die
geloofde namelijk slechts in een vooruitgang op het gebied van de produktiekrachten,
dus in de dimensie van de cognitief-instrumentele kennis; alleen daar vonden volgens
Marx leerprocessen plaats. Habermas verdedigt daarentegen de stelling dat er ook
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leerprocessen plaatsvinden op het gebied van de moreel-praktische kennis. Sterker
nog: die laatste leerprocessen vormen in zijn sociale evolutietheorie zelfs de
gangmaker van de evolutie. Uiteraard laat hij het niet bij een bewering, Habermas
maakt zijn stellingen aannemelijk door een zeer uitvoerige reconstructie van de
evolutie van de verschillende maatschappijformaties en hun organisatieprincipes
vanaf het neolithische tijdperk tot heden.
Of Habermas met dat al nog marxist genoemd moet worden of niet, is een zinloze
vraag, interessant alleen voor sectariërs die zich hoofdzakelijk bezighouden met
het canoniseren van leerstellingen en het excommuniceren van ‘afwijkelingen’. Het
enige wat telt, is dat Habermas' werk - althans wat mij betreft - verreweg de
belangrijkste poging is die er überhaupt ooit is ondernomen om de theorie van Marx,
‘die op verschillende punten aan revisie toe is, maar die haar insprirerende kracht
nog steeds niet heeft verloren’, te reconstrueren, dat wil zeggen: uit elkaar te halen
en de delen in een nieuwe vorm weer samen te voegen, ‘ten einde het door die
theorie gestelde doel beter te realiseren.’

Geluk
De beide, nauw met elkaar verbonden vormen van vooruitgang waartoe Habermas
concludeert, garanderen overigens nog geenszins dat de mens of de mensheid
gelukkiger is geworden. ‘Veel spreekt hier juist tegen. (...) Met betrekking tot het
geluk van de eigen levensgeschiedenis en de eigen levensvorm zou ik nooit over
vooruitgang willen spreken,’ zegt Habermas. Habermas is dan ook juist geen
burgerlijk intellectueel (Wim van Reijen noemde hem zo in de titel van een overigens
instructief interview in Intermediair van juni '79), omdat hij de mogelijkheid van een
gelukkig leven afhankelijk maakt van de redding van de traditie, van al datgene wat
de burgerlijke vooruitgang hier en elders heeft platgewalst en nog steeds platwalst.
Daarin ziet Habermas ook de actualiteit van Benjamin. Want dat reddingsmotief
vormt de kern van diens theorie van de ervaring en van diens geschiedenistheorie.
Alle historische veranderingen zijn volgens Benjamin nietig als ze niet hun neerslag
hebben in de orde van het geluk. Vandaar zijn afkeer van het ‘lege’ (want louter in
technische termen te specificeren) vooruitgangsfanatisme van de burgelijke, de
sociaaldemocratische en de communistische technocraten; altijd en overal laat dat
hetzelfde spoor van vernielingen achter.

Niveau
Nu moet men - zegt Habermas - weliswaar voorzichtig zijn met het bagatelliseren
van het belang van de technische vooruitgang en de daardoor ontstane
mogelijkheden om de armoede uit te roeien, maar anderzijds kan men de uitbanning
van de armoede en de honger niet op zich zelf al als het doel of het resultaat van
een geslaagde emancipatie beschouwen. Van niet minder belang is het om alle
historische mogelijkheden en vaardigheden, die onder de druk van een
homogeniserende kapitalistische ‘cultuur’ worden afgebroken, verkommeren,
wegkwijnen en definitief vergeten dreigen te raken, steeds opnieuw te actualiseren
(in de kunst én in het leven) omdat er anders een situatie dreigt te ontstaan dat zelfs áls alle belangrijke maatschappelijke beslissingen gebonden worden aan
machtsvrije praktische discussies - de humane en intellectuele energiebronnen die
het niveau van de inzet van die discussies bepalen, blijken te zijn uitgeput. Habermas
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houdt terecht rekening met die mogelijkheid. Alleen daarom al kan men zijn werk
moeilijk optimistisch noemen.
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Buitenlands correspondent in eigen land
Louis Heren, adjunct-hoofdredacteur van The Times over het Britse
dilemma
Alas, Alas for England door Louis Heren Uitgever: Hamish Hamilton,
f51,65 Importeur: Keesing Boeken
G. Waller
In 1968 verscheen The New American Commonwealth van Louis Heven, een boek
over de politieke inrichting van de Verenigde Staten. Het zal, samen met The
American Commonwealth van Lord Bryce uit 1888 en De Toquevilles De la
démocratie en Amérique van 1835 tot de standaardboeken over dit thema blijven
horen.
Heren schreef twee jaar later No Hail, No Farewell over Johnsons tijd als president,
van de moord op Kennedy tot de installatie van Nixon (zie VN 12.12.70). Daarna
publiceerde hij twee autobiografieën, Growing up Poor in London, en Growing up
on The Times. Nu verscheen Alas, Alas for England, what went wrong with Britain,
over de wankele positie van Engeland.
Het boek vertoont overeenkomstigheden met The New American Commonwealth
dat Heren had geschreven toen hij correspondent van de Times in Washington was.
Nu is hij al vele jaren plaatsvervangend hoofdredacteur en chef buitenland van het
blad, maar Alas, Alas for England leest - behalve de laatste pagina's - als het werk
van een uitstekende buitenlandse correspondent die de situaties in een land zo
objectief mogelijk, op een afstand, bekijkt en beslist niet als een vertegenwoordiger
van het establishment, wat men van een man in zijn positie zou kunnen aannemen.

Heren is altijd een buitenbeentje geweest. Hij groeide op in een van de armste
wijken van Londen. Zijn vader stierf toen hij vier jaar was. Hij werd loopjongen bij
The Times, promoveerde tot verslaggever, werd de ‘starreporter’, die onder meer
over de laatste dagen van de Engelsen in India schreef, over de eerste dagen van
Israël, over Korea en andere oorlogen. Hij werd gesprekspartner (en soms vriend)
van mensen als Gandhi, Nehroe, Ben Goerion, Dayan, MacArthur, Adenauer, Willy
Brandt en Chroestsjov, Kennedy en Martin Luther King, van Johnson en Nixon.
Hij kreeg ook opdrachten die men verwacht bij een journalist in een slechte tv-serie,
bij voorbeeld het telegram dat hij in India ontving, om in zijn eentje Sir Edmund
Hillary te vinden die in de hoogste regionen van de Himalaja verdwenen was geraakt.
Hij vond hem.
Heren, die nu eenenzestig is, was politiek altijd links, al liet hij zijn werk als
verslaggever hierdoor nooit beïnvloeden. Maar in zijn autobiografie maakt hij er
geen geheim van.
Zelfs afgezien van de inhoud is Alas, Alas for England fascinerende lectuur. Het
boek zou verplichte leerstof voor de school voor de journalistiek moeten zijn. Heren
geeft zijn eigen analyse van de problemen van Engeland en illustreert die met zeer
veel interviews van politici, en vakbondsleiders.
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Illusies
Heren vindt voor dit alles een plaats in slechts 170 pagina's. Toch weet men van
elk van de gesprekken hoe de sfeer was, wat voor soort mens de man of de vrouw
is - open, geslepen, intelligent, bekrompen - hoe ze zich kleden, wat ze eten, drinken,
hoe ze hun vrije tijd doorbrengen; en wat ze werkelijk denken.
Heren ziet als grootste gevaar voor Engeland, en als voornaamste oorzaak van
zijn dilemma, de onduidelijke machtsverhoudingen. In dit land zonder geschreven
grondwet is het parlement in principe almachtig. Het zou bij voorbeeld de
zittingsperiode tot in het oneindige kunnen verlengen, wetten met terugwerkende
kracht kunnen aannemen, de oppositie kunnen muilkorven, de rechterlijke macht
kunnen uitschakelen. De verstrengeling van Labour en de vakbonden maakt de
verhoudingen bijzonder onoverzichtelijk. Niemand weet wie uiteindelijk zijn zin kan
doordrijven, vooral als de vakbondsleiders (die de partij zouden kunnen overheersen)
zelf niet zeker zijn van hun gezag. Een groot gedeelte van de arbeiders stemde in
de laatste jaren op de Conservatieven, en de meeste vakbondsleden zijn volkomen
ongeïnteresseerd in het werk van de bonden. Daardoor kan een kleine actieve
minderheid de zaken manipuleren.

Louis Heren

Het tweede hoofdthema van Heren, dat hij zelf nog belangrijker vindt, is dat politici
noch bevolking afstand kunnen of willen doen van de illusie (of pretentie) dat
Engeland nog steeds een grote mogendheid is. De tijd dat ‘de zon nooit onderging
boven het Britse imperium’ is voorbij. Pas als zij dat accepteren, kunnen de Engelsen
weer beginnen de dingen helder te zien in de mist die nu boven hun samenleving
hangt.
Heren heeft wél een helder inzicht in de situatie. Wat hij over de politieke situatie
binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk zegt, en over mythen en macht, standen
en klassen, mankracht en management, welvaart, welzijn en cultuur is origineel en
belangwekkend, ook voor iedereen op het vasteland dat nolens volens ook bij de
ontwikkelingen bij de ongemakkelijke, soms onwillige mede-Europeanen op hun
eiland betrokken is.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 25
Veranderingen in Polen
Marjo van Soest, foto Hans van den Bogaard
‘Was het leuk?’ vroeg Ellie toen ik kort geleden terugkwam van een bezoekje van
vier dagen aan Warschau in Polen. ‘Heb je de postzegels bij je? En wat heb je
allemaal gegeten? Zeker veel op terrasjes gezeten met dat mooie weer.’
Alsof ik naar de Rivièra was geweest in plaats van naar een land vol lege etalages,
waar twee mensen een hele maand moeten doen met een half pondje boter.
De postzegels had ik bij me. Daar maken de Polen veel werk van. Kleurige lapjes
papier die bijna een hele ansichtkaart bedekken. Met allerlei afbeeldingen erop:
paddestoelen, brontosaurussen, de beeltenis van Lenin.
Of het leuk was... Zo zou ik het niet willen noemen. Wel spannend, en héél anders
dan zomaar even vakantie. Polen ligt ‘achter het ijzeren gordijn’, zoals de wat
ouderwetse uitdrukking luidt. Het hoort bij de landen van het Oostblok. Samen met
Oost Duitsland, Roemenië, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije is Polen
afhankelijk van Rusland. De Poolse partij- en regeringsleiders moeten van alles wat
er in hun land gebeurt verantwoording afleggen aan Grote Broer de Sovjetunie.

Vorig jaar braken er grote stakingen uit in Polen, daar schreven we al over in de
Kiel (23 augustus en 13 september). Iedereen keek met ingehouden adem toe hoe
het af zou lopen. Want het was voor het eerst dat in een Oostblok-land een
grootscheepse actie werd gevoerd voor een vrije vakbond.
Zo'n vakbond was er niet in Polen, want het is een communistisch land waar de
afspraak bestaat dat iedereen evenveel recht heeft op goede werkomstandigheden
en een behoorlijk loon. En waar geen, of weinig verschil mag bestaan tussen
directeuren en arbeiders. Van dat alles is wel wat gerealiseerd, maar lang niet
genoeg, zeker in Polen niet. Er zijn daar wel degelijk grote verschillen gegroeid
tussen regeringsleiders, hoge partijmensen, directeuren aan de ene kant, en de
mensen die in fabrieken, op kantoren en op het land werken aan de andere.
Vandaar de massale stakingen en de grote demonstraties van de laatste tijd. De
stakende arbeiders wilden meer loon, een hoger pensioen en vooral een echte
vakbond, die onafhankelijk is van de communistische partij. Er was al wel een
vakbond, maar dat was meer een gezelligheidsvereniging.
Nu is er dan die echte, onafhankelijke vakbond: Solidariteit, in het Pools:
Solidarność. Vorig jaar zijn de eenentwintig eisen van Solidariteit door de regering
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geaccepteerd. Maar het zijn nog papieren overwinningen, ze zijn nog lang niet
allemaal realiteit. Want Rusland heeft het allemaal met lede ogen aangezien en al
een paar keer gewaarschuwd dat de Polen te ver gaan in hun vrijheidsdrang. En
Rusland heeft al eerder tanks gestuurd om een einde te maken aan akties van de
bevolking tegen de machthebbers: dertien jaar geleden nog, in Tsjechoslowakije.
Vorige week stuurde het Kremlin een brief op poten naar de Poolse partijleiders,
waarin gewaarschuwd werd voor een ramp wanneer Polen zou doorgaan met alle
vernieuwingen. Solidariteit krijgt teveel macht, vindt het Kremlin, en enkele andere
Oosteuropese landen zijn het met de Sovjetunie eens. Ze noemen de mensen in
Polen die zich actief inzetten voor meer vrijheid (en dat betekent ook: meer vrijheid
om in de kranten te schrijven wat er werkelijk aan de hand is) ‘vijanden van het
socialisme’.

De Poolse partijleider Kania beantwoordde de brief met een felle toespraak. Hij
probeerde Rusland te kalmeren door ‘vanaf morgen’ beterschap te beloven: er zou
harder opgetreden worden tegen de ‘vijanden van het socialisme’. Maar hij liet
tegelijk weten dat de hervormingen in Polen die op gang zijn gebracht door de
vakbond Solidariteit, zullen doorgaan. Hij kan ook niet veel anders, want de vakbond
heeft de steun van tien miljoen Poolse arbeiders. Als je ziet en hoort wat er in Polen
aan de gang is heb je het gevoel dat het niet meer terug te draaien is. De mensen
praten heel erg enthousiast over vakbondsleider Lech Walesa. Hij is net zo populair
als de paus, die immers ook uit Polen afkomstig is. In de straten van Warschau en
Lodz zie je overal posters hangen van Solidariteit. De mensen zeggen dat in de
fabriekswijken de plakkaten van de communistische partij vervangen zijn door die
van Solidariteit. Sommige mensen laten openlijk zien dat ze de vakbond steunen,
bij voorbeeld door het dragen van een bedrukt t-shirt. Anderen sympathiseren in
stilte, zoals de vriendelijke man waarmee we in gesprek raakten op een bankje in
het park. Zodra we begonnen over de gebeurtenissen van de laatste tijd keek hij
ons veelbetekenend aan en wees op een speldje op zijn kraag. We keken, maar
zagen niets anders dan het wapen van Warschau. Toen draaide hij glunderend het
puntje van zijn kraag om en op de achterkant van het speldje stond het embleem
van de vakbond: Solidarność. ‘Waarom draagt u die kant niet boven?’ vroegen we
meteen. ‘Beter van niet,’ zei hij terwijl hij met gebalde vuisten boven zijn hoofd het
gebaar maakte van klappen krijgen.
De Polen nemen het de regering erg kwalijk dat ze de prijzen van levensmiddelen
zo heeft laten stijgen. Een terecht verwijt, want het vlees en de koffie werden zo'n
zeventig procent duurder, en de suiker wel honderd procent. Het lijkt wel alsof de
Polen gestraft worden voor hun ‘opstandigheid’, want in het hele land is geen druppel
wodka te krijgen. Wodka is voor de Polen hetzelfde als wijn voor de Fransen en pils
of jenever voor de Hollanders. Ook voor de rest is het bijna op een houtje bijten.
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Overal lege winkels, soms met nog één schap met alleen thee of azijn. ‘Er zijn alleen
genoeg eieren, en die eten we dan ook de hele dag: eieren bij het ontbijt, in de cake,
in de

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

59
pudding,’ zei een mevrouw bij wie we op bezoek waren met een heel vies gezicht.
‘Je kon daar dus niet zo maar even gaan zitten en een patatje nemen?’ vroeg
Ellie van dertien me met een ongelovig gezicht. Sterker nog: voor de dagelijkse
boodschappen moeten de mensen uren in de rij staan. En nóg sterker: toen we
door een drukke winkelstraat liepen, zagen we een paar mensen met een klein ijsje
lopen. We hadden trek en het was warm en het was het eerste Poolse ijsje dat we
zagen, dus wij gingen kijken waar het vandaan kwam. Om de hoek stond een dikke
slang mensen van wel vijftig meter lang heel geduldig te wachten tot ze aan de beurt
waren voor één bolletje ijs.
In het hotel waar wij logeerden was het eten heel redelijk, en dat geeft een
vervelend gevoel want voor toeristen en zakenlui is er blijkbaar wél keuze. Buiten
het hotel was niet veel meer dan kip met brood te bestellen, of idioot dure dingen:
zalm, kaviaar.
Polen is wel het land van het mineraalwater. Overal op straat zie je witte karretjes
waar je voor een paar zloty's een bekertje fris helder water kunt kopen. Dat mag
ook wel want het water dat er uit de kraan komt is bruinig en heeft een heel vieze
smaak.
‘En de Poolse kinderen, hoe zien die eruit, hebben ze ook spijkerbroeken aan en
zo?’ vroeg Ellie weer. Spijkerbroeken zie je wel, maar niet veel. Westerse spullen
en kleding zijn te koop in de Pewex-winkels waar alleen met westers geld (dollars)
betaald kan worden. Voor de meeste Polen zijn die spullen niet te betalen, en daar
klopt dus ook niks van. Zij zijn aangewezen op de staatswinkels en wat je daar aan
kleding kunt kopen dat is zo'n beetje volgens de mode die we hier vijftien jaar geleden
hadden. Maar ik denk dat de Polen daar echt
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Dit verhaal staat in ‘Lady Africa en nog een paar’, dat binnenkort
verschijnt bij uitgeverij Kosmos.

Het spiegeltafereel
Els Pelgrom, tekening The Tjong Khing
Rogier moet binnenkort naar het ziekenhuis. Hij moet geopereerd worden aan zijn
piemel, omdat hij moeite heeft met plassen. Het is wel niet zo'n ernstige operatie,
maar hij ziet er toch tegenop.
Verder is Rogier iemand die altijd een paar poppetjes en beestjes bij zich draagt
in zijn jaszak. Hij voert er altijd hele gesprekken mee.
Bijna elke zondag ging Rogier met zijn vader naar zijn Opa, die sinds een jaar
weduwnaar was. Na de dood van Oma was Opa in een klein huisje gaan wonen,
dicht bij het Rijksmuseum. Voordat ze op weg gingen, stak Rogier Harold de Zeeman
in zijn zak. Er zat een rond gaatje naast Harolds mond, tussen zijn wang en zijn kin.
Door dat gaatje kon hij rookwolkjes uitblazen als je er een brandend sigaretje in
stak. Niet een gewone sigaret - er bestonden kleine witte stokjes met een of ander
vreemd spul erop, die daar speciaal voor gemaakt waren. Vroeger had Rogier er
een paar gehad, maar die waren al heel lang op. En zo had Harold alleen dat gat
nog in zijn gezicht. Het leek of hij altijd grijnsde, op een wat verlegen manier. Rogier
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hield ervan onder het lopen iets in zijn hand te houden, lekker warm in zijn jaszak.
Opa had de koffie al klaar. De vuile bruine pot, die vroeger, toen Oma nog leefde,
wit was geweest, stond achterop de kachel. Daarnaast een pannetje met warme
melk met een dik rimpelig vel erop.
‘Zo, daar zijn we dan,’ zei Opa. Ze trokken hun jassen uit en legden die op het
bed. ‘Nou, vooruit, vertel eens wat. Ga toch zitten. Even koppies pakken, en suiker,
en cacao. Jij krijgt chocola, want van koffie krijg je rood haar en schelen zijn de
mooisten niet. Jullie hebben ook niet veel te vertellen, zeg. De hele week heb ik
geen mens gezien. Ik zit hier maar en wie komt er in? Geen één.’
Opa's hele huis bestond uit één kamer. Achter de kast stond een bed, en er was
een muurtje gemaakt om een keukenhoekje af te schermen. De kamer was zo vol,
dat Rogier zich altijd opeens veel groter voelde als hij daar binnenkwam. Bijna alsof
hij in het hol van een dwerg was terechtgekomen. Gelukkig was Opa zelf maar een
kleine man.
Aan alle wanden van de kamer hingen schilderijen en foto's en uitgeknipte prenten.
En overal lagen of stonden interessante dingen. Op de vensterbank lag de grote
roze kinkhoorn. Als je hem tegen je oor hield hoorde je de zee. En Oma's naaikistje
stond er, met het geheime vak erin. Daar had Oma haar liefdesbrieven in bewaard,
beweerde Opa. Daarnaast lag de verrekijker. Het huis aan de overkant kwam heel
dichtbij, als je erdoor keek. De stenen leken grote bruine broden. Opa en vader
zaten te praten. Rogier luisterde niet naar ze. Hij haalde een boek uit de kast en
legde het voor zich op de tafel. Hij had dat boek al vaak bekeken. Het was een oud
boek, er stonden foto's van Afrika in. Je kon erop zien hoe het vroeger in Afrika was
geweest. Hij liet Harold de Zeeman, tussen zijn duim en wijsvinger door, meekijken.
Harold hield ervan naar platen van verre landen te kijken. Ze keken heel lang naar
een brede rivier met langs de oever ondoordringbaar dicht oerwoud. Alles had een
bruine kleur. De kleur van koffie met melk.

‘Kijk, op zo'n rivier heb ik nog eens gevaren,’ zei Harold. ‘In het hart van Afrika. Met
zo'n krakkemikkige raderboot, dat is een boot met een wiel opzij dat het water
wegschept. Het heeft niks met radar te maken.’ ‘Weet ik wel,’ zei Rogier. Een tijdlang
zaten ze naar de bruine rivier te kijken. Toen vroeg Rogier: ‘Gebeurde er nog wat
leuks onderweg? Kaaimannen, of zo?’
‘Pffff!’ deed Harold. ‘Het is maar wat je leuk blieft te noemen. Daar, achter die
struiken, zaten leden van een oorlogszuchtige stam naar ons te loeren. Wij konden
ze niet zien, maar we wisten dat ze er waren. Het schip kwam langzaam vooruit,
en zij kropen met ons mee. Toen, in een bocht, gebeurde het. In het midden van
de rivier lagen een paar eilandjes, en om niet aan de grond te lopen moesten we
dicht langs de oever varen. Een regen van pijlen werd op ons afgeschoten. Ze
boorden zich in de planken van het dek.
Iedereen zocht dekking, alleen de stuurman niet. Die brave kerel wilde het stuurwiel
niet loslaten. Ze hadden in die streek de gewoonte hun pijlpunten met vergif in
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Zoo
Marius Frederikse
We gingen fijn een dagje uit,
in Artis beestjes kijken;
toch zie ik jou niet als m'n bruid,
het waarom zal weldra blijken.
Bij de kinderboerderij
maakte ik een geintje,
't was glimlachend dat ik zei:
‘je lijkt een hangbuikzwijntje.’
Jij deelde niet in het plezier,
je nam 't serieus;
nu draag ik nog het souvenir,
een fiks gebroken neus.
Al doet 't afscheid mij verdriet,
toch moet ik je verlaten,
want gevoel voor humor heb je niet
en ik ken geen karate.
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Polen
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niet van wakker liggen. De kinderen vermaken zich met speelgoed dat bij ons al
niet meer populair is, zoals de hoelahoep en de klik-klak, je weet wel, twee van die
houten balletjes aan een koordje die je tegen elkaar laat klakken.
Wat de meeste indruk op me maakte was het bezoek aan een bejaard echtpaar
in Lodz. Ze wonen al vijfendertig jaar in een stil hofje, verscholen achter een drukke
winkelstraat. De keuken bestond uit een tafel, vier stoelen, een kolenfornuisje en
een tweepits gasstel. Tussen de tafel en de muur was een looppad van nog geen
halve meter. Daarnaast lag de slaap/woonkamer, een hokje van drie bij twee meter.
Met een bed erin en een paar stoelen was ook dit kamertje vol. Geen douche, geen
tv, geen warm water en de wc buiten de deur. Het waren heel lieve en hartelijke
mensen die niet klaagden. We mochten niet bij ze weg voor we al het lekkers dat
er in huis was met ze gedeeld hadden.
De woningnood is ook in Polen heel groot. Ik hoorde dat in Warschau de eerste
huizen al gekraakt zijn. Pas getrouwde stelletjes wonen acht à tien jaar bij hun
ouders in, dat is geen uitzondering. Soms zelfs nog als ze al gescheiden zijn.
Dus of het leuk was in Polen? Nee. Het is niet leuk om te zien hoe naast een
comfortabel hotel als het onze een stuk grond braak ligt, waarop avond aan avond,
tot het donker wordt, mannen, vrouwen en kinderen ploeteren. Ze halen stenen uit
de schrale grond, wieden, spitten en zaaien, leggen zelf primitieve waterpompen
aan. En dat alles om straks van die stadsgrond wat struikjes andijvie of sla te kunnen
oogsten, voor als de winkels nóg leger raken.
Het is ook niet leuk om te zien hoeveel oude mensen nog wat bijverdienen op
straat. Zoals de oude kromme man in de voetgangerstunnel onder Warschaus
drukste winkelstraat, die de hele dag op een krukje zat naast een kist met grote
plastic lieveheersbeesten. Elke keer als er mensen met kinderen langskwamen
wond hij de beesten op.
Ze bewogen met kleine schokjes even om de voeten van de man heen en bleven
dan ronkend staan. Iedereen liep gehaast langs de man heen maar toch wond hij
elke keer weer de beesten op. De Polen hebben heel veel belangstelling voor
literatuur en muziek. Er worden veel gratis concerten gegeven in de mooie parken
die Warschau rijk is. Je ziet daar allerlei mensen, arbeiders, studenten, kinderen,
oma's, vaders en moeders, dikwijls met de boodschappentas nog bij zich, die even
van Chopin komen genieten.
Boeken en platen zijn stukken goedkoper dan hier, het is echt een luilekkerland
voor mensen die van lezen houden, en dat doen de Polen.
Ook al zit het land in een enorme crisis, toch maken de mensen beslist geen erg
gespannen of sombere indruk. Je ziet dat er iets aan de hand is, omdat er 's ochtends
lange rijen voor de kiosken staan - allemaal mensen die er een uur wachten voor
over hebben om een krant te bemachtigen. Al het nieuws wordt uitgespeld, overal
staat de radio aan. Als je tegen het einde van de middag door de stad loopt, zie je
volle café's met mensen die bij een flesje lauwe limonade of een kop thee hevig
met elkaar aan de praat zijn. Ze zitten echt bij elkaar om het nieuws uit te wisselen.
Ook door de geopende ramen van de huizen zie je mensen hevig discussiërend
rond de tafel zitten. De mensen die je spreekt geloven heel vast in de broodnodige
veranderingen, en tegelijk weten ze dat Polen voor een enorme vuurproef staat.

Twee zussen 2
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Annemie en Margriet Heymans
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Keukenzaad komt uit
Rob Sijmons, tekening Frederique Thomassen
Nog meer leven in de keuken. Neem een leeg klein bierflesje (dat heet een pijpje).
Vul het helemaal, tot boven in de hals, met (droge) bruine bonen. Dan zie je dat er
tussen de bonen nog veel vrije ruimte is. Die vul je op, door water in het flesje te
gieten. Bijna tot bovenaan, want: we sluiten het flesje af met een kurk. Zet het flesje
daarna weg, met een teiltje eronder en een zak eroverheen.
Na vier dagen kijken we wat er gebeurd is. Je ziet dat de vrije ruimte geheel is
verdwenen. De bonen hebben water opgezogen en zijn daardoor opgezwollen. Alle
bonen verdringen zich om een plaats in het flesje. Ze duwen ook tegen de kurk. In
veel gevallen - maar niet altijd - heeft dat tot gevolg dat de kurk er af vliegt.
Bonen zijn zaden van bonenplanten. Het opzuigen van water is de eerste fase
van het weer tot leven komen van de zaden. Daarna volgt de ontkieming: er ontstaan
wortels, stengels en op den duur blaadjes. Dat kun je bereiken met heel wat meer
materiaal uit de keuken. Neem opnieuw wat bonen. Doe daarnaast een keuze uit:
pitten van appels, avocadopit, sesamzaad, maanzaad, pitten van zonnebloem
enzovoort. Laat de zaden of pitten eerst 24 uur weken in water. Neem daarna wat
potjes van toetjes. Maak in de bodems een aantal kleine gaatjes. Je hebt net zoveel
potjes nodig als je soorten zaden en pitten hebt.
Vul de potjes met aarde. Stop de geweekte zaden onder: met een laag erboven
van tweemaal de dikte van het zaad. Onder het potje een schoteltje met water. En
een doorzichtige plastic zak erover, om de rand geklemd door een elastiekje. De
plastic zak voorkomt uitdrogen.
We zetten de potjes op een plaats met veel licht. Na een aantal dagen zie je al
plantjes boven de grond verschijnen. Niet alle zaad zal opkomen, niet alles gaat
even snel, maar gemiddeld is het zeer verrassend.

Van de geweekte bonen houden we er ruim zes apart voor een ander proefje. Neem
een flinke hoeveelheid watten, maak die vochtig, en ‘kneed’ er een bol van (iets
groter dan een tennisbal). In die bol, ruim een centimeter onder de buitenkant, stop
je de geweekte bonen. Een paar onder, een paar boven, een paar opzij. Doe om
de bol een netje, zoals die gebruikt worden bij de verkoop van sinaasappelen. Hang
de bol met een touwtje op een plek met veel licht, bij voorbeeld voor een raam.
Houd de bol goed vochtig; je zou iedere dag kunnen sproeien met een plantenspuit.
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Ook in de bol zien we de bonen ontkiemen en tot bonenplantjes worden. De
stengeltjes komen aan alle kanten naar buiten. Maar daarna zie je nog iets anders:
ze groeien allemaal naar boven. Planten weten dus precies wat onder en boven is.
Het levende deel van bonen, granen enzovoort is de kiem. Daarnaast bevatten
ze zetmeel: zelf een dode stof, maar bij ontkieming en groei te gebruiken als
voedingsstof, als leverancier voor de benodigde energie. Het zetmeel is
verantwoordelijk voor de eerste fase van de ontkieming: het opzuigen van water,
het zwellen van de bonen in het bierflesje.
Van die zetmeel-eigenschap wordt ook bij het koken gebruik gemaakt. Griesmeel,
bij voorbeeld, is ruw gemalen zetmeel van graan (tarwe). Laat je het in water, of,
lekkerder, in melk koken, dan neemt het de vloeistof op. Je krijgt dan pudding, vla
of pap, wat je krijgt hangt af van de hoeveelheid vloeistof die je gebruikt.
Een eenvoudig recept werkt met kant-en-klaar amandeltjesgriesmeelpoeder (170
gram): een liter melk aan de kook brengen, de griesmeel er in strooien, goed roeren,
tien minuten zachtjes laten doorkoken, af en toe roeren (je ziet het dikker worden),
en dan over puddingschaaltjes verdelen.

Het spiegeltafereel
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te smeren. Zo'n pijl drong bij de stuurman in zijn rug, tussen zijn schouderbladen
en zijn ribben. Hij was al dood voordat de pijl een tel later door zijn borstkas naar
buiten stak. Zo snel werkte dat gif.’
‘Ja, en toen?’
‘We hebben ze allemaal afgemaakt, natuurlijk. Want wij hadden geweren, en daar
konden ze niet tegenop.’
Rogier sloeg een paar bladzijden om. ‘Wat is dat?’ vroeg hij aan Harold. ‘Waarom
hebben die mannen maskers voor?’
‘Initiatie-riten,’ las Harold voor. ‘Kijk, zie je die jongens die daar links staan? Daar
gaan ze hetzelfde mee doen als met jou in het ziekenhuis. Dat moet met ze
gebeuren, want anders kunnen ze niet volwassen mannen worden. Alleen - die
jongens worden niet verdoofd. Ze doen het gewoon, met een bot mes.
Die mannen met maskers voor dat zijn hun vaders. En ze mogen niet jammeren
of huilen, want dat is laf en dan tellen ze nooit meer mee.’
Rogier sloeg het boek dicht. Hij ging op zijn knieen op de stoel zitten en leunde ver
over de tafel heen. Zo kon hij beter naar het spiegeltafereel kijken, dat tegen het
smalle stukje muur tussen de twee ramen hing.
‘Wil je weten hoe je eruitziet als je verdronken bent?’ vroeg hij aan Harold, en hij
hield hem voor het glas.
Het spiegeltafereel was een ronde spiegel in een brede lijst, met een bol glas
ervoor. Op de spiegel waren blauwe golfjes geschilderd, en aan de binnenkant van
het glas bruin zeewier. Een paar visjes van parelmoer waren tegen het bolle glas
geplakt, zodat je ze heel in de verte nog een keer zag, in de spiegel. Het leek of ze
langzaam tussen het zeewier zwommen.
Als je van opzij ernaar keek zag je niet veel bijzonders. Een kijkje onder water,
meer was het niet. Maar als je er je gezicht recht voor hield, was het of jijzelf diep,
heel diep onder water dobberde, met wijd open ogen. En je begreep niet hoe je
daar kon ademhalen.
Harold zag er helemaal niet verdronken uit, ook niet als Rogier hem plat liet liggen.
Het gat in zijn wang grijnsde onverstoorbaar.
‘Wat heb je daar, jongen?’ vroeg Opa. ‘Wou je daar een zeemansgraf maken?
Een matroos op de bodem van de oceaan - nou die is de enige niet.’
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Oproep
Vrij Nederland (dat is de Blauw Geruite Kiel voor volwassenen) komt deze zomer
met een bijlage, die helemaal door de lezers is geschreven.
Natuurlijk willen wij dat dan ook de Blauw Geruite Kiel door jonge lezers wordt
geschreven.
Schrijf daarom een verhaal of een versje dat gaat over: RUZIE.
Heb je ooit ruzie gehad? Hoe kwam dat dan zo? Had je toen ruzie met je ouders,
met een vriendje, met een juffrouw in de winkel, met een leraar, met je zelf (kan
ook), met de hele voetbalclub, of met de hele wereld? Welke prachtige nieuwe
gemene scheldwoorden kwamen daar aan te pas, of ging je meteen op de vuist?
En hoe is het eigenlijk afgelopen met die ruzie, is het weer goed gekomen?
Schrijf niet meer dan vier kantjes en stuur het voor 1 juli op aan:
De Blauw Geruite Kiel. VN Raamgracht 4, 1011 KK Amsterdam.
Je hoeft er niet precies bij te zetten hoe oud je bent, maar schrijf wel of je op de
lagere of de middelbare school zit. De stukjes die worden geplaatst, worden beloond
met platenbonnen.
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Hugh Jans
Taart
Enige jaren geleden was het volstrekt ‘uit’ om over zoetigheden als
taartjes, taarten, cakes en wat dies meer zij, te praten, te schrijven
of ze te consumeren. Natuurlijk niet geheel ten onrechte, want voor
die tijd werd er hier te lande stevig gesnoept van het zoete en wij
behoorden en behoren nog tot de landen waarvan de bevolking, en
dat van jongsafaan, het meeste tandbederf heeft. Ook lijners droegen
hun steentje bij om dikmakende zoetigheden te boycotten in die tijd.
Maar kijk, opeens zien we weer gebakjes gevuld met glanzende
geglaceerde vruchten, met room, koffie-, chocolade- of
amandelcrèmes, rose geglaceerde tompouces met gele room,
geabricoteerde appelcarrés, moorkoppen en nog veel meer uitgestald
in de coffeeshops. En al deze wel heerlijke zoete zaken gaan aan de
lopende band van de hand. Er bereiken mij verzoeken om eens iets
over het maken van taarten, cakes en andere zoetigheden te
schrijven. Ik zal er een of twee keer aan toegeven, ze moeten het zelf
dan maar weten.
Taarten maken is een professioneel werk, dat het best door de
banketbakker of patissier gedaan wordt. Maar dat mag de ware
amateur niet verhinderen om het zelf te proberen.

Moskovisch gebak
voor 1 ronde cake van ongeveer 23 cm
3 eetl. gesmolten boter
2 theel. bloem
2 theel. suiker
4 eidooiers
¾ kop suiker
½ kop bloem
½ kop aardappelmeel
¼ theel. vanille-extract
4 eiwitten

Besmeer een ronde 23 cm ∅ cake springvorm met de gesmolten boter en laat het
in de koelkast stollen. Meng bloem en suiker en bestuif de beboterde vorm er van
binnen mee, zodat die goed bekleed is. Schud teveel aan strooisel eruit.
Klop de dooiers met de ¾ kop suiker tot het dik en licht is geworden. Zeef de ½
kop bloem gemengd met het aardappelmeel in een kom en roer het bij het eimengsel.
Voeg het vanille-extract toe en meng alles goed. Klop de eiwitten stijf en meng een
klein beetje hiervan goed door het beslag. Schep de rest van het stijve eiwit dan
voorzichtig erdoor. Giet het beslag in de geprepareerde vorm. Bak de cake 40
minuten in de oven op 325° F, 163° C of tot de bovenkant veerkrachtig terugspringt
onder vingerdruk. Haal de vorm uit de oven en laat hem 15 minuten staan. Keer de
cake dan op een rek en laat hem een paar uur afkoelen.
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Lagen kwarktaart
340 g kwark
½ kop fijne kristalsuiker
3 eidooiers
5 eetl. oranje curaçao likeur
4 eetl. fijngeraspte ongezoete chocolade
1 moskovisch gebak (zie recept boven)
¼ kop water
1 kop slagroom
3 eetl. advokaat
1 dessertl. kirsch
kaneelpoeder

Klop de kwark met de suiker tot het soepel is geworden en klop er dan de dooiers
door, tot een luchtig mengsel. Schep de helft ervan in een andere kom. Meng een
kom kwark met 3 eetlepels van de likeur en de chocoladerasp. Splijt de ronde cake
horizontaal in tweeën. Leg 1 plak cake in een diepe schaal. Meng de rest van de
likeur met het water en giet het over de cake in de schaal. Spreid het gewone
kwarkmengsel er gelijkmatig over uit en lepel dan de chocoladekwark daar over.
Bedek het met de tweede plak cake en zet het enige uren in de koelkast, vlak bij
het vriesvak.
Klop de room stijf, klop er dan de advokaat en kirsch door en bedek de taart
ermee. Bestrooi met wat kaneel.
Een ander taartdeeg is pâte brisée ofte wel kruimeldeeg. Hier volgt een variatie op
een taart van de meesterkoks Jean en Pierre Troisgros, met pâte sucrée.

Manggakiwitaart
voor zoet kruimeldeeg:
188 g bloem
zout
55 g suiker
128 g koude boter
1 klein ei
1-2 theel. water
bloem
1 lage ringvorm (25 cm
vetvrij papier
gedroogde erwten

)

voor vulling:
1 kleine rijpe mangga
5 rijpe kiwi's
2,4 dl slagroom
2,4 dl poedersuiker
2 grote eieren
1½ borrelglas brandewijn of arak
1,2 g gezeefde poedersuiker
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Zeef voor het deeg de bloem in een koude kom met een snufje zout en de suiker.
Snij met een koud mes de koude boter, in vlokken verdeeld door het bloemmengsel
en werk het losgeklopte ei erdoor. Meng alles losjes, maar goed en vorm een bal
van het soepele deeg, eventueel met toevoeging van 1-2 theelepels water. Bestuif
de bal licht met bloem, wikkel hem losjes in plastic en leg hem minstens 1 uur in de
koelkast. Rol het deeg daarna op een bebloemde plank uit tot een ronde plak van
3 mm dik. Drapeer de plak over de deegrol en leg haar over de ringvorm. Druk het
deeg voorzichtig tegen de bodem en tegen de gegolfde rand van de vorm. Beprik
de bodem met een vork en zet de vorm 1 uur in de koelkast.
Bekleed de taartbodem dan met vetvrij papier en bedek dat met gedroogde erwten
of bonen. Bak ze 10 minuten ‘blind’, onder in de oven op 425° F, 218° C. Verwijder
erwten en papier en bak nog 10-15 minuten of tot de taartbodem licht goudbruin is.
Haal de taartbodem uit de ringvorm en laat hem op een rek tot kamertemperatuur
afkoelen.
Schil voor de vulling de mangga en kiwi's en snij ze in dunne plakken. Schik ze
overlappend in een stervorm, om en om in de taartbodem. Meng room, poedersuiker,
losgeklopte eieren en brandewijn goed met een garde in een kom en giet het
langzaam door een zeef over de vulling. Bak de taart 40 minuten in het midden van
de oven op 375° F, 190° C. Bedek dan de rand van het deeg met folie. Strooi de
gezeefde poedersuiker over de vulling en laat het 10-15 minuten staan, tot de suiker
opgenomen is. Schuif de taart dan 3-5 minuten, op 15 cm onder een hete ovengrill
tot de bovenkant licht gekarameliseerd is. Haal hem uit de oven en geef hem, na
het folie verwijderd te hebben, op kamertemperatuur.
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[Nummer 7 - 18 juli 1981]
Nieuws
De Revisor
Het zomernummer van De Revisor (jaargang 8, nr. 3) bewijst dat het blad echt niet
langer een zuiver literair tijdschrift wenst te zijn, maar universeel-essayistisch, of
tenminste globaal-cultureel. Twee verhalen, acht en een halve pagina poëzie
(waarvan twee van Gerrit Krol, die een nieuwe bladzijde in zijn poëtisch oeuvre lijkt
om te slaan), en voor het overige beschouwingen (over De compositie van de Wereld
door Piet Meeuse, het tekenwerk van Mondriaan door Carel Blotkamp, de kiekjes
van de fotograaf van de Tachtigers, Jessurun de Mesquita, door Rein van der Wiel).
De bijdrage van Schönberger en Andriessen, Die Russische meneer, houdt het
midden tussen een graaltocht, een essay en een verhaal. Gezocht wordt de schim
van Strawinsky; gevonden, onder andere, een stokoude meneer die Strawinsky niet
gekend heeft. Ook de kunstsociologie doet weer zijn intrede in De Revisor, en wel
in de vorm van een artikel over Pierre Bourdieu, die over de liefde voor en de
behoefte aan kunst nagedacht heeft. Het artikel van Verdaasdonk en Rekvelt over
Bourdieu bewijst dat schrijven óver de liefde voor kunst niet noodzakelijk hoeft te
leiden tot kunstig schrijven.

De Tweede Ronde
Het vierde nummer van De Tweede Ronde (redactie Marko Fondse en Peter
Verstegen) bestaat voor meer dan een derde uit poëzie, van vaderlandse
(Eijkelboom, Rawie), maar vooral van Franse bodem: Verlaine, Larbaud, Queneau.
Zoals altijd ligt de nadruk op vertaalwerk, wat voor het proza-aanbod vooral betekent
dat er sprake is van voorpublicaties uit nog te verschijnen romans - van Céline,
Proust en Pramudya Ananta Tur. Met name het fragment uit Proust doet beseffen
dat de nieuwe Nederlandse verhalen uit dit nummer wat mager zijn - L.H. Wiener
beschrijft de dood van zijn vaders hond, Peter Andriesse zijn carrière als badmeester,
J.M.A. Biesheuvel een hilarische droom.
Dit is een periodiek van vertalers; het plezier dat men aan De Tweede Ronde kan
beleven is ambachtelijk van aard, en soms, zoals in de afdeling Light Verse, zelfs
knutselachtig. Het is alsof de redactie weifelt tussen een literair tijdschrift en een
catalogus van fragmenten en curiosa. Als het de bedoeling is om onbekende
buitenlandse en vergeten Nederlandse schrijvers te presenteren, dan schiet het
blad nog altijd zijn doel voorbij. Willen de vertaalstukken afzonderlijk zin hebben,
dan is enige essayistische en inleidende begeleiding noodzakelijk.

Uit Amerika
Vanaf 1 september zal de importeur van voornamelijk Amerikaanse en Engelse
pockets, Van Ditmar, de gebonden boeken importeren van de gerenommeerde
Amerikaanse uitgeverijen Knopf, Random House, Pantheon en Warner Books. Hoe
interessant dat is blijkt uit de nieuwe uitgaven voor het najaar. Bij Knopf zal de
nieuwe Updike uitkomen - Rabbit is rich, hetgeen betekent dat Harry Angstroms
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leven nu in een trilogie is vervat, na Rabbit Run en Rabbit Redux. Niet vaak zal een
hoofdpersoon op een dergelijke wijze meegegroeid zijn met zijn schrijver. Ook een
ander kopstuk van Knopf, Bruno Bettelheim, komt met een nieuwsgierig makende
titel On learning to read, waarvan aangekondigd wordt dat het zich keert tegen de
wijze waarop woordmagie door leesonderricht om zeep geholpen wordt. Verder bij
Knopf onder meer: Selected Correspondence, Volume I: brieven van Strawinsky,
waaronder die met Auden; Elizabeth Longfords Eminent Victorian Women; Dirk
Bogarde's tweede roman, na A gentle occupation, weer met een prachtige titel:
Voices in the garden; en ten slotte Of muppets and men, de langverbeide monografie
over de scheppers van de Muppetshow, waarin uit de doeken zal worden gedaan
hoe de openingsscène met de Honderd Poppen tot stand is gekomen.

Pantheon brengt van de grootste naoorlogse illusionist onder de schrijvers, de
Italiaan Italo Calvino, Italian Folktales, en doet beseffen dat Nederland inmiddels
het enige land is waar Calvino nog niet in vertaling is doorgedrongen. (Behoudens
vertalingen in de Revisor.) Van Ruth Rendell, verschijnt er een nieuwe roman, Death
Notes, met in de hoofdrol de onvergetelijke fluitist Sir Marvel Camargue. Verder
veel fotografie (John Bergers Another way of telling, en Rauschenberg Photographer),
een nieuwe Chomsky (Towards a New Cold War).

Uit Duitsland
De literaire herfst zal in Duitsland, als het aan Residenz Verlag ligt, Die Milchstrasse
bieden, van de in de Boekenbijlage al enkele malen geprezen Peter Rosei (Wer
war Edgar Allan? en Von Hier nach Dort). Diogenes kondigt verzameld, en door de
auteur verbeterd werk van Friedrich Dürrenmatt aan, drie delen onder de noemers:
Der Winterkrieg in Tibet, Mondfinsternis en Der Rebell. Ook in Duitsland blijkt de
Stendhal-herwaardering vaste vormen aan te nemen: Werke in 10 Bänden, ook bij
Diogenes. In oktober komt Reiner Zimnik, schrijver en tekenaar van het onsterfelijke
De man in de hijskraan, met Die Maschine, ‘ein ökologisch-ökonomisch brisantes
Kunstbuch’.
Suhrkamp kondigt Handke's terugkeer naar het drama aan, het ‘dramatisches
Gedicht’ Uber die Dörfer, en van Wolfgang Hildesheimer, wiens schitterende
mozartbiogafie nog vers in het geheugen ligt, Marbot - een negentiende-eeuwer
van wie gemeld wordt dat hij beschouwd kan worden als de eerste beoefenaar van
een psychoanalytische kunst-esthetiek, en dat hij omgang had met Byron, Goethe,
Schopenhauer en Leopardi. Tenslotte zijn uit Suhrkamps reusachtige aanbod
vermeldenswaard de romans van twee schrijvers die als toneelschrijvers veel opgang
hebben gemaakt: Rovinato, oder Die Seele des Geschäfts (Gerlind Reinshagen),
en Der Mondscheinknecht (Franz Xaver Kroetz).

Uitverkoren
Brieven door Stendhal (Privé-domein, Arbeiderspers). De eerste bloemlezing in
het Nederlands met zakelijke, liefdes- en filosofische brieven.
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Ik heb je zoveel te vertellen door Jacqueline Royaards-Sandberg (Erven Thomas
Rap). Bijna vijfhonderd pagina's brieven van - toen nog - freule Lientje Sandberg
aan Lodewijk van Deyssel, Frans en Emile Erens en Isaac Israëls.
De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels door Gerrit Krol (Querido). Kleine
essays waarin de schrijver over zijn eigen schouder kijkt.

De brieven van Karl Marx, gekozen en ingeleid door Saul K. Padover en vertaald
door Hans W. Bakx en J.F. Vogelaar (De Haan). Een representatieve keuze waarin
Marx ook zijn persoonlijke kanten laat zien.
De wereld een hel door Arthur Schopenhauer. (Boom Klassiek). Een uitgave waarin
het gelukt is een filosoof te bloemlezen wiens werk dat eigenlijk niet toelaat.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Lof van het maniërisme
Positieve helden, het prozadebuut van Thomas Graftdijk
Positieve helden door Thomas Graftdijk Uitgever: De Arbeiderspers,
154 p., f17,50
Hans W. Bakx
De droom van het Ideale Boek is zo oud als het boek zelf. Aan het eind van de
vorige eeuw is die droom heel welsprekend gedroomd door Mallarmé en Flaubert,
en ook ik, in alle nederigheid, zie het Boek geregeld voor mij. Het zweeft boven mijn
nachtkastje. Ik wil de titel lezen. En als ik mijn ogen open om dat beter te kunnen,
ligt er tot mijn intense teleurstelling een boek over Groningse professoren, over
calvinistische kamertjeszonden of over een schöne Seele met moederbinding. In
het Ideale Boek, zoals mij dat voor ogen staat, is de substantie van alle boeken
vervat; op zijn pagina's vindt men alle beweringen ooit gedaan en hun weerlegging,
alles dus niets: het is een reusachtige spiegel, waarvan elke bladzij weer anders
reflecteert, met andere vervormingen, andere kleuren. De som van al die
spiegelbeelden laat ‘de wereld’ zien. Het is de Aleph.
Een markante alinea in dat Boek is de novelle waarmee Thomas Graftdijk (1949)
onlangs zijn debuut maakte als prozaïst, de burleske Positieve helden. Het is, zoals
ieder die het opslaat al snel zal constateren, een vreemdsoortig geschrift.
Oppervlakkig gezien beschrijft het de aflopende vriendschap tussen twee voormalige
musici die de veertig, respectievelijk de dertig naderen, Lucas Boxhoorn en Floor
Caen. De eerste is mislukt als componist en dirigent en heeft zich als vermogende
wees teruggetrokken in de ouderlijke villa om daar te bezwijken aan een
denkbeeldige ziekte, de tweede, Caen, voegt zich bij hem na zijn ontslag als
begeleider op een balletschool en nadat hij zijn hele hebben en houden door toedoen
van een voortvarende huisbaas op de keien aan splinters heeft zien vallen. Het
boek dat de lezer in de hand houdt, bestaat uit de aantekeningen die Caen gemaakt
heeft ten tijde van zijn verblijf in villa Boxhoorn.
Caen werkt daar als een katalysator op de gemoedsstemmingen van Lucas (niet
voor niets klinkt in ‘Floor Caen’ ‘orkaan’ door), evenals het minderjarige meisje Cor,
dat van huis is weggelopen en de rol van onbezoldigde dienstbode vervult. Op de
achtergrond van dit merkwaardige huishouden ergens op de Veluwe verheffen zich
ten slotte de contouren van de nabijgelegen krankzinnigeninrichting Memphis, bij
een der stafleden waarvan Lucas in analyse is. Die analyse wordt, als zijn psychiater
met vakantie is, in eigen beheer voortgezet.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Thomas Graftdijk, tekening Siegfried Woldhek

Men zou Positieve helden kunnen vergelijken met een omgekeerde Decamerone:
twee ‘helden’ trekken zich terug uit de wereld en om zich te vermaken vertellen ze
verhalen. Onder het vertellen blijkt echter dat de pest, die zij hoopten te ontvluchten,
zich al lang en breed in hun buiten heeft genesteld, daar zelfs virulenter is dan waar
ook. Die pest - en tegelijk de eigenschap die de helden ‘positief’ maakt in een era
van antihelden - is hun niets ontziende zelfkritiek, die alles aanvreet wat Floor en
Lucas ooit gepresteerd meenden te hebben. Het is het treffen van twee flagellanten
die elkaar, maar in de eerste plaats zich zelf te lijf gaan met een snoer van al dan
niet gefingeerde anekdotes, waarmee zij uiteindelijk hun laatste resten zelfrespect
gesmoord hebben.
Deze destructieve sessies verlopen onder een vloed van woorden; Lucas en in
iets mindere mate Floor lijdt aan een bandeloze praatzucht die heel snel omslaat
in vraatzucht. Deze loquomanie is zo sterk dat wat mij betreft niet de heren Caen
en Boxhoorn, maar de taal hoofdpersoon is van Graftdijks novelle. Wat Lucas in de
mond wordt gelegd: ‘Mijn eigen taal is mij de vreemdste van alle geworden. Dat
hondse gewauwel, die verwaten plompverlorenheid waarmee de feiten tot een
gebeuren worden gewalst... Ik heb er geen zin in,’ lijkt mij ook het credo van Graftdijk
zelf met zijn zwak voor het bizarre. Hoe anders die bijna maniakale ‘wil tot stijl’ te
verklaren, die Turkse knoop van voortkronkelende, echter nimmer deraillerende
zinnen, doorspekt met woordspelingen, citaten, letterlijk vertaalde buitenlandse
uitdrukkingen en van een spanwijdte die reikt van het platste gootjargon tot de ijlste
termen der metafysica?
Graftdijk geeft blijk van een stijlbewustheid die herinnert aan die van de inmiddels
ook in Nederland bekende Oostenrijker Thomas Bernhard, en de Italiaan Carlo
Emilio Gadda. Met Bernhard deelt de schrijver van Positieve helden een voorkeur
voor een uiterst complexe syntaxis, die bij hem minder dan bij de eerste de functie
lijkt te hebben een weerspiegeling te zijn van de onherbergzame (waan)wereld
waarin zijn personages leven. Bij Bernhard zijn de woorden de bomen die het bos
onzichtbaar maken. In zijn voorkeur voor ongebruikelijke woorden en uitdrukkingen,
het lexicale aspect, lijkt Graftdijk meer op Gadda, die een volstrekt eigen Italiaans
gecreëerd heeft, dat door het overvloedig gebruik van dialect zelfs voor Italianen
uiterst lastig te lezen is. In een opstel dat hij over zijn werkwijze schreef (Come
lavoro, 1949), geeft Gadda een portret van zich zelf waarin, lijkt mij, ook Graftdijk
zich moeiteloos zal herkennen: ‘Ik ben geen normale werker, geen “evenwichtige”
schrijver, en dat kán ik niet zijn: laat staan een schrijver op maat. De zogenaamde
normale mens is een klis, een klodde, een kluwen, een knoedel van (door hem zelf)
onontcijferde neuroses, die dusdanig ineengewikkeld zijn (enchevêtrées), dusdanig
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in elkaar geschoven (emboitées), dat ze ten slotte indikken tot een kiezelsteen en
stollen tot een onbreekbaar brein: een brein-kei of kei-idool: een beter,
bewijskrachtiger getuigenis van het feit dat er normaliteit bestaat op de wereld is
niet denkbaar. (...) De oeridee kan daarbij niet ontbreken: dat namelijk die kei, het
normale brein, een elementaire kristalformatie is: en aan alle afgodendienaren van
de norm schijnt hij het engelenkopje van een prerafaëlitische schilder: terwijl er
Vervolg op pagina 6
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Een geval van lyriek
Furie, de derde dichtbundel van Elly de Waard
Furie door Elly de Waard Uitgever: De Harmonie, 76 p., f16,90
Willem Jan Otten
Elly de Waard is één van de zeldzame onverdund lyrische dichters uit ons taalgebied.
Haar laatste, omvangrijke bundel bevat voor het grootste deel liefdespoëzie,
gedichten waarin ongegeneerd de onbereikbaarheid, of op zijn minst de
ongrijpbaarheid van een geliefde wordt opgeroepen, compleet met uitroepen,
verzuchtingen en aanmaningen.
Het is moeilijk om niet enigszins argwanend te worden bij deze poëzie, zeker niet
als men, zoals ik, het afgelopen seizoen de indruk heeft gekregen dat er door velen
krachtig verlangd wordt naar dichterschap, dat wil zeggen naar poëzie die aan de
muren der openbare gebouwen gehangen kan worden, naast de koninklijke
portretten. De lof die Ida M. Gerhardt en P.C. Hooft ten deel is gevallen had iets
onmiskenbaar monarchistisch - de leegte, ontstaan door de dood van Roland Holst
en het zwijgen van Lucebert, wordt sterker gevoeld dan ooit. Echte dichtkunst, dat
schijnt iets te zijn. Elly de Waard heeft zich sinds haar debuurt Afstand ('78) steeds
meer ontwikkeld in de richting van de plechtstatige polonaise. Dit is niet de prettigste
conclusie om te trekken, want in Afstand stonden een aantal gedichten die ik mooi
vond. Natuurlijk was, en is, deze appreciatie een kwestie van herkennen, vooral
van invloeden, zoals die van Chris J. van Geel; maar ook wat de gedichten wilden
sprak mij aan: lyriek beteugelen met waarneming, gemoedsverwarring met
tegenspraak, de poëtische zucht met zelfonderzoek. Want er is met lyriek iets
vreemds aan de hand: hij geeft degene die hem wenst te beoefenen zo'n schoon
gevoel, zo'n krachtige sensatie van samenhang, dat het gevaar bestaat dat er
vergeten wordt dat er nog een andere gewaarwording bestaat, even onomstotelijk
als het lyrische moment: de zekerheid dat alles wat wij samenhang noemen een
spinsel is. Anders gezegd: lyriek verleidt tot fictie; zonder fictie is het niet goed
denkbaar samenhang te zien in 's werelds wirwar; we moeten dus wel uitgaan van,
en zelfs geloven in een samenhang. Deze noodzaak van fictie is tegelijkertijd een
totalitaire verleiding, waaraan veel fameuze lyrici gevolg hebben gegeven: Gorter
werd reidanser, Marsman een dobber, Kloos paranoïde.

Elly de Waard

De eis die aan een naoorlogse lyricus gesteld kan worden is naar mijn overtuiging
dat hij zich rekenschap moet geven van het verband tussen poëzie en totalitair,
schoonheid en grootspraak. Er moet een manier te vinden zijn om trouw te blijven
aan de lyrische sensatie, en tegelijkertijd de ongerijmdheid van fictie te tonen, - het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

beeld van een been dat spartelt in de hoek van het ongeïnteresseerd schilderij.
Icarus geloofde in zijn vleugels; zonder zijn plons zou Breughels schilderij een
genrestuk zijn, niets meer.
Het is merkwaardig dat uitgerekend een dichter als Elly de Waard, wier
observatievermogen zo precies is, en wier vermogen om met metaforen allerlei
onverhoedse verbanden tussen waarnemingen te leggen zo groot is, zulke retorische
poëzie als in Furie is gaan schrijven. De gedichten worden verpletterd onder het
gewicht van de poëzie. Avondluchten zijn magistraal, paletten schitterend, bloed
ademloos bewaard, aandacht sereen, leemten nijpend, natuur meedogend en wreed,
wit maagdelijk, mussen machig. Er wordt een adjectieven-bombardement afgevuurd
dat weinig in het midden laat. Het resultaat is een onzintuiglijkheid zoals ik die
eigenlijk alleen maar ken van de schaarse popconcerten die ik heb bijgewoond, en
waarvan ik mij vooral herinner dat ik mij weliswaar overrompeld wist, maar vervolgens
ook ontzenuwd.

Wagner
Ik gebruik de metafoor popconcert opzettelijk, want Elly de Waard is een critica met
een sterke voorkeur voor de Wagnerianen onder de popmusici: Bowie, Ferry en
Reed. Nu Furie zo'n dreunende opeenvolging van gevoelsuitbarstingen blijkt te zijn,
maatvast als Honky Tonk Women, nu wordt de combinatie popcritica/dichteres voor
het eerst actueel. Wat haar gedichten eisen is overgave, niet alleen van de geliefde,
maar ook van de lezer. Als het gedicht Stratum begint met
Ter aarde geworpen, open, naakt,
Verpletterd onder pracht -

dan is er sprake van amplified poetry, poëzie met een ingebouwde geluidsversterker.
De aandacht wordt niet op de woorden gevestigd, maar op het dichterlijk volume.
Niet zelden is het gevolg van zulke woordstapelingen een vorm van metaforisch
rondzingen, die doet denken aan de, uiteraard veel kabbelender, poëzie van P.C.
Hooft, bij wie het al evenmin gaat om het verwoorden van een emotioneel verloop,
maar om het almaar welsprekender opblazen van één enkel beeld. Neem het gedicht
dat begint met de regels:
En als jij eb bent, ben ik vloed,
Nooit valt ons tijdstip samen -

De tweede regel is al een min of meer overbodige explicatie van de eerste, maar
de zeventien regels worden allen benut om de ongelijktijdigheid der geliefden steeds
maar breder uit te meten (‘O tergend is je zuigend tij’), om te eindigen bij het begin,
maar dan tot barstens toe gezwollen:
O hijgend, zingend vechten wij,
Die strijdig onafscheidelijk zijn.

Waar in Elly de Waards vroegere poëzie de beeldspraak de lijn was waar het gedicht
aan opgehangen kon worden, daar knapt nu het gedicht onder het gewicht van de
beeldspraak - om zelf ook maar eens rond te zingen.
Wat mij bij dit alles steekt is de knieval die gemaakt wordt voor het dichterlijke;
de onomstotelijkheid waarmee wordt aangenomen dat een idioom waarin woorden
als ‘tergend’, ‘gedoemd’, ‘slechts’, ‘hijgend’ voorkomen - om me tot dit gedicht te
beperken - ook als poëzie ervaren zullen worden. Wat er, bij mij althans, ontlokt
wordt, is een conditionele reflex. De sensatie van lyriek die ik onderga wordt niet
veroorzaakt door de woorden, maar door de galm. Hier lijkt Elly de Waard zich
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overigens bewust van te zijn, want de bundel kent ook een aantal gedichten waarin
het hyperlyrisch idioom opzettelijk vermengd wordt met modernismen en zelfs
neologismen, zoals in Je tors rijst voor mij op, waar behalve ‘genot’, ‘flanken’, ‘Najade’
en ‘genade’ ook plotseling het woord ‘incisie’ opduikt. Of, zoals in Ik lust de lucht
graag, maar, waarin ‘satisfactie’, ‘instructie’, initiaal’ optreden naast bij voorbeeld ‘o
wuft geluk’.
Vervolg op pagina 6
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Lof van het maniërisme
Vervolg van pagina 4
vermoedelijk eerder sprake is van een fossiel testikel.’
Zowel Gadda als Graftdijk behoren kennelijk tot het kamp der maniëristen. Wie
dit epitheton nog steeds negatief opvat, doet er goed aan zich te voorzien van de
onlangs herdrukte en nog steeds voortreffelijke monografieën over dit verschijnsel
van de Duitse essayist Gustav René Hocke. Daarin wordt een lans gebroken voor
de maniëristische kunst, die zich van de klassieke hoofdzakelijk onderscheidt door
te ontkennen dat er zo iets zou bestaan als een gouden ‘maat’. De maniërist werkt
niet met gemiddelden, maar met uitersten, niet naar het leven, maar naar de kunst,
zijn oogmerk is niet harmonie, maar disharmonie. (Wat ook weer eens blijkt in
Positieve helden, waarin een geestig spel - niet meer dan dat - wordt gespeeld met
de psychoanalyse, is dat de grondslag van het hele freudianisme maniëristisch is,
getuige de aandacht voor symbolen en het geloof in bijna concettistische puns in
de vorm van versprekingen. De kunstenaar in Freud heeft zich nooit verloochend...)
Een maniëristisch boek, het zal duidelijk zijn, is een grillig boek. Niet een boek
waarin geen mus van het dak kan vallen zonder dat dit iets betekent, zoals Hermans
van de roman heeft geëist. Integendeel, er vallen rissen mussen van het dak en
niemand weet wat het betekent. Literatuur niet als wijkplaats voor de werkelijkheid,
waar de chaos van alledag is opgeheven, maar literatuur die deze chaos als
voedingsbodem niet ontkent.
Het voordeel van zo'n boek is dat in principe alles er een plaats in kan vinden (bij
Gadda verhandelingen over techniek, uiteenzettingen over dialectkunde et cetera),
het nadeel de willekeur. Alles kan. Ook Graftdijk schiet soms aan zijn doel voorbij
en vervalt dan in het mateloze. Hij lijkt dan op een acrobaat die een piramide maakt
van een tafel, een barkruk, een vioolkist, een kunstbeen en een wc-borstel en
bovenop een nummer doet met twee dove zeeleeuwen, zonder dat hij aannemelijk
kan maken waarom er niet ook nog een doos Saksisch porselein en een schildersezel
in zijn bonte toren zitten.
Een tweede kenmerk van maniëristische literatuur, naast de afwezigheid van een
dwingende samenhang, is het statische karakter dat ze heeft. Een boek als dat van
Graftdijk heeft iets van een rotor, waarvan de schoepen in het begin omlaag hangen
en onder het draaien gaandeweg omhoog komen, waardoor het mechanisme niet
van zijn plaats komt (tenzij het als een heilikopter opstijgt), maar wel steeds verder
reikt en steeds meer binnen zijn cirkel haalt. Tot aan een concentratiekamp toe: aan
het eind van het boek zijn ook de resten vriendschap tussen Floor en Lucas
opgeteerd en Lucas, in het bad zittend waarin hij zich na afloop van zijn verhaal wil
verdrinken, verhaalt hoe hij Mauthausen heeft bezocht. Dáár heeft hij de Grote
Schaamte gevonden, dat wat volgens Céline iedereen zijn hele leven zoekt: ‘het
grootst mogelijke verdriet om uiteindelijk je zelf te worden alvorens dood te gaan.’
Hier komen ze samen, het bloed en de ‘Scheisse’, het woord dat door de gangen
schalt als Lucas weigert een foto te kopen, gemaakt op het moment suprême van
zijn schaamte, de kortstondige doorbreking van zijn ongeneeslijk narcisme; het
bloed en de drek waarmee de anaalsadistisch georiënteerde Lucas het hele boek
lang in de weer is, en dat hij alleen kan afwassen als hij definitief in zijn bad onder
water blijft.
Positieve helden lijkt op geen ander Nederlands boek dat de laatste jaren
verschenen is. Het best valt het misschien te vergelijken met de molen zonder
wieken die Floor voor Lucas in de achtertuin van diens villa moet bouwen, een
‘Alles-Zermalmer’, zoals hij wordt genoemd: een reuzemangel waar de lezer niet
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zonder butsen en builen uit te voorschijn komt, en dat is meer dan van menig
prozadebuut gezegd kan worden.

Een geval van lyriek
Vervolg van pagina 5
Zulke vermengingen van woordverzamelingen hebben iets experimenteels; het
minste dat ik ervan kan zeggen is dat ik benieuwd ben naar hoe deze praktijk zich
zal ontwikkelen, want zoals het er nu staat is het effect voornamelijk bevreemding.
De aandacht wordt bruusk op de fremdkörper gevestigd, zonder dat ik ervan
overtuigd word dat de courante equivalenten niet beter hadden gewerkt. Ze
versterken de indruk van kunstigheid, meer dan van onvermijdelijkheid. Ik vermoed
dat er voor een spel met woordverzamelingen (ooit voorbeeldig gespeeld door
Achterberg) een andere versificatietechniek nodig is. Zolang de gedichten, zoals in
Furie, in metrisch en grammaticaal opzicht zo archaïsch zijn en zolang, boven alles,
de toon zo onschokbaar emotiebevestigend is - wat zeggen wil: de lyrische sensatie
tot geen enkele prijs in twijfel trekkend, maar hem integendeel op een narcistisch
voetstuk plaatsend -, zolang zal elk terminologisch experiment de indruk wekken
van nieuwe wijn in oude kruiken.
Alles bij elkaar tekent de bundel te weinig verzet aan tegen de extase. Begrijp
me wel, ik geloof in lyriek als het begin van alle verbeelding, het denken, nietwaar,
begint met glimlachen tegen een muze die tà tà tà roept. Over de waarachtigheid
van andermans extase kan ik geen oordeel vellen; ik beschouw poëzie dan ook
nooit als het bewijs van echt meegemaakt. Het enige dat ik kan concluderen is dat
deze poëzie, die zich zo door zijn eigen dichterlijkheid heeft laten meeslepen, mij
op de grootst mogelijke afstand heeft geplaatst van waar het bij Elly de Waard om
begonnen moet zijn - het lyrisch ogenblik. Daarzonder geen poëzie, en zonder
poëzie geen inzicht, - ook al zou het zich zelf excusabel gepoëtiseer van zoveel
andere tegenwoordige dichters dat niet doen vermoeden. De kuil van de lulligheid
- daar zal Elly de Waard niet licht in vallen. Maar extase, herhaalde extase, hoe
breed ook uitgemeten, veroorzaakt geen extase, - zelfs niet als er tussen de
overspannen regels nu en dan een prachtige zin als ‘Hoe diep geworteld ligt
behoedzaamheid’ te lezen is.

TOPOR
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In het rijk van knulla-fitta-kuk
Een bundel erotica voor de vijftigjarige Theo Sontrop
Rose verhalen door J. Bernlef, J.M.A. Biesheuvel, Jeroen Brouwers,
Boudewijn Büch, S. Carmiggelt, Constant P. Cavalry, Rudolf Geel,
Maarten 't Hart, Joyce & Co, Gerrit Komrij, Harry M.G. Prick, Rob
Schouten, Bob den Uyl, Ger Verrips, Hans Vervoort, Eefje Wijnberg en
Wim Zaal Uitgever: De Arbeiderspers, 245 p., f29,50
Frans de Rover
Wat is toch precies de relatie tussen erotiek, pornografie en (literaire) kunst? Bestaat
er zoiets als pornografische kunst of is dat een contradictie? Wanneer is literatuur
erotisch? Alleen als roede en vagijn in elkaar gestoken zijn? Klemmende vragen,
vooral opgeroepen door de uiterst verwarrende inleiding die redacteur Martin Ros
voor de bundel Rose verhalen schreef.
Het idee voor een dergelijke bundel dateert volgens Ros al uit het begin van de
jaren zeventig toen J. Bernlef voor de Arbeiderspers onder de titel Het land Coitha
vertalingen maakte uit de Zweedse Kärlek (= liefde)-delen. De laatste ontstonden
op initiatief van de uitgever Bengt Anderberg (in Bernlefs bijdrage heet de man
overigens plotseling Bengt Forsberg: wie van de heren maakt hier de Freudiaanse
Fehlleistung, denkend aan vreemdgaan en enorme venusheuvels?) die redelijk
gerenommeerde auteurs uitnodigde om ‘een erotisch verhaal te schrijven dat in
realisme niet voor pornografie hoefde onder te doen maar zich daarvan behoorde
te onderscheiden door een zekere literaire rang’. Alle problematische woorden staan
hier in een zin bij elkaar, maar hun betekenis wordt me er niet duidelijker op. Is
pornografie nu realisme zónder literaire rang, maar wél weer erotisch of juist niet?
Gezien de gretige aftrek (erotisch? sexueel? pornografisch? geladen woord) bij het
publiek (Bernlef: Zou mensen dat nu echt opwinden, deze onzin?) zag Ros wel
toekomst in een puur Nederlands opgezette uitgave. ‘Ook vriend Bernlef zelf hebben
we er wel eens toe aangespoord om collega's tot tenminste éénmaal een erotisch
verhaal te prikkelen. Het is - goddank misschien - nooit gelukt want van dit soort
uitnodigingen komt doorgaans niet veel goeds. Bernlef kan (...) thans terecht
bekennen dat niets zo anti-erotisch en waarschijnlijk ook niets zo antiliterair werkt
als pornografie.’ Maar die gerenommeerde auteurs zouden toch uitgenodigd worden
om juist niet pornografisch maar erotisch te schrijven?
Ros vervolgt zijn ‘ten geleide’ met een soort AP-fondslijst van pikante literatuur,
vertelt wat anecdoten over de bestsellerauteurs Haring Arie en Harry - Wie geeft
me jatmous - Boting en meldt dat hij jarenlang tientallen manuscripten door moest
lezen zonder daarin ooit ‘enig erotisch realisme van rang’ aan te treffen. Erotisch
realisme? Maar dit soort realisme zouden we toch pornografie noemen, dus
überhaupt zonder rang? Nee, nooit is het manuscript komen aandwarrelen waaraan
enige Nederlandse erotiek van ‘literaire rang verbonden mocht worden geacht.’ Zo'n
opmerking doet me duizelen, daarna schateren, maar maakt me tenslotte heel
bedroefd. Wat is dit nu voor begripsverwarring? Martin Ros heeft toch wel de boeken
van Boon (Arbeiderspers) gelezen, of is dat Vlaamse erotiek van literaire rang? Een
duidelijker voorbeeld dan: de omvangrijke boeken van Joyce & Co., Erwin en Michael
van Mander (beide Arbeiderspers), zijn dat geen uitgesproken erotische werken?
Erotiek heeft toch minstens de betekenis van subtiel, suggestief, sensibel de
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(esthetische) zinnen prikkelend? Daarom gaat van alle grote kunst, niet alleen de
literaire, een erotische werking uit. Weliswaar niet bij de Arbeiderspers uitgegeven,
maar ‘enige Nederlandse erotiek van literaire rang’ zou ik zonder meer toekennen
aan recent werk van Brakman, Canaponi, De Jong, Kellendonk, Meijsing,
Nooteboom, Reve, Siebelink, om maar enkelen in alfabetische volgorde te noemen.
Maar misschien doelde Ros op de door de AP zo warm aanbevolen Eefje Wijnberg,
en dan heeft hij natuurlijk gelijk.

Vreugdeloos
Terug naar de bundel die er volgens Ros beter niet had kunnen zijn, maar op initiatief
van schrijvers zélf nu toch tot stand gekomen is. ‘De bijdragen erin hebben zich
meestal ver verwijderd van de Kärlekthematiek en zo is het goed. Vaak is de erotiek
slechts alomtegenwoordig maar nergens aanwezig. Er is sarcastische speculatie,
er is afwerende satire, er is ironische autobiografie, er is zelfs poëzie. Al deze
bijdragen staan op beminnelijke wijze naast voorbeeldachtige modellen van het
erotisch verhaal zoals het geschreven behoort te worden.’ Ik vraag me af wat die
‘voorbeeldachtige modellen’ mogen zijn; uit het allegaartje aan opgenomen bijdragen
krijg ik daar bepaald geen beeld van. Maar de rose bril die de lezer van Ros krijgt
aangereikt om de verhalen beminnelijk te bezien, wordt drie alinea's verder op een
bijna unieke wijze weer van zijn neus gerukt met de vooral voor de medewerkende
auteurs hoogst interessante zin: ‘Deze “Rose verhalen” vormen tevens bagatelles
pour un massacre, de definitieve slachting van een zogenaamd literair thema dat
in onze literatuur toch wel nooit naar een hoogtepunt zal kunnen reiken.’

Theo Sontrop

Al met al een hoogst dubieuze ‘verantwoording’ van een bundel die - ik geef dat
Ros grif toe - niet bepaald een verzameling hoogtepunten bevat. Een vreemd
allegaartje: J. Bernlef beschrijft de verschijnselen van sexuele vervreemding die hij
opliep tijdens het vertaalwerk (Moeilijk was het niet. Tenminste niet in linguistische
zin. Binnen de magische driehoek knulla-fitta-kuk (neukenkut-pik) vielen andere
woorden als vanzelf op hun plaats.) Gerrit Komrij onthult dat hij de ‘enige
Nederlandse dichter (is) die aan het hoofd van een multi-national staat’: de bankroete
Capito b.v., ooit opgericht in samenwerking met ‘de vader van de seksuele revolutie’,
Maurice Girodias van Olympia Press. Harry G.M. Prick publiceert een brief ‘van
intieme aard’ aan Lodewijk van Deyssel over bordeelbezoek, want ‘in een boek over
liefde en hartstocht in Nederland hoort vanzelfsprekend ook de “vreugdelooos”
beleefde erotiek volkomen thuis.’ Carmiggelt maakte een braaf versje over
vreugdeloze liefde en hartstocht op kantoor, ‘De secretaresse’ (Ros:... er is zelfs
poëzie).
De ‘literaire’ verhalen vallen, zoals gewoonlijk bij ‘thematische’ verzamelbundels
in twee groepen uiteen: eigenlijk ‘goede’ en ‘slechte’, maar laten we hier zeggen:
‘min of meer geslaagde’ en ‘oervervelende’. Prijswinnaars in de laatste categorie
zijn ex aequo Maarten Biesheuvel en Wim Zaal, beiden met een soort ‘fantastisch’
verhaaltje, het ene over imbeciele koningen in een imbeciel sprookjesland, het
andere over imbeciele geestelijken en een kerkhoforgie. Alles doorspekt met
ongetwijfeld als vreselijk leuk of pikant bedoelde toespelingen op de bekende
werkelijkheid. Slap gelul, en dat in zo'n erotische bundel.
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Erotisch realisme
Amusanter (dus ‘geslaagder’) zijn de verhalen van Rudolf Geel en Ger Verrips. Ik
noem hen samen omdat zij, wellicht indachtig de woorden van Ander/Forsberg over
‘zekere literaire rang’ in de verbindende teksten tussen de diverse sexuele fantasieën
of activiteiten rechtstreeks naar ‘de literatuur’ verwijzen. Verrips nam als
hoofdpersoon de schrijver Victor, die zijn geliefde Bea in slaap sust door voor te
lezen uit Borges' Het boek van zand. Als Bea ingedommeld is, bepeinst Victor het
probleem van deze bundels. ‘Sex en letteren... Wat kon het nog voor zin hebben
woorden en verhalen te wijden aan het gevrij van God en iedereen, nu wat dat
betreft zolangzamerhand alles mocht en alles kon(...) Als oefening in de schrijf- en
vertelkunst viel het nog ooit eens te overwegen(...) Wie brachten wel sex in de
letteren? Een ogenblik zag hij opwaaiende zomerjurken voor zich en blanke, gladde,
beschaduwde dijen en een flits van een directoire, die met de regelmaat van op en
neergaande rijwielpedalen in beeld verschenen en uit beeld verdwenen, en hij dacht
aan een jonge schrijver met een lui oog die met zijn moeder onder de douche en
daarna met haar naar bed ging. Tja, als je het zo samenvat breng je inderdaad ‘sex
in de letteren’. Geel is de enige auteur die zijn verhaal, ‘Winterhulp’, dateert:
november 1980. Ongetwijfeld heeft hij dat opzettelijk gedaan want zijn belevenissen
als schrijver die ‘op weg moest naar België, alwaar ik uit mijn werken zou voorlezen
ten overstaan van een ongetwijfeld ademloos puVervolg op pagina 12
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Uit onze onzalige erfenis
Frans Coenen en Marcellus Emants herdrukt
In duisternis door Frans Coenen Uitgever: Querido, Salamander, 124
p., f6,25
Drie novellen door Marcellus Emants Uitgever: Het Spectrum, 234 p.,
f8,90
Ton Anbeek
Een paar maanden geleden werd P.C. Hooft herdacht met een plechtige bijeenkomst
in de Nieuwe Kerk. Kees Fens, een van de feestredenaars, merkte bij die
gelegenheid op dat al deze aandacht het aantal mensen dat dagelijks een sonnet
van onze grootste Renaissancepoëet tot zich nam, waarschijnlijk niet zou vergroten.
De Nederlanders lijken nogal onverschillig ten aanzien van hun literaire verleden.
Toch is daar een grote uitzondering op: de periode van het naturalisme. Couperus
heeft altijd lezers gevonden, Emants is vooral na de tweede wereldoorlog in de
belangstelling gekomen. Als beginpunt van de herleving zou men het jaar 1951
kunnen nemen: het meesterwerk van Emants, Een nagelaten bekentenis, werd toen
opnieuw uitgegeven met een voorwoord van Victor van Vriesland. Het jaartal is
tekenend; want leek het niet of de somberheid van de laatnegentiende-eeuwers
heel goed aansloot bij het existentialisme van Hermans, (Simon) (Van het) Reve
en Blaman? Dat zou verklaren waarom ‘onze onzalige erfenis’ (de typering is van
Rob Nieuwenhuys) zo gemakkelijk ingang vond bij de naoorlogse lezers. Men zag
in deze Tachtigers tijdgenoten. De herleving kreeg nieuwe impulsen met de
succesvolle herdruk van Een liefde (van Van Deyssel) in 1974, en sindsdien
verschijnt de ene heruitgave na de andere.
Zo begint men bij Querido veel werk te maken van Frans Coenen. In september
komt er een bloemlezing uit zijn verhalen (onder de titel Een uitweg). Eerder
verscheen het curieuze Zondagsrust als Salamander (met een schitterend omslag)
en nu, even fraai ogend, de korte roman In duisternis (1903).
Hoofdpersoon is een jongeman die met zijn familie gebroken heeft vanwege zijn
omgang met een ‘dubieus’ meisje. Deze vriendin verlaat hem als het geld er is
doorgedraaid, en aangezien hij te trots is om bij zijn familie aan te kloppen, rest hem
niets anders dan een baan te vinden. In duisternis beschrijft zijn vergeefse zwerftocht
op zoek naar werk, de vernederingen die hij moet ondergaan overal waar hij aanklopt.
Steeds groter wordt zijn woede tegen de onverschilligheid van de bazen en baasjes
die hem de deur wijzen, en 's avonds uit zich dat in een wanhoopsdaad: hij gooit
een steen door de ruit van een café waar zich nu ‘al die stomp-onverschillige burgerlui
tegoed deden.’ Zelf ziet hij in dat zijn wraakzucht weinig uitricht en tenslotte trekt hij
de uiterste consequentie uit zijn haat tegen deze koude wereld: hij hangt zich op.
Dit is een verhaal dat helemaal past binnen de Nederlandse naturalistische traditie,
waar vaak een overgevoelig karakter botst op de botte, burgerlijke omgeving en
daaraan ten onder gaat. In duisternis is m.i. niet een van de meest originele teksten
uit deze periode, het volgt getrouw de thema's van die tijd: haat tegen de volgevreten
burgers, een nerveus temperament als hoofdpersoon, gedetailleerde
werkelijkheidsbeschrijving. Ik ben het dan ook niet eens met de korte flaptekst, het
enige begeleidende commentaar bij deze heruitgave. Daarin wordt gewezen op de
bijzondere psychologie van Coenens romans en ‘een natuurlijk soort taalgebruik,
die ze hebben behoed voor de hopeloze veroudering waaraan veel werk van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Coenens tijdgenoten ten prooi is gevallen.’ Beide punten zijn aanvechtbaar: zoals
alle navolgers van Van Deyssel schildert ook Coenen in In duisternis driftig met
woorden, al gaat hij zich gelukkig minder te buiten dan in Zondagsrust. Zo leest
men: een regen ‘belde’ in de plassen (d.w.z. maakte bellen), het licht ‘plaste’ over
het plein, enz. Kenmerkend is de voorlaatste alinea: ‘Toen hing in de omwemelende
vaging van donker het lang-zwarte, dat het lichaam was, zwaarslap neer; de kop
bleekte, opzij geknakt, en met de roerloosheid der omgeving was 't nu één.’ Van
Deyssel zal bij het lezen van zulke regels ongetwijfeld goedkeurend geknikt hebben.
Coenen was een zeer merkwaardige figuur wiens leven alle aandacht waard is
(zie het voortreffelijke Engelbewaarder-deeltje dat onlangs verscheen). Maar als
literator is hij m.i. niet beter of slechter dan vergeten tijdgenoten. Van Hulzen bij
voorbeeld geeft in zijn De man uit de slop (verschenen in hetzelfde jaar 1903) een
even aangrijpend beeld van de harde maatschappij. Coenen was geen baanbreker,
hij volgde het brede spoor van het Hollandse naturalisme. Dat in tegenstelling tot
een echte pionier als Emants.

Frans Coenen

Novellen
Uitgeverij Het Spectrum publiceerde een van Emants' vroegste novellenbundels als
Prismapocket. Het gaat om Een drietal novellen, uit 1879. Bij Het Spectrum hebben
ze daar Drie novellen van gemaakt; ik ben niet zo gelukkig met die titelverandering,
omdat gesuggereerd zou kunnen worden dat het om drie willekeurige verhalen gaat,
terwijl Emants in zijn voorrede uitlegt dat het drietal een thematische eenheid vormt.
Die voorrede is in de Prismaeditie een Nawoord geworden: ook al een ingreep die
enige verbazing wekt. Wat nog meer opvalt is dat elke deskundige toelichting
(afgezien van wat onzin op het omslag) ontbreekt. Zoiets zou ondenkbaar zijn
wanneer een Franse of Duitse uitgever een werk van een oudere auteur
presenteerde. Blijkbaar is men bij het Spectrum bang dat enige zinnige toelichting
de indruk zou wekken dat het om een ‘moeilijk’ of ‘verouderd’ boek gaat. Welnu,
Een drietal novellen ís een oude tekst, die alleen werkelijk tot leven kan komen als
men uitlegt tegen wie Emants zich afzet in zijn voorrede. Nu komt dat weggemoffelde
stuk in de lucht te hangen, zoals het bijzondere van deze novellenbundel eigenlijk
helemaal onduidelijk blijft voor wie niet iets meer literatuurgeschiedenis kent. Het
gaat wel degelijk om een heel bijzondere bundel - al mijn ergernis over de flodderige
manier waarop dit boek is uitgegeven verhindert niet dat ik blij ben dat deze tekst
nu zo bereikbaar is.

Marcellus Emants

Het gaat dus om een heel vroege Emants. In zijn voorrede zet de schrijver uiteen
hoe zijn drie novellen in feite drie studies in hartstocht zijn. Het eerste verhaal, ‘Een
avontuur,’ werd door Emants' mederedacteuren van het tijdschrift De banier te
aanstootgevend geacht voor de gevoelige zielen van de abonnees. Dat is
onbegrijpelijk voor de hedendaagse lezers, maar men moet beseffen dat het
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afdrukken van een vloek als ‘godverdomme’ in die tijd als een afkeurenswaardige
uitwas van realisme werd beschouwd. Het verhaal beschrijft hoe een oudere man
terugdenkt aan de enige grootse episode in zijn leven: zijn verhouding met een
meisje van mindere stand dat hem zonder reserve haar liefde geeft. Hij verbreekt
die relatie als zijn Haagse vrienden hem duidelijk hebben gemaakt dat hij zich door
dit samenwonen maatschappelijk isoleert. Dan buigt hij voor de conventies, uit
verstandelijke overwegingen. Emants heeft weinig sympathie voor zijn hoofdpersoon.
Het toch pijnlijke afdanken van zijn geliefde brengt hem tot zelfkennis; hij ontdekt
op de bodem van zijn ziel alleen ‘een mengsel van verwende onbeduidendheid en
kleingeestige zwakte.’ Zwaar moet hij voor zijn opportunisme boeten, want hij verliest
in feite alles wat zijn leven nog enige kleur had kunnen geven. Een ontgoochelde
visie op het eigen leven is het enige resultaat.
‘Een avontuur’ kan als een soort voorstudie worden beschouwd, want Emants
zal hetzelfde gegeven later uitwerken in zijn monumentale roman Inwijding (1901).
Het verhaal wordt nogal stroef verteld. Ook het eind is weinig bevredigend: blijkbaar
vond Emants het wat te cru het lieve
Vervolg op pagina 12
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Virginia Woolf gezakt
Vertaalde essays en een marxistisch-feministisch examen
Schrijvende vrouwen Essays door Virginia Woolf Samenstelling en
inleiding Michèle Barrett Vertaling Mouring Lindenburg Uitgever: De
Arbeiderspers, Synthese, stromingen en aspecten, 212 p., f29,50
Diny Schouten
Over Virginia Woolf, ooit tot grote woede van Hannemieke Stamperius in een
advertentie van De Arbeiderspers geafficheerd als ‘een écht intelligente vrouw’
(Stamperius: ‘Zet neger in plaats van vrouw en de tekst wordt schokkend’ - maar
er staat niet: neger) is de laatste jaren al zoveel geschreven dat ik niet de moed heb
haar kwaliteiten nog eens ‘grondig te bespreken en te evalueren’ zoals Michèle
Barrett dat doet in haar inleiding tot deze verzameling artikelen over vrouwen en
literatuur, oorspronkelijk uitgegeven door The Women's Press. Laat het genoeg zijn
te zeggen dat Virginia Woolfs essays vlekkeloos zijn: interessant, goed geschreven,
niet verouderd, aangenaam kort en bovendien geestig. Kortom, van een écht
intelligente vrouw. Vooral de elegantie treft, het volstrekte gemis aan die omhaal
van woorden die pijnlijk contrasteert met Barretts' marxistisch-feministische inleiding
(‘analyse’) van meer dan veertig pagina's.
In het essay ‘Professions for Women’, Beroepen voor vrouwen, staat de ganse
problematiek betreffende vrouwen en literatuur samengevat, in minder dan zeven
bladzijden. Eigenlijk gaat het ook maar om één vraag: waarom is het aandeel van
vrouwen in de literatuur, historisch gezien, zo gering? Virginia Woolf vertelt welke
handicaps ze ondervond bij het schrijven. Toen ze met schrijven begon realiseerde
ze zich dat ze een fantoom moest bestrijden, en die spookverschijning noemde ze
‘naar de titel van een beroemd gedicht, de Engel in Huis’: ‘U komt uit een nieuwe
en gelukkiger generatie en hebt misschien niet van haar gehoord - u weet misschien
niet wat ik bedoel met de Engel in Huis. Ik zal haar zo kort mogelijk beschrijven. Zij
leefde altijd geweldig mee met de anderen. Zij was allerliefst. Zij was volstrekt
onzelfzuchtig. Zij verstond uitstekend de kunst om het lastige huishouden te besturen.
Zij offerde zich iedere dag weer op. Als er kip was, nam zij het pootje, als er tocht
was ging zij erin zitten - kortom, zij had zo'n karakter dat zij nooit aan zichzelf dacht
of iets voor zichzelf verlangde, maar het liefst dacht en wilde zijn zoals de anderen.
Ik hoef niet te zeggen dat zij bovenal kuis was. Haar kuisheid werd haar grootste
sieraad geacht - haar blosjes haar grote charme. In die nadagen van koningin
Victoria bezat ieder huis zijn eigen Engel. En toen ik ging schrijven, kwam ik haar
bij de allereerste woorden al tegen. De schaduw van haar vleugels viel over de
bladzij; ik hoorde haar rokken ruisen in de kamer. En zodra ik mijn pen ter hand had
genomen om de roman van die beroemde man te gaan bespreken, sloop zij achter
mij en fluisterde: “Kind, je bent een jonge vrouw. Je schrijft over een boek dat door
een man is geschreven. Wees lief en mild, vlei en bedrieg; gebruik alle listen en
lagen van onze sekse. Laat niemand er ooit achter komen dat je zelf kunt denken.
Bovenal: wees kuis!” En zij deed alsof zij mijn pen wilde besturen. Ik noem u nu de
enige daad die ik tot op zekere hoogte tot mijn eigen verdienste reken, hoewel de
verdienste eigenlijk toekomt aan een paar voortreffelijke voorouders van mij die die
mij een bepaald bedrag hebben nagelaten - laten we zeggen vijfhonderd pond per
jaar -, zodat ik niet alleen van mijn eigen charme afhankelijk was om in mijn
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onderhoud te voorzien. Ik draaide mij om en greep haar bij de keel. Ik deed mijn
best om haar te vermoorden.’

Virginia Woolf

Het gaat er om, is de conclusie van Virginia Woolf, dat je geen romans kunt
schrijven of bespreken als je niet vrij bent in je gedachten; er zijn voor vrouwen
daarom wat meer vooroordelen te overwinnen, maar het probleem zal opgelost zijn
zodra mannen zo zijn opgevoed dat ‘zij kunnen verdragen dat een vrouw openhartig
zegt wat ze denkt’. In het essay ‘Women and Fiction’ (hier onletterlijk vertaald als
‘De vrouw en de roman’) staat nog een toekomstverwachting die hierbij aansluit:
vrouwen zullen, als de heropvoeding van mannen mocht slagen, ophouden de
roman te gebruiken als ‘een vuilnisbelt voor persoonlijke gevoelens’, en romans
beschouwen als een kunst die men zich eigen kan maken door studie. Dat vind ik
een verstandige opmerking, één die al heel ver verwijderd ligt van Hannemieke
Stamperius' gekwezel in ‘Vrouwen en literatuur’ (het Synthese-deel dat aan deze
uitgave voorafging) over herkenbaarheid van ‘biologischvrouwelijke ervaringen’ die
de romans van schrijfsters zo wondermooi zou maken.

Sociologe
Van hier, schrijft Virginia Woolf, is het maar een klein stapje naar de beoefening
van subtielere literaire genres, naar het schrijven van essays, kritieken,
geschiedkundige verhandelingen en biografieen. ‘En dat zal ook op de roman een
gunstige invloed hebben, want behalve dat dit de kwaliteit van de roman zelf zal
verbeteren, zal het de buitenstaanders die zich tot de romankunst voelden
aangetrokken omdat die betrekkelijk gemakkelijk te beoefenen is, op een afstand
houden.’
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‘Women and Fiction’ werd in 1929 gepubliceerd, maar nu, iets meer dan vijftig jaar
later, blijft er wat de competentie van vrouwelijke critici betreft nog wel wat te wensen
over. Michèle Barrett bijvoorbeeld, maakt niet de indruk zich erg druk te maken om
de kunst van het essay. Maar misschien komt dat omdat ze, zegt het omslag, ‘veeleer
sociologe is dan literatuurcritica’. Niet dat dat een excuus is. Ze werkt op het ogenblik
aan een overzicht van de marxistisch-feministische theorie en de onderdrukking
van de vrouw. De inleiding die ze schreef bij Schrijvende vrouwen is voldoende
onheilspellend om te weten wat het peil van dat onderzoek zal zijn.
Die inleiding, voor het overgrote deel gevuld met slecht navertellen van wat Virginia
Woolf zelf verderop tien keer beter zegt, presenteert ze als een ‘grondige bespreking
en evaluatie’ (mevrouw Barrett houdt erg van dat woord, evaluatie) van Virginia
Woolfs ‘hoog ontwikkelde feministische kritische theorie’.
En wat mag die ‘theorie’ (ook ‘algemene literatuurtheorie’ geheten, af en toe) dan
wel zijn? Barrett: Virginia Woolf betoogde dat ‘de schrijver of schrijfster het produkt
was van zijn of haar historische omstandigheden en dat zijn of haar materiële
omstandigheden van doorslaggevende betekenis waren. In de tweede plaats stelde
zij dat deze materiële omstandigheden een diepgaande uitwerking hadden op de
psychologische aspecten van het schrijven en dat zij duidelijk van invloed waren
op de aard van het literaire werk zelf’.
Een verpletterende analyse! Een groot verschil tussen een en twee kan ik niet
ontdekken, en ik zou vast gezakt zijn voor het tentamen materialistische
literatuurtheorie dat mevrouw Barrett aan Virginia Woolf afneemt. Virginia Woolf, is
haar oordeel, heeft weliswaar een scherpe analyse gegeven van de maatschappelijke
struikelblokken die vrouwen in hun beroepen moeten overwinnen, maar Woolfs
‘theorie’ (die gelukkig ook blijkt te kunnen worden samengevat in één zin) dat
intellectuele vrijheid afhangt van materiële omstandigheden ‘komt ons als tamelijk
romantisch voor: zij houdt vast aan het denkbeeld dat de kunstenaar onder de juiste
omstandigheden volledig los kan staan van alle economische, politieke en
ideologische banden.’
Gezakt! Maar misschien kan Virginia Woolf, al is haar marxistisch inzicht inzake
kunst en politiek dan ontoereikend, dan wat punten krijgen voor haar activiteiten in
de werkgroep feminisme?
Niet als Barrett het voor het zeggen krijgt, ben ik bang. Wel begint ze haar stuk
met te zeggen dat Virginia Woolfs benadering van het vraagstuk van de vrouw als
romanschrijfster ‘echt-feministisch’ is, maar aan het eind van haar inleiding blijkt die
toch niet helemaal kosher te zijn, want ‘wij zouden erop kunnen wijzen dat er in de
beroepen waarmee Virginia Woolf zich bezighield minder struikelblokken bestaan
dan in de beroepen van de meeste werkende vrouwen’. Oef! Dat is al heel weinig
echt-feministisch, om alleen oog te hebben voor je eigen (elitaire, misschien ook
wel?) gebiedje. Maar, toegegeven, mevrouw Barrett is het niet eens met Kate Millett,
‘die Virginia Woolf aanviel omdat zij twee huisvrouwen, Mrs. Ramsay en Mrs.
Dalloway, zou hebben verheerlijkt, en ook niet met Elaine Showalter, die inbracht
‘dat van Virginia Woolfs vlucht in de androgynie een rampzalige invloed uit zou gaan
op de feministische literatuur’. Het is flauw om te vragen aan mevrouw Barrett,
natuurlijk, maar wie van de dames is er nu het méést echt-feministisch?

Vertaling
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De Nederlandse vertaling, van Mouring Lindenburg, is uitzonderlijk slecht. Zelfs
zonder het origineel ernaast zouden de redactieleden van de Synthesereeks dat
hebben moeten zien. ‘In het verleden lag de kracht van het werk van de vrouw in
zijn goddelijke spontaniteit, net zoals dat bij het gezang van de merel of de lijster
het geval is. Die kracht was niet aangeleerd maar kwam uit het hart. Alleen uitte hij
zich maar al te vaak in gekweel en gekwetter’. Wegens het gehaspel met de
voornaamwoorden zou die zin voor correctie op het Nederlands in aanmerking
hebben moeten komen. In het Engels staat er: ‘In the past, the virtue of women's
writing often lay in its devine spontaneity like that of the blackbird's song or the
thrush's. It was untaught; it was from the heart. But it was also, and much more
often chattering and garrulous.’
Het stuk ‘Women and Fiction’ begint met een paar vragen zoals: waarom bestaat
er geen continuïteit in de romans die vrouwen schreven vóór de achttiende eeuw
en waarom brachten in de negentiende eeuw vrouwen de ene na de andere klassieke
roman voort. ‘Als wij even nadenken’, staat er dan in de Nederlandse vertaling,
‘zullen wij inzien dat wij vragen stellen waarop wij als antwoord alleen nog maar
meer romans zullen krijgen’. Hè? Hoezo, romans? En ja hoor, in het Engels staat
er: ‘we are asking questions to which we shall get, as answer, only further fiction.’
Fiction is ook: verzinsel, en dat zou hier beter op zijn plaats zijn. En nu we toch het
woordenboek bij de hand hebben: ‘all were trained in the same direction’ hóeft niet
te betekenen dat de Brontë's, Jane Austen en George Eliot ‘in dezelfde richting
gestuwd werden’, en ‘as’ hoeft ook niet altijd met ‘als’ of ‘de manier waarop’ vertaald
te worden en ‘must’ zeker niet altijd met ‘moeten’.
Het is jammer dat men besloot tot de vertaling van juist deze bundel. Virginia
Woolf én heel veel ‘stromingen en aspecten’ leert men heel goed kennen uit de
twee delen van haar ‘geloofsbrieven’, The Common Reader. Als je die twee bundels
hebt, en ook nog Granite and Rainbow en Books and Portraits, die na haar dood
zijn uitgegeven, dan bezit je ook de meeste stukken die in deze ‘reader’ staan, op
twee opgediepte ingezonden brieven en een niet zo erg goed artikel uit ‘Vogue’ na.
In tegenstelling tot wat in de verantwoording beweerd wordt, zijn alle bundels op
het ogenblik uitstekend te verkrijgen, voor minder dan een tientje per stuk. Moeite
met het Engels is misschien toch maar verkieslijker dan het verschrikkelijke
Nederlands van Mouring Lindenburg. Wat Barretts aandeel betreft: het bijeenvegen
van stukken ‘omdat ze over vrouwen gaan’ lijkt mij niet het allereerst noodzakelijke
dat vrouwenuitgeverijen moeten doen. Toen Nathaniel Hawthorne in 1853 zijn
vaderland Amerika verliet om consul te worden in het Engelse Liverpool, vertelt
Hella Haasse ergens, noemde hij tegenover zijn vrienden als een van de redenen
van zijn vertrek: ‘het stikt hier van die verdomde boekjes-pennende wijven’.
Kunnen de redactieleden van Synthese (per slot allemaal mannen: Rob Bindels,
Rudolf Geel, Martin Ros en Herman Verhaar) na de Vrouwen en literatuur van
Stamperius en nu weer de Schrijvende vrouwen voordat Maarten 't Hart aan 't
emigreren slaat, niet eens een boek redigeren, ik bedoel: redigeren, over de man
in de roman?

TOPOR
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Onzalige erfenis
Vervolg van pagina 9
meisje zonder meer de laan uit te sturen en dus laat hij als een soort deus ex
machina een verliefde violist opdraven die haar ‘overneemt.’ Ook het tweede verhaal
uit de bundel, ‘Najaarsstormen,’ is als constructie niet sterk; de schietpartij op het
eind doet aan een goedkope opera denken. Ongelukkig genoeg is de hoofdpersoon
hier een schilder, wat Emants tot allerlei uitvoerige natuurbeschrijvingen verleidt, in
wel erg traditionele termen: ‘O! herfst, tijd van kleuren, boven alle jaargetijden had
hij u lief!’: ‘Weer had de natuur zich voor haar laatste bruidegom getooid,’ enzovoort
tot het naïeve zinnetje: hij drong ‘met zoet verlangen, alsof een aangebeden vrouw
haar armen hem opende, dieper door in het heiligdom der natuur.’
Literair-historisch het interessantst is het laatste verhaal, ‘Fanny.’ Het is - voor zover
ik weet - het eerste portret van een overgevoelige vrouw in onze literatuur, het type
dat zo'n grote rol zal spelen in het Nederlandse naturalisme (Mathilde in Een liefde,
Eline Vere, Hedwig in De koele meren). Geheel volgens het naturalistisch voorschrift
is zij erfelijk belast: terloops wordt vermeld dat haar vader is overgebracht naar het
krankzinnigengesticht Meerenberg. Fanny heeft een zeer onevenwichtig karakter.
Als moeder van twee kinderen legt ze zich een overmatige zelfdiscipline op, waarbij
ze zich soms maniakaal op het huishouden stort. Maar tegelijkertijd beweert ze dat
ze daarmee al haar oude idealen heeft opgeofferd. De komst van een jeugdvriend
van haar man, een bereisde vrijgezel, roept al de oude wensdromen verhevigd
wakker; ze ziet zichzelf weer als gevierde zangeres: ‘Ik veroverde toejuichingen, ik
toverde tranen in ieders ogen, ik werd overladen met bloemen, maar wanneer ik
buigend heenging, vermoedde niemand hoe bitter er geleden moest worden om zo
te kunnen spelen!’ Fanny wordt heen en weer geslingerd tussen de deprimerende
realiteit van een armelijk gezinsleven en de romantische visioenen van haar
verbeelding. Een reeks gebeurtenissen, waarbij de muziek van Wagner zijn bekende
ontzenuwende rol speelt, brengt haar tenslotte tot het einde van zoveel naturalistische
hoofdpersonen: de zelfmoord. Fanny is de eerste heldin in onze
laatnegentiende-eeuwse letteren die bezwijkt onder de last van het nuchtere leven;
wat over haar gezegd wordt, geldt voor zovele latere hoofdpersonen van
naturalistisch proza: ‘Had niet de krasse tegenstelling der werkelijkheid met de
droom, waaruit zij nooit geheel was ontwaakt, misschien nimmer ontwaken zou,
haar zo onzeglijk rampzalig gemaakt?’
De drie novellen van Emants zijn zeker geen meesterstukjes; wél zijn ze heel
interessant als eerstelingen van een intrigerend auteur. Binnen het oeuvre van
Emants nemen ze een sleutelpositie in: hier worden verhaalgegevens geïntroduceerd
die later (met meer artistiek succes) door hem zullen worden uitgewerkt. Er is nog
één punt dat belangrijk is voor wie het latere werk kent. Emants ontwikkelde zich
tot een overtuigd pessimist. Voor hem was die levensvisie gebaseerd op een rationele
grondslag en hij kende dan ook grote waarde toe aan het ontluisterend verstand.
Opvallend in Een drietal novellen is een zekere spijt over de macht van dat intellect.
In ‘Een avontuur’ komt op het eind het zinnetje voor: ‘Het verstand smoorde
langzamerhand elke kiem van geestdrift.’ Ook uit de voorrede spreekt die
teleurstelling: ‘Wij zijn koel en redeneren nuchter’ staat daar en in die context is dat
duidelijk een negatieve kwalificatie. Emants lijkt in dit stadium van zijn leven
dubbelzinnig te staan tegenover de waarde van een hevige hartstocht: de Hagenaar
die om wille van de wereld een meisje opgeeft, verliest daarmee het enige wat zijn
bestaan enige kleur had kunnen geven; maar de aarzelende schilder die zich
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uiteindelijk laat meeslepen door de gevoelens van een naar liefde hunkerende
vrouw, moet dat bekopen met de dood. Deze drie novellen, met de voorrede die
erbij hoort, vormen een belangrijk document voor wie de ontwikkeling van Emants'
wereldbeeld wil leren kennen.
Het is te hopen dat binnen niet al te lange tijd ook een goede verzamelbundel
van Emants' latere werk verschijnt, liefst met een behoorlijke toelichting. Hoe populair
onze onzalige erfenis ook mag zijn, de Tachtigers zijn niet onze tijdgenoten. Men
doet ze onrecht als men niet laat zien tegen welke achtergrond hun werk geschreven
is. Iemand die een boek van Emants of Coenen koopt, is blijkbaar geïnteresseerd
in dit soort teksten - ik kan me niet voorstellen dat zo'n lezer niet iets meer wil weten
over de auteur en zijn oeuvre. Aan die simpele wens zouden de uitgevers beter
tegemoet kunnen komen.

Knulla-fitta-kuk
Vervolg van pagina 8
bliek van vijf man’, komen curieus bekend voor. Na afloop van zijn voordracht troont
de voorzitster, inderdaad: een 40-jarige weduwe van het vrouwelijk geslacht, hem
mee naar haar villa, schenkt zware wijn, zinspeelt op zijn zinnelijkheid en het verhaal
eindigt ermee dat de schrijver door de weduwe én haar bloedmooie jonge dochter
in de sandwich genomen wordt. Niet alleen Gerard Reve maakt dus enerverende
leesavondjes mee. Hier ligt denkelijk de verklaring waarom er zo weinig ‘erotisch
realisme van rang’ in de manuscripten zit: onze schrijvers houden lezingen in
buitensteedse kring, kassa!, én ‘erotisch realisme’ toe. Wat zul je dan moeilijk op
papier gaan zitten te doen?
De beste verhalen (in déze context) zijn van Jeroen Brouwers en van Joyce &
Co (Op Boudewijn Büchs bijdrage over jongensmeisjes kan ik door de
weerzinwekkende titel ‘De tietloze pracht’ niet ingaan). Brouwers weet met het van
hem bekende taalvertoon een man tijdens het scheren een prachtige Figarofantasie
te laten fabuleren en hoewel de omschrijving van de geur van Lia's ingezeepte derde
okseltje met ‘naar in een zurig sapje ingelegde mosselen uit een glazen pot met
een bord mosselen weergevend etiket erop uit de delicatessenwinkel, daar rook het
naar’ mij nu niet direct in staat van opwinding brengt, het verhaal als geheel heeft
de geur van kwaliteit, zeker als je het houdt naast zo'n ranzig knulla-fitta-kuk floddertje
van Eefje Wijnberg. Maar Joyce & Co. met ‘Confessioni di un malandrino’ mogen
van mij de prijs voor ‘liefde en hartstocht in Nederland’ krijgen. Het verhaal, waarin
een vertrokken geliefde in lyrischbezwerende taal wordt toegesproken, toegezongen
bijna, sluit direct aan bij hun al eerder genoemde romans. De wijze waarop niet
alleen de sexuele ‘handgrepen’, maar ook de stemmingen, omgeving, sfeer
beschreven wordt, dat heeft hier alles met erotiek te maken. Al is het misschien een
wat ‘ouderwetse’ erotiek: die van de verfijning, van de esthetiek.
Maar een zo'n verhaal ‘redt’ deze bundel niet. Misschien dat dat ene, het eerste
exemplaar, dat aan Th.A. Sontrop ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag werd
aangeboden, althans de indruk van erotiek gewekt kan hebben. Want aan dat boek
ontbrak ongetwijfeld het stuitende rose corset op het omslag, dat boek was gebonden
in saffiaan leer. Een in zacht leer gebonden boek, het heeft zeker iets erotisch.
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Een wereld tussen mens en ding
Het zwijgen in de steen: stond er maar wat Trakl zegt
Het zwijgen in de steen door Georg Trakl Vertaling en toelichting: Huub
Beurskens Uitgever: Meulenhoff 70 p., f19,50
Arend Slagman
‘Ik had nooit verwacht, dat ik deze op zich zelf al moeilijke tijd in de ruwste en
gemeenste stad die op deze overladen en vervloekte wereld bestaat, zou moeten
doorbrengen. En als ik me bovendien voorstel, dat een vreemde macht mij hier
wellicht een tiental jaren zal laten lijden, dan kan ik in een tranenstuip van troosteloze
hopeloosheid vervallen. - Waartoe dient deze kwelling? Ik zal uiteindelijk toch altijd
een arme Kasper Hauser blijven.’
Met deze sombere regels reageert Georg Trakl (1887-1914), in een brief aan zijn
oude schoolvriend Erhard Buschbeck, op de proeftijd die hij in 1912 zal gaan
vervullen in de apotheek van een garnizoenshospitaal in Innsbruck. Een jaar later
legt hij de laatste hand aan het gedicht Kaspar Hauser-lied.
Nu doet de combinatie van het citaat uit de brief en de mededeling over het gedicht
misschien vermoeden, dat Trakl in Kaspar Hauser-lied zijn verwantschap met de
wereldberoemde wees heeft uitgedrukt, dat hij zijn persoonlijke sores in de mond
van Hauser heeft gelegd of gewoon een loflied heeft geschreven. Er is echter,
afgezien van de moordenaar, die twee keer in het gedicht voorkomt (zoals bekend
is de werkelijke Hauser in 1833 vermoord), niets wat erop wijst, dat het gedicht
specifiek over Kasper Hauser gaat. In de titel had evengoed de monnik kunnen
staan, de eenzame, de vreemdeling, de waanzinnige, de bezetene of de verstomde,
‘buitenbeentjes’ die in Trakls poëzie geregeld opduiken. Bovendien is er van een
directe gevoelsontlading geen sprake. Het gedicht mist elke vorm van openhartigheid
en duidelijk aanwijsbare persoonlijke anekdotiek. Zijn de brieven van Trakl vaak
‘open als een schelp’, zijn gedichten blijken ‘dicht als een steen’.
Het hermetische karakter houdt natuurlijk niet in dat je niet in deze poëzie kunt
doordringen. Het heeft veeleer te maken met de rol die deze gedichten moeten
spelen. Bij Trakl (en bij meer moderne dichters) is een gedicht geen medium dat de
gevoelens van de dichter op de lezer overbrengt, maar een volwaardige
gesprekspartner, die op eigen benen kan staan. Zo'n gedicht stelt vragen, geeft
geen antwoorden (antwoorden maken verdere communicatie overbodig), brengt
persoonlijke gevoelens en vraagstukken op algemeen niveau en biedt geen getrouwe
kopieën van de werkelijkheid meer aan. Sinds de sterke opkomst van wetenschap
en industrie is het voor de mens moeilijk geworden de werkelijkheid nog als een
absolute eenheid te ervaren. Anders dan zijn generatiegenoot Gottfried Benn, die
op een gegeven moment inderdaad beseft dat je niet moet hopen in zo'n ingewikkelde
samenleving nog ooit een soort renaissancemens te worden, heeft Trakl in een
soort wanhoopspoging toch geprobeerd een gesloten wereld bij elkaar te schrijven.
Georg Trakl werd geboren in 1887 in Salzburg. Rainer Maria Rilke vroeg zich dertig
jaar later, drie jaar na de dood van Trakl, in een brief aan Ludwig von Ficker af: ‘Wer
mag er gewesen sein?’ Terecht, want een betrouwbare en gedetailleerde
levensbeschrijving van de dichter bestaat nog steeds niet. Zo is er weinig bekend
over Trakls kinderjaren, staat de chronologie van de bewaarde brieven nog niet vast
en zijn de diverse herinneringen en getuigenverklaringen niet voldoende op hun
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juistheid gecontroleerd. En dat is bijzonder treurig, al was het alleen maar om het
feit dat in de afgelopen decennia in de vloed van interpretaties heel wat is gegoocheld
met biografische gegevens en hun transpositie in Trakls werk.
Het blijft dus bij een verzameling fragmenten. Over de vader, Tobias Trakl, een
handelaar in metalen die zich heeft opgewerkt tot de bourgeoisie van Salzburg, voor
wie Georg een stille bewondering had en bij wie hij zich geborgen kon voelen. Over
de moeder, Maria Catharina Halik, die vond dat haar taak als moeder ophield bij
het baren van een kind, die de opvoeding van haar kinderen dan ook overliet aan
een gouvernante en zich voornamelijk bezighield met haar uitgebreide
antiekverzameling. Over Georgs jongere zuster Gretl, voor wie hij waarschijnlijk een
meer dan platonische liefde heeft gehad (de meeste documenten in deze kwestie
zijn verdwenen). Over Georgs studie aan het gymnasium, die hij voortijdig moest
afbreken wegens onvoldoende prestaties, zijn studie in de farmacie en zijn verslaving
aan verdovende middelen.

Georg Trakl

In 1908 zag Trakl voor het eerst één van zijn gedichten in een krant afgedrukt.
Vanaf 1912 verschenen er geregeld gedichten in het tijdschrift Der Brenner.
Hoofdredacteur Ludwig von Ficker werd één van Trakls beste vrienden. In 1913
debuteerde Trakl in boekvorm met Gedichte bij de uitgeverij van Kurt Wolff, die zich
indertijd uitermate verdienstelijk maakte met het aan de man brengen van
expressionistische kunst én literatuur. Van de tweede bundel Sebastiaan im Traum
heeft Trakl de voorbereidingen wel, maar de uitgave in 1915 niet meer meegemaakt.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, meldde hij zich aan bij het Oostenrijkse
leger en vertrok in augustus naar het oostfront. Na de slag bij Grodek kon hij de
gevolgen van het oorlogsgeweld niet meer aan en werd hij in oktober wegens zijn
psychische toestand (hij had herhaaldelijk zelfmoord willen plegen) ter observatie
opgenomen in het garnizoenshospitaal in Krakau. Op 3 november stierf hij,
waarschijnlijk aan een overdosis cocaïne.

Kunstding
Sinds kort bestaat er een bloemlezing uit de gedichten van Georg Trakl in
Nederlandse vertaling. Huub Beurskens, die al eerder poëzie van Gottfried Benn
en Nelly Sachs in ons taalgebied introduceerde, vertaalde de representatieve keuze
en schreef de onmisbare toelichting. Hierin schetst hij de plaats van Trakl te midden
van zijn expressionistische tijdgenoten (schrijvers en beeldende kunstenaars die
niet uit waren op een ‘zo direct mogelijke uitdrukking van de diepste emoties’, maar
zochten naar het autonome kunstding, het kunstwerk als overlevingskans), om tegen
het einde van zijn uiteenzetting het Traklse gedicht te kunnen karakteriseren als
een ‘tussenwereld’. ‘Dit gedicht is een autonome wereld waarin zowel dag als nacht,
leven en dood gelijktijdig inhaken, het is een gestold communicatieproces, een
wereld tussen mens en ding.’ Om zijn autonomie en zijn rol als gesprekspartner te
garanderen, heeft het gedicht immers het concrete nodig van de wereld der dingen
en het vermogen tot communiceren van de mens.
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De veelzeggende titel van de bloemlezing, Het zwijgen in de steen, is afkomstig
uit het gedicht Nachtlied:
Adem van onbewogene. Een diergezicht
Verstart van blauwte, van haar heiligheid.
Geweldig is het zwijgen in de steen;
Het masker van een nachtelijke vogel. Tere drieklank
Verklinkt in iemand. Elai! je gelaat
Buigt zich spraakloos boven blauwige waters.
O! jullie, stille spiegels der waarheid.
Op de ivoren slaap van de eenzame
Verschijnt de weerglans van gevallen engelen.

Het is ondoenlijk om een interpretatie of een aantal interpretaties van een gedicht
als Nachtlied te geven, zonder te blijven zitten met blinde vlekken. Er vindt geen
doorlopende handeling plaats, er is geen zweem van verhaal of anekdote en
sommige betekenissen verschuiven van regel tot regel, van gedicht tot gedicht. Wie
toch vat op zo'n gedicht wil krijgen, komt daarom verder met het volgen van enkele
sleutelwoorden die ook elders in het werk van Trakl van vitaal belang zijn, vaak op
verschillende betekenisniveaus die zelf weer óf gelijktijdig óf door elkaar heen
werkzaam zijn.
Daar zijn in Nachtlied allereerst de woorden die verstarring, verharding uitdrukken:
onbewogene, verstart, steen, masker en ivoren. Op het niveau van het gemoed
vormen ze een tegenwicht van te grote emotionaliteit (vergelijk de vele met de
interjec-
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tie O! beginnende uitroepen in Trakls poëzie). Op het niveau van de poëzie dragen
ze bij tot de stolling van het gedicht en op een derde niveau zijn het de woorden die
het alom aanwezige verval voor een moment stopzetten. Gaan we de verstarring
in de andere gedichten na, dan vinden we bij voorbeeld harde schreeuwen, het
grijze marmer, muren, kristallen, gebergte, stenen grijze vrouw, versteende stappen,
harde metalen en goud en zilver (vooral in verband met kwestbare lichaamsdelen)
en diverse woorden uit het koude jaargetijde: winter, vorst, ijs, ijzige huiveringen en
de koude hand van de moeder (in de vertaling staat ten onrechte vriezende hand).
Met blauwte en blauwige zitten we middenin het uitgebreide en ingewikkelde
kleurenspel van Trakl, waarin ook zwart, wit, rood, purper, geel, groen, grijs en goud
meespelen. Al deze kleuren kunnen met een gevoelswaarde worden verbonden
die bij zwart en rood eenduidig (negatief) is en bij de overige dubbelwaardig. Uit de
context moet blijken of we een kleur als positief of als negatief kunnen ervaren. De
kleur blauw in Nachtlied heeft duidelijk een positief karakter. Blauwte heeft een band
met heiligheid, en de blauwige waters worden aangesproken met stille spiegels der
waarheid. Een duidelijk negatieve betekenis heeft het blauw in deze strofe uit het
lange gedicht Heliaan, waar het in de sfeer van de vergankelijkheid is getrokken:
Laat het lied ook de knaap gedenken,
zijn waanzin, en witte brouwen en zijn verscheiden,
De vergane, die blauwig de ogen opslaat,
O hoe treurig is dit weerzien.

Vaak gebruikt Trakl in één gedicht dezelfde kleur de ene keer positief en de ander
keer negatief. Op sommige plaatsen is het moeilijk uit te maken met welk karakter
we van doen hebben. In de volgende Christus-metafoor uit Sebastiaan dromend
verwijst hetzelfde woord blauwe zowel naar het goddelijke, eeuwige als naar het
lijden en sterven:
Of toen hij aan de harde hand van de vader
Stil de duistere calvarieberg opklom
En in de schemerende rotsnissen
De blauwe figuur van de mens door zijn legende ging,
Vloeide purper het bloed uit de wonde onder het hart.

In de laag van de poëzie worden kleuren gebruikt om het gedicht los te maken van
de werkelijkheid. Kleuren zijn hier zelfstandige woorden tussen allerlei andere
zelfstandigheden. Bij deze verzelfstandigingen bestaan er drie mogelijkheden: de
kleur maakt zich los van het zintuiglijk waargenomene, hetgeen meestal synesthesie
oplevert (het weergeven van de indrukken van een bepaald zintuig in de terminologie
van een ander zintuig: bruine stilte, blauwige reuk, witte stemmen, gouden strijdkreet,
blauwe toon en purperen lachen), of de kleur kan contrasteren met een onmiddellijke
kleuraanduiding of met een onmiddellijk wezenskenmerk van het betrokken begrip:
zwarte regen, witte nacht, zwarte sneeuw, rode goud en purperen nachtdauw, of
een kleur wordt belast met een gevoelslading en verbindt zich met verschijnselen
en gebeurtenissen die buiten het bereik liggen van de zintuiglijke waarneming:
zwarte koorts, witte slaap, blauw ogenblik, purperen plaag, zwarte vorst en zwarte
rotting.

Geïsoleerde typen
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De beide laatste sleutelwoorden in Nachtlied: zwijgen en de eenzame, betreffen
een thema dat typisch is voor de literatuur uit het expressionisme: het verval van
de individualiteit, de individuele en collectieve vervreemding. Voor de poëzie betekent
dit, dat het dichterlijke subject niet meer spreekt als een persoonlijk ik (Een schim
ben ik ver van duistere dorpen; De profundis), maar in de huid kruipt van zulke
universele eenlingen als de eenzame, Kaspar Hauser, de thuisloze, de monnik, de
vreemdeling, de waanzinnige en (hier vallen deze eenlingen samen met het zwijgen)
de verstomde. Alleen in deze geïsoleerde typen kan het dichterlijke subject op zoek
gaan naar zijn authenticiteit. En het is ervan overtuigd dat het niet enkel voor zich
zelf spreekt, wanneer het deze zoektocht vormgeeft, omdat steeds meer mensen
hun authentieke persoonlijkheid dreigen te verliezen.
De broeiplaats van vervreemding is de stad, waarmee Trakl op verschillende
plaatsen afrekent. In Venetië is de bezoeker een eenzame en een thuisloze; in De
slaap is sprake van vallende steden/Van staal; in De avond staat een stad Waar
koud en kwaad/een verrottend geslacht woont; en Aan de verstomden opent met
de uitroep O, de waanzin van de grote stad. Maar ook de ‘wetten van de vaders’
(oud gereedschap/Der vaders/Lag in verval; Sebastiaan dromend), het christendom
(de gevallen engelen in Nachtlied bij voorbeeld) en de schijnwereld van de klassieke
mythologie (De zoon van Pan verschijnt in de gedaante van een grondwerker;
Psalm) moeten het ontgelden.
Wat overblijft is een wereld, waarin de zuiverheid van de kindertijd (De terugkeer)
en het eenzame geluk van herders en jagers (mensen die nog zijn wat ze doen; De
zon) doorklinken, en waarin de schoonheid en de klank van de meestal herfstige
natuurbeelden de nadrukkelijk aanwezige vergankelijkheid en het ontbreken van
hoop weten te verzachten. Op de beste momenten zijn er de stille spiegels der
waarheid (Nachtlied). De waarheid zelf blijft onzegbaar, laat zich hooguit omhullen
door een harde schil van antithetische beelden: Het zwijgen in de steen.
In zijn verantwoording van de vertaling geeft Huub Beurskens zelf al aan dat de
autonomie van Trakls totale oeuvre met zijn ontelbare interne relaties voor een
vertaler afmattend is; ‘de eenvoud van Trakl blijkt een valstrik!’ Hij wijst op de
ambivalentie van woorden als ‘tönen’ (‘een klank voortbrengen’ en ‘een kleurnuance
aanbrengen,) en ‘goldig’ (‘schattig’ en ‘gouden’; Beurskens zegt ‘goudachtig’) en
de moeilijkheid die ambivalentie in het Nederlands over te brengen. Hij heeft het
helaas niet over het veranderen van een groot deel van de klanken en ritmen die
Trakl poëzie voor een belangrijk deel typeren, en ook niet over de ‘uiteindelijk bijna
alleen nog “objectieve” motieven’ die volgens hem overblijven om een Nederlandse
vertaling te publiceren.
Maar er is meer. In het nieuwste nummer van De Revisor (VIII/3, juni 1981) toont
C.O. Jellema op uitvoerige en overtuigende wijze aan, dat Beurskens zijn vertaling
grondig had moeten herzien, alvorens haar uit handen te geven. Halverwege zijn
artikel Trakl vertaald? - Trakl mishandeld! komt Jellema mijns inziens terecht tot de
volgende bevinding: ‘Beurkens heeft Trakl niet vertaald in het Nederlands, d.w.z.
niet herdicht, maar getranscribeerd, d.w.z. woord voor woord en zin voor zin. Dat
hij studie van Trakls ritmiek, zo belangrijk voor het vrije vers, gemaakt zou hebben,
blijkt nergens. Als er maar staat wat Trakl zegt, letterlijk, dan heet een gedicht
vertaald. Maar stond er maar wat Trakl zegt, letterlijk! In de tweeënveertig gedichten
die Beurskens heeft vertaald, heb ik minstens vijftig fouten geteld, echte fouten.’ En
dat terwijl de uitgave verder voorbeeldig verzorgd is.
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Een schilderachtige treurigheid
Een biografie en een plaatjesalbum over Paul Verlaine, de Dichter
Verlaine door Pierre Petitfils Uitgever: Julliard, f41,35 Importeur: Nilsson
& Lamm
Album Verlaine Iconographie choisie et commentée par Pierre Petitfils
Uitgever: Gallimard, 319 p., f30,- Importeur: Nilsson & Lamm
Ieme van der Poel
De naam van Paul Verlaine (1844-1896) is onverbrekelijk verbonden met de Belle
Epoque. In talloze platenboeken over deze periode figureert hij steevast als de
Dichter, peinzend achter een glas absint. Zijn turbulente leven vráágt om een
biografie: van zijn vrienden was de een nog kleurrijker dan de ander, hij dronk en
vocht, en zijn seksuele leven gaf aanleiding tot de wildste speculaties.
De jarenlange materiaalstudie van Pierre Petitfils, die zich al eerder in het leven van
Rimbaud verdiepte, heeft twee boeken opgeleverd. Tegelijkertijd met de eerste
complete biografie van Verlaine verscheen een album in de Pléiade-reeks, dat de
tekst van Petitfils (die hier nogmaals, maar nu in zeer beknopte vorm is weergegeven)
op treffende wijze illustreert. Het mooist zijn de talrijke tekeningen en karikaturen
(‘je zou het leven van Verlaine ook in stripvorm kunnen weergeven,’ volgens Petitfils),
die de dichter en zijn vrienden veel dichterbij brengen dan de nogal plechtstatige
foto's uit die tijd.
Het leven van Verlaine kenmerkt zich door een schilderachtige treurigheid. Zijn
jeugd, als enig kind van een ouder echtpaar, omringd door een schare verrukte
volwassenen, maakte hem weinig geschikt voor een normaal onafhankelijk bestaan.
Telkens wanneer de spanning hem te veel werd, zocht hij bescherming bij zijn
moeder. Hij wist, dat men hem een slappeling vond en probeerde zijn angst te
camoufleren met dronkemansbravoure en wapenvertoon. In 1870 trouwt hij Mathilde
Mauté, het ‘schoolmeisje’, zoals hij haar in een van zijn gedichten noemt, want ze
was pas zeventien jaar. De romance tussen de dichter en zijn muze houdt niet lang
stand: Verlaine komt avond aan avond dronken thuis, waar hij aan de zijde van zijn
echtgenote steevast haar briesende vader vindt, een norse officier, die van meet af
aan zijn bedenkingen had tegen de ‘artist’. Verlaine bracht zijn avonden meestal
door in een café aan de rue des Ecoles, waar de zogenaamde Zutistenclub
(‘wij-hebbenlak-aan-alles’) zijn literaire bijeenkomsten hield. Verlaine verrijkte het
Album des Zutistes met een tweeregelig vers over een onderwerp, dat hem kennelijk
nogal hoog zat:
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Paul Verlaine

‘Je schoonvader vermoorden, dat zul je niet één, twee, drie doen
Al verwerf je met zo 'n schone vadermoord onsterfelijke roem’

In deze tijd raakte Verlaine in de ban van Rimbaud, die hem net als Mathilde
betoverde door zijn jeugd. Hij raakte hopeloos verliefd, maar bezat niet de moed
om met Mathilde te breken, zodat de strijd in eerste instantie door de beide rivalen
werd uitgevochten. Aanvankelijk leek het erop alsof Mathilde zou winnen, totdat de
affaire ineens een onverwachte wending nam. Tijdens een toevallige ontmoeting
op straat vertelde Rimbaud aan Verlaine, dat hij op het punt stond om naar België
te gaan. Verlaine bedacht zich geen moment. Samen spoedden ze zich naar het
Gare du Nord, waar hun Belgische avontuur een aanvang nam. Behalve de
schoonfamilie van Verlaine en de moeder van de minderjarige Rimbaud, toonde
ook de Franse politie belangstelling voor de vluchtelingen, omdat Verlaine, als één
van de velen, op de lijst van gezochte Communards voorkwam. Zijn - bescheiden
- aandeel in de Commune speelde hem jaren later nog parten bij het zoeken naar
een baan.

Verlaine achter zijn absint, getekend door Cazals

Net als zijn huwelijk met Mathilde, begon de verhouding met Rimbaud heel
idyllisch. In deze periode schreef Verlaine prachtige gedichten (Romances sans
paroles), waarin hij zich meer door het landschap en de atmosfeer liet inspireren
dan, zoals in zijn latere werk vrijwel altijd het geval is, door de huis- tuin- en
keukenmisère van zijn persoonlijk leven. Het is heel lichte, muzikale poëzie, die uit
louter halftinten bestaat, zoals het Gare Saint-Lazare van Monet. In Spleen geeft
Verlaine uiting aan het gevoel van onbehagen, dat de schoonheid van de natuur bij
hem oproept (‘de lucht was te blauw, te lieflijk/de zee te groen en de lucht te zoel’).
Ondanks de schijn van vrijheid is hij gebonden door de angst dat zijn grillige, wrede
vriend hem zo maar ineens zal verlaten.

Geborgenheid
Tijdens het gezamenlijk verblijf in Engeland verslechtert de verstandhouding tussen
de vrienden zozeer, dat Verlaine in zijn eentje naar Brussel terugkeert. Daar vindt
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enige tijd daarna de fameuze schietpartij plaats, waarbij Rimbaud een schotwond
aan de pols oploopt. Door een misverstand valt Verlaine in handen van de Belgische
politie en verdwijnt voor anderhalf jaar in de gevangenis. Deze periode blijkt achteraf
een van de gelukkigste uit zijn leven. Hij maakt een religieuze crisis door, die hem
van poète maudit in een gelovig christen verandert. Petitfils zet nogal wat vraagtekens
bij Verlaines bekering, omdat deze in het latere leven van de dichter nauwelijks
meer een rol speelt. Het is een nogal voor de hand liggende stap in een omgeving,
waar behoudens de gesprekken met de directeur en de geestelijke weinig te beleven
viel.
Gevangenissen en ziekenhuizen verschaften Verlaine een gevoel van
geborgenheid, dat hem aan zijn kindertijd herinnerde. Daar alleen kreeg
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hij de rust en de aandacht waarnaar hij zo verlangde, bevrijd van zijn verplichtingen
als kostwinnaar, minnaar en dichter. Na zijn ontslag uit de gevangenis van Mons
deed Verlaine nog tweemaal een poging om op een algemeen aanvaarde wijze zijn
brood te verdienen. Als leraar had hij aanvankelijk nogal succes, maar de drank en
zijn liefde voor een leerling, Lucien Létinois, deden hem besluiten om naar andere
bestaansmiddelen om te zien. Met financiële steun van zijn moeder kocht hij een
boerderij in het noorden van Frankrijk, waar hij samen met Lucien en diens ouders
zijn intrek nam. Maar ook deze gelukkige periode eindigde in een debâcle. Het
boerenbedrijf ging failliet en Lucien, die hij steeds meer als substituut voor zijn eigen
zoon Georges was gaan beschouwen, overleed aan tyfus. Deze klap kwam Verlaine
nooit te boven. Het betekende het begin van zijn leven als clochard, waarin hij op
tientallen verschillende Parijse adressen verbleef en zich langzaam maar zeker
ontwikkelde tot een toeristische bezienswaardigheid.

Verlaine en Rimbaud, fragment van het schilderij Un coin de table van Fantin-Latour

Omstreeks 1885 deed het symbolisme zijn intrede in de Franse literatuur. De
jonge dichters, zoals Gustave Kahn en Moréas, beschouwden Verlaine als hun
leidsman, wie deze plotselinge belangstelling voor zijn persoon nogal onverschillig
liet. De beginregel van het gedicht Art poétique (‘De la musique avant toute chose’)
leek de nieuwe stroming op het lijf geschreven, al hield Verlaine bij hoog en laag
vol, ‘dat het maar een versje was.’
In zijn laatste jaren raakte Verlaine opnieuw verwikkeld in een dubbele relatie,
waarin hij zelf meer de rol van slachtoffer dan van held vervulde. Zijn twee
maîtresses, Philomène en Eugénie, veranderden zijn leven in een aaneenschakeling
van ruzies en intriges. Ze complotteerden om het hardst, waarbij de zure Eugénie
tenslotte aan het langste eind trok. In een klein tekeningetje laat Verlaine zien, hoe
hij onder het schrikbewind van Eugénies bezem leed, maar toch was hij niet bij
machte om aan haar ijzeren greep te ontsnappen. Misschien voelde hij zich ook
niet zo ongelukkig bij deze cipierster, die hem verwende en vertroetelde, alsof ze
zijn moeder was.
De biografie van Pierre Petitfils maakt een gedegen indruk. In de eerste
hoofdstukken is hij nogal geneigd om de gebeurtenissen van een persoonlijk, vaak
nogal oubollig commentaar te voorzien (zo noemt hij Mathilde misprijzend ‘la douce
épouse’), maar wanneer hij eenmaal goed op dreef is, raakt deze hinderlijke
gewoonte gelukkig op de achtergrond. Ik heb niet de indruk, dat Petitfils in dit lijvige
boekwerk veel nieuw materiaal aandraagt, maar hij biedt een alleszins aanvaardbare
compilatie van de reeds bestaande bronnen.
Leven en werk van Verlaine zijn nauw verweven. Sommige van zijn gedichten
zijn zo banaal, dat je ze niet zonder een gevoel van gêne kunt lezen. Dat geldt vooral
voor de laatste bundels, waarin zijn vrienden (Cazals, Delahaye), zijn uitgever Vanier
en Eugénie, zonder enige distantie aan het publiek worden getoond. Het zijn haastig
geschreven sinterklaasrijmen, die Verlaine in slechtere tijden, voor tien francs per
stuk verkocht. Toch ben ik het niet eens met de Franse criticus André Clavel, dat
men het leven van Verlaine hoger zou moeten aanslaan dan zijn poëzie (‘een glas
water zonder absint’). De gedichten van Verlaine zijn beslist niet minder kleurrijk
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dan zijn leven, hoogstens wat bescheidener, wat gedempter van toon. Vooral in zijn
vroegste bundels vind je prachtige verzen, heel licht, heel melodieus, waarin een
soort elegante droefenis besloten ligt. ‘Ecoutez la chanson bien douce/qui ne pleure
que pour vous plaire’. Deze zeer bekende regels zijn afkomstig uit de bundel Sagesse
en roepen de verstilde, weemoedige sfeer op, die zo kenmerkend is voor Verlaines
poëzie. De harmonie, die hij in zijn persoonlijk leven nooit heeft kunnen bereiken,
wist hij schijnbaar moeiteloos te realiseren op een blad papier.

TOPOR
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Topor: de oogappel van Freud
De tekenaar van het omslag van deze Boekenbijlage, Roland Topor,
heeft op het ogenblik een tentoonstelling bij Galerie d'Theeboom in
Amsterdam, samen met zijn vader Abram en zijn zoon Nicolas. Topor
heeft tientallen boeken met tekeningen gepubliceerd, waardoor zijn
werk een ruime bekendheid heeft gekregen. Tot zijn laatste werk
behoren de illustraties voor een luxe-uitgave van twee romans van
Boris Vian, waarvan op de volgende pagina een aantal voorbeelden
zijn afgedrukt.

Carel Peeters
‘De boeken van Boris Vian,’ schreef Ieme van der Poel eens in de Boekenbijlage
(19-4-1978) ‘spelen in een absurde wereld waarin de eigenschappen van mens,
dier, plant en stof onderling verwisselbaar zijn: dieren bezondigen zich aan overmatig
drankgebruik of tobben met de lijn, bomen kwispelen, mensen worden stukgemaakt,
opgeruimd of onder het vloerkleed geveegd. Tramkaartjes kunnen knipogen, huizen
schrompelen ineen, rechte muren buigen zich op de tonen van Duke Ellington. De
techniek kent geen grenzen: auto's glijden als deegrollers over de weg, maar dank
zij de uitvinding van een vernuftig, chemisch produkt wordt voorkomen dat het
wegdek aan de banden blijft kleven.’ Met geringe wijzigingen zou dit alles ook over
de tekeningen van de Franse tekenaar Roland Topor gezegd kunnen worden. De
heren behoren tot dezelfde wereld.
Ze zijn in die wereld niet alleen, Lewis Carroll, Alfred Jarry, Raymond Queneau,
Sigmund Freud, Fernando Arrabal - en soms Rudy Kousbroek - wonen er ook. Ze
kennen elkaar en beleggen regelmatig bijeenkomsten op informele basis in Café
Imaginaire, op de hoek van de Rue Merveilleuse/Rue Extraordinaire in het 13e
Arondissement, Parijs. Toevallige bezoekers van het café weten te vertellen dat er
veel gelachen wordt en dat het gekir van Roland Topor boven alles uit klinkt. Zijn
lach is legendarisch; tot deze legendevorming is hij wel verplicht gezien zijn functie
van ‘Ambassador of New York Jewish Humor in Paris’. Topor schijnt in die wereld
de oogappel van Freud te zijn, vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van
de psychoanalyse, met name door het levend houden van de onbewuste drijfveren,
de macabere menselijke fantasie en zijn vele variaties op het Oedipus-thema. Een
mijlpaal in die wereld was het verschijnen van Wat en Hoe moet ik het zeggen in
het Kats van Rudy Kousbroek rond de jaarwisseling van 1981.
De ontmoeting tussen Boris Vian en Roland Topor middels de luxe-uitgave van
Vians romans L'Herbe Rouge en L'Écume des jours in één band is voor de
buitenwereld wel iets bijzonders, voor Topor is het een dagelijkse ervaring: zij horen
bij elkaar, zoals Peter van Straaten bij Simon Carmiggelt hoort. Topor maakte voor
elke roman zes tekeningen. Voor het ‘meest treffende liefdesverhaal van onze tijd’
(Raymond Queneau) L'Ecume des jours tekende hij Jean Paul Sartre, gezeten op
een olifant. Hij rookt een zware pijp, omdat hij in deze roman te kijk wordt gezet als
het intellectueel idool van Saint-Germain-des-Prés, samen met Simone de Beauvoir.
Zij heten daarin Jean-Sol Partre en Hertogin de Bovouard. Het naakte meisje met
het vriendelijke muisje op haar rechter borst is Chloé, om wie het tragische verhaal
handelt; zij is ziek en sterft uiteindelijk. De tekeningen die Topor voor deze romans
maakte zijn zowel gewoner als geheimzinniger dan zijn andere werk. Het boek met
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de illustraties van Topor is het eerste deel van een serie van zes waarin Éditions
André Sauret alle romans van Vian publiceert. Elk deel zal door een andere tekenaar
worden geïllustreerd en ze zullen in de loop van dit jaar verschijnen, al moet op
vertraging worden gerekend. De andere tekenaars behoren iets minder tot de
bijzondere wereld van Vian dan Topor: het zijn Jean-Michel Folon, André François,
Milton Glaser, J.-P. Desclozeaux en Jean Laguarrigue. Het zijn bibliofiele uitgaven,
met een beperkte oplage, in uniforme uitvoering en prijzen die ook tot een andere
wereld behoren: van 450 tot 1000 frans per deel, al naar gelang men ze in linnen
of rood/zwart leer gebonden wil hebben.

Topor werkt wel vaker voor zulke edities, maar behoudt zich het recht voor de
tekeningen in zijn eigen boeken te publiceren of ze in andere publikaties te laten
afdrukken. Hij laat van veel van zijn tekeningen litho's maken in een oplage van
gemiddeld 120 exemplaren. Op de tentoonstelling bij Galerie d'Theeboom is een
doos te zien met acht litho's die Topor maakte naar het voorbeeld van pornografische
foto's uit het begin van deze eeuw. Het zijn zeer pornografische tekeningen, maar
ze krijgen door de kleuren en de ironie van Topor iets aandoenlijks, soms zelfs iets
feestelijks. D'Theeboom heeft een kleine catalogus gemaakt waarin lijsten staan
van de tentoonstellingen die hij sinds 1961 over de hele wereld heeft gehad; de lijst
met boeken waarin zijn tekeningen zijn verzameld is respectabel, de lijst met boeken
van anderen waarvoor hij tekende is even lang en het overzicht van boeken van
‘min of meer literaire aard’ telt eenentwintig titels. Topor doet alles: hij tekent, schrijft
gedichten, maakte een kookboek voor kannibalen, schrijft verhalen, satires,
toneelstukken, hij filmt of speelt in een film en maakte een jaar geleden de decors
voor de opera Le Grand Macabre, die werd opgevoerd in Bologna. De foto's die
hiervan op de tentoonstelling zijn te zien, tonen Topors grenzeloze fantasie. Toch
heeft die verbeelding zijn constanten. Voor de opera bedacht Topor dat het podium
tijdens een bepaalde scène zou moeten bestaan uit een zee van mensenhoofden.
Die hoofden kwamen er ook en ze lijken over de grond te rollen; het is een motief
dat vaker op zijn tekeningen te zien was. De tekeningen die de basis vormden voor
het decor zijn ook in een boekje uitgegeven, voorzien van een inleiding waarin Topor
vertelt dat hij nooit een liefhebber van dit theatrale genre is geweest en eigenlijk
van alles wat met opera te maken heeft gruwt. Een wonder stelde hem in staat zijn
fysieke weerzin te overwinnen.
Op de tentoonstelling is werk van de laatste jaren te zien; er zijn ook tekeningen
die voorkomen in de meest recente boeken waarin Topor zijn tekeningen verzamelde:
Toporland (uitgegeven door Balland) en Rèves de jour/Tagträume (uitgegeven door
Diogenes). In een interview met Ron Kaal heeft Topor eens verklaard dat hij ‘niets
probeerde uit te drukken’. Het is een van die uitspraken die behoren tot het
relativerende genre, onderdeel van elk interview, zoals bijna elk antwoord eindigt
met gelach en gekir. Topor beperkt zich daar uiteindelijk niet toe. Wat er op zijn
tekeningen gebeurt is moeilijk in woorden te vangen. De inhoud wordt slap als een
pudding zodra men er woorden voor gaat zoeken. Wat voor commentaar moet men
leveren op de tekening waarop een vrouw te zien is met een honderiem die vastzit
aan een man; het is geen gewone man, de man is een deel van de aarde; hij wordt
er door de riem, als een plag gras, voor een deel uitgetrokken. Kan men zeggen
dat de vrouw de zeer aardse driften van de-man-in-het-algemeen in bedwang heeft,
zonder het effect van de tekening teniet te doen? Ik heb het hier gedaan, maar het
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kan niet. Vian liet mensen onder het vloerkleed vegen. Topor tekende een vrouw
met een bezem waarvan de borstel bestaat uit het hoofd van een man met een
lange baard. Een goede bezem, waarmee de restanten van 's mans lichaam worden
opgeveegd. Op een van zijn mooiste en bekendste litho's omarmt Pinokkio zijn
moeder; zijn Freudiaans-lange neus steekt door haar gezicht en komt er aan de
andere kant uit.
Vervolg op pagina 20
De tekeningen op de rechterpagina zijn gemaakt voor twee romans van
Boris Vian: links boven: L'Herbe rouge; rechts boven: L'Écume des jours;
links onder: L'Écume des jours; rechts onder: L'Herbe rouge

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

19

[L'Herbe rouge]

[L'écume des jours]

[L'Écume des jours]
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[L'Herbe rouge]
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Het mysterie van de ondubbelzinnige feiten
Een nieuwe novelle van Márquez
Kroniek van een aangekondigde dood door Gabriel Garcia Márquez
Vertaling: Mariolein Sabarte Belacortu Uitgever: Meulenhoff, 105 p.,
f12,50
Maarten Steenmeijer
Door Kroniek van een aangekondigde dood aan de openbaarheid prijs te geven,
heeft García Márquez zich niet gehouden aan zijn uitspraak dat hij geen fictie meer
zou publiceren voordat Chili verlost zou zijn van Pinochets dictatuur. Deze blijkt
echter steviger in het zadel te zitten dan verwacht, en omdat de Chileense oppositie
de schrijver carte blanche gaf, leek het niet langer zinvol om op deze wijze te
protesteren tegen de dictatuur.
García Márquez heeft echter sinds zijn laatste roman De herfst van de patriarch
allerminst stilgezeten. Hij werkte niet alleen aan een nieuwe roman, maar wijdde
zich vooral aan de journalistiek, zijn oude liefde. Dank zij zijn faam (om een indruk
te geven: de eerste druk van Crónica de una muerte anunciada in de Spaanstalige
landen bedroeg ruim 1 miljoen exemplaren) publiceerden vele Spaansamerikaanse
kranten artikelen over Cuba, de sandinistenoorlog in Nicaragua, de Vietnamese
bootvluchtelingen en de burgeroorlog in San Salvador die ze zonder meer geweigerd
hadden als ze niet door een schrijver van wereldfaam geschreven waren.
Deze journalistieke arbeid heeft zijn sporen achtergelaten in Kroniek van een
aangekondigde dood, zoals de titel al suggereert. Zoals een krantekop direct duidelijk
maakt waar het artikel over gaat, zo wordt op de eerste bladzijde van deze kleine
roman al vermeld dat Santiago Nasar om 5 uur 30 's morgens opstond, om 6 uur
05 zijn huis verliet en een uur later ‘als een varken’ werd geslacht. Ook weten we
snel wie de daders zijn (de tweelingbroers Pedro en Pablo Vicario) en wat hun motief
was: Santiago Nasar heeft de eer van hun zuster Angela op onherstelbare wijze
bezoedeld.
Het lijkt allemaal zo klaar als een klontje: geschonden eer-wraakmoord. Maar er
hangt een waas van mysterie rond deze moord. In de eerste plaats wist iedereen
dat Santiago bijna zeker onschuldig was, en in de tweede plaats was het niet de
bedoeling van de tweelingbroers om hem werkelijk te vermoorden. Ze bazuinden
juist overal rond dat ze hem gingen vermoorden, zodat hij gewaarschuwd kon worden
en zijn maatregelen kon treffen. Maar er is veel meer aan de hand.
Dat blijkt als vele jaren later een vriend van de vermoorde probeert om het mysterie
op te lossen. Hij is de schrijver van deze kroniek. Ook hij woonde destijds in het
‘vergeten dorp’ aan de rivier, ergens in Noord-Colombia. Het dorp wordt nergens
met name genoemd, maar is ontegenzeggelijk een dorp uit de wereld van García
Márquez: geïsoleerd, primitief en wreed. Een geslachtsziekte geneest er niet door
‘arsenicuminjecties en permangaanzuurpurgaties’, maar door het uitzitten van een
gevangenisstraf. Het dorp wordt bewoond door mensen die van afgrijzen elf jaar
niet kunnen slapen.
Door middel van gesprekken met de betrokkenen - die allen keurig en nauwkeurig
beschreven worden, als in een rapport - hoopt hij erachter te komen waarom de
moord tegen ieders wil en verwachting toch plaats vond. Immers, Santiago Nasar
was ‘een vrolijke, vreedzame jongen met een makkelijk karakter’ en de moordenaars
hadden een ‘onguur uiterlijk, maar een goed hart’.
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Gabriel García Márquez

In de loop van deze kroniek wordt tot in de details duidelijk hoe de nacht voor de
moord verliep. Het hele dorp was in rep en roer, niet alleen vanwege het meer dan
grootse feest ter ere van de bruiloft van Bayardo San Román (die een halfjaar eerder
in het dorp kwam wonen, op zoek naar iemand om mee te trouwen) en Angela
Vicario, maar bovendien door het bezoek van de bisschop de volgende ochtend
vroeg.
Het huwelijk zou echter maar vijf uur stand houden, want de bruid blijkt geen maagd
meer te zijn. Ze wordt dan ook terugbezorgd bij haar familie. Haar moeder slaat
haar bont en blauw en haar broers zinnen op wraak. Ze vragen haar wie haar onteerd
heeft: ‘Ze aarzelde nauwelijks langer dan de tijd die ze nodig had om de naam uit
te spreken. Ze zocht hem in de schemering, ze vond hem op het eerste gezicht te
midden van de talloze en talloze verwisselbare namen in deze en in de andere
wereld, en ze nagelde hem met haar trefzekere spies in de muur, als een willoze
vlinder wiens vonnis altijd al geschreven heeft gestaan.’
‘Santiago Nasar,’ zei ze.
De broers slijpen hun slachtmessen en vertellen iedereen die het horen wil dat
ze de beschuldigde gaan vermoorden. Niemand gelooft dat het zover zal komen,
maar door een ongelooflijke maar droevige samenloop van omstandigheden gebeurt
het toch.
Net zomin als ieder ander, begrijpt de rechter van instructie er wat van. Hij
veroordeelt de tweelingbroers in zijn machteloosheid tot drie jaar gevangenisstraf.
Zelfs na de afschuwelijke slachting van Santiago en de nog weerzinwekkender
autopsie op zijn lijk blijft Angela volhouden dat hij haar onteerd heeft. Hoewel het
nauwelijks waarschijnlijk lijkt, heeft ze misschien wel gelijk. Of misschien wist
Santiago wel degelijk dat hij vermoord zou worden en was de moord dus een
heimelijke zelfmoord. Of misschien was de mysterieuze, schatrijke Bayardo wel
degelijk een nicht, zoals iemand bij zijn aankomst in het dorp denkt. Of misschien
moet alles toegeschreven worden aan het onontkoombare noodlot. Het is, denk ik,
allemaal mogelijk in een wereld waarin een pistoolkogel de volgende route beschrijft:
‘de kogel had de kast in de slaapkamer vernield, was dwars door de muur van de
huiskamer gegaan en met een soort oorlogsgedruis door de eetkamer van de buren
gevlogen en had een heiligenbeeld zo groot als een mens tot gipsstof verpulverd
op het hoofdaltaar in de kerk aan het andere eind van het plein.’
Kroniek van een aangekondigde dood kan zich scharen bij het rijtje Honderd jaar
eenzaamheid en De kolonel krijgt nooit post, ook al is de grootste verrassing eraf.
Dat is meer dan gehoopt kon worden na De herfst van de patriarch.
Nauwelijks drie maanden na de publikatie van het origineel ligt de Nederlandse
vertaling reeds in de winkel. Van haastwerk is echter niets te merken.

Topor
Vervolg van pagina 18
De tentoonstelling in Amsterdam is een familieaangelegenheid, want samen met
Roland toont zijn vader Abram er zijn schilderijen van landschappen, bomen en
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tuinen; er hangt ook een reeks tekeningen van Rolands zoon Nicolas, gemaakt op
vijfjarige leeftijd en toen door Roland nauwkeurig met inkt overgetrokken. Nicolas
is een kleine Edward Lear. Van deze tekeningen is jaren geleden al een boekje
gemaakt (Un monsieur tout esquinté). Het contrast tussen Abram en Roland is groot:
waar Rolands thema's beheerst worden door angsten, emoties, mannen, vrouwen,
morbide gedachten, pijnlijke ervaringen, tragische lotgevallen, daar laat Abram
Topor een naïeve wereld ontstaan, met weinig mensen en dus weinig menselijke
complicaties. De overeenkomst zit in het kleurgebruik; men vermoedt dat de vader
hierin door zijn zoon is beïnvloed. Wat er met de kleuren van Roland Topor aan de
hand is valt moeilijk uit te leggen. Men kan ze van grote afstand als van Topor
herkennen. Het zijn veelal door elkaar gebruikte pasteltinten die samen iets opleveren
dat niet eerder bestond. Ook waar hij die kleuren ‘wast’ blijft de kleur Topor-echt.
Het oeuvre van Roland Topor is voor het grootste deel in boekvorm te krijgen. Dat
onderscheidt hem van veel tekenaars: men kan het tegen een gering bedrag mee
naar huis nemen.

De tentoonstelling in Galerie d'Theeboom, Singel 210, Amsterdam is nog tot en met
18 juli te zien en daarna nog van 8 augustus tot en met 5 september. Ook de boeken
zijn daar te koop.
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De Hongaarse horreur
Een Nederlands boekje over de kubus van Rubik
De magische kubus van Rubik door Jan van de Craats Uitgever: De
Muiderkring. 94 p., f7,50
Maarten 't Hart
In dit eerste Nederlandse boek over de kubus van Rubik schrijft Jan van de Craats:
‘De reacties op de kubus zijn vaak als volgt. Eerst is er weinig meer dan
geamuseerde belangstelling, die na een tijdje omslaat in verbazing over de
constructie. Waarom valt hij niet uit elkaar? Waarom loopt er niets vast? Daarna wil
men meestal zelf gaan draaien. Al snel zit de kubus volkomen in de war. Aanvankelijk
denken de meesten dat het weer op orde brengen van het ding niet zo lastig is, “als
je de truuk maar doorhebt.” Pas na lang en vruchteloos proberen begint het besef
door te dringen dat het helemaal niet zo eenvoudig is.’
Precies zo is het mij vergaan. Aanvankelijk vond ik die kubus maar een onbenullig
stukje speelgoed totdat ik, tijdens een korte vakantie, mocht ervaren hoezeer zo'n
ding al je aandacht in beslag kan nemen. En meen niet dat je, als je de oplossing
eenmaal kent, of liever één oplossing eenmaal kent (want er zijn vele oplossingen)
ervan genezen bent. Integendeel: dan begint het pas echt, dan gaat men naar
andere oplossingen zoeken, dan neemt de fascinatie de afmeting aan van een
verslaving. Een vriend van mij, wiskundige, was in het begin ook nauwelijks
geïnteresseerd. Hij had er, min of meer ambtshalve, een gekocht en het ding daarna
verdraaid weggezet. Tot echter Kousbroek, in de NRC van 20 februari jongstleden,
een globale oplossingsmethode gaf. Die werd door de dochter van de wiskundige
ogenblikkelijk benut om een schone kubus te verkrijgen, terwijl het hem zelf niet
lukte, hoe goed hij Kousbroek ook bestudeerde. Hij raakte zo geprikkeld dat hij
sindsdien niets anders meer doet dan draaien. Zelfs voor in bed heeft hij een klein,
fosforescerend kubusje om tijdens slapeloze nachten onder de dekens te verdraaien.
De magische kubus van Rubik levert minstens drie leuke zaken op. In de eerste
plaats kan men, al draaiend, enig driedimensionaal inzicht verwerven, en, als men
zich wat in de theorie erover verdiept, ook enig inzicht in de groepentheorie; in de
tweede plaats kan men, aan de hand van de literatuur die nu over de kubus begint
te verschijnen, de groei van een terminologie bestuderen; en in de derde plaats kan
men het verschijnsel verslaving zowel zelf beleven als bij anderen zijn beslag zien
krijgen.

Dat het niet voor iedereen is weggelegd de kubus weer in zijn oorspronkelijke stand
terug te draaien, blijkt wel uit het feit dat er her en der oplossingen worden
gepubliceerd. Kousbroeks oplossing was nog een heel globale, die vereiste nog
veel eigen inzicht, en toch protesteerden toen al ingezonden brievenschrijvers tegen
het ‘verklappen van de oplossing’ (wat Kousbroek dus helemaal niet deed). Hoe
boos zullen die briefschrijvers wel niet geweest zijn toen er in het tijdschrift Man van
juni van de hand van Léon Vié een oplossing als een breipatroon verscheen, een
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oplossing die je maar slaafs hoefde na te volgen, zo leek het wel, om de kubus
schoon te krijgen. Maar met de oplossing van Vié zijn toch een paar vreemde dingen
aan de hand. In de eerste plaats staat er een drukfout in schema 5 - 1 (voor wie het
wil nagaan: de laatste pijl moet naar rechts wijzen, niet naar links) en in de tweede
plaats staat er op de laatste bladzijde bovenaan in de laatste kolom: ‘U moet nu
vlak A vóórhouden, naar het bovenvlak draaien...’ et cetera. Wie dat doet is
onherroepelijk verloren, die krijgt de kubus nooit goed, en wel om de simpele reden
dat er niet naar moet staan doch maar. Dat zijn echter kleinigheden. De methode-Vié
is helaas ook onvolledig. Er zijn verschillende posities van de kubus - met name bij
de plaatsing van de middenblokjes - waarbij de methode-Vié te kort schiet. Zijn
oplossing vertoont een hoogst opmerkelijke overeenkomst met die uit Der Spiegel
van 19 januari 1981. Boven het artikel in Der Spiegel staat: ‘Der Spiegel bietet erste
Hilfe’. In het artikel in Man staat: ‘Léon Vié probeert de betovering te verklaren en
biedt eerste hulp’.

De vele variaties van Rubiks vinding

Ook het boekje De oplossing van Rubik's Cube dat sommige zaken waar men
de kubus kan kopen er dadelijk bij leveren (je kunt het onder andere in De Bijenkorf
krijgen), lijkt op de in Der Spiegel gepubliceerde oplossing. Een andere oplossing
levert het boekje De puzzelkubus van Don Taylor (uitgeverij H.J.W. Becht). In die
-1 2 -1

oplossing schuilt echter een fout. Op pagina 22 staat de formule VBRBR B V . Dit
2

-1 2 -1

moet zijn VB RBR B V . In de tweede druk van dit boekje zal de fout al wel
verbeterd zijn. Het boekje van Taylor is nuttig maar geeft niet meer dan alleen maar
een oplossingsmethode. Dit geldt ook voor het werkje van James G. Nourse: The
simple solution to Rubik's Cube. Voor de oplossingen van Vié, van Taylor en van
Nourse geldt dat het vrijwel onmogelijk is om ze uit je hoofd te leren. Wil je de kubus
weer in z'n maagdelijke stand terugdraaien, dan moet je die boekjes er wel bij
hebben.
Het grote voordeel van de oplossingsmethode van Van de Craats is dat je hem
gemakkelijk kunt memoriseren, deels omdat hij eenvoudiger is dan de hiervoor
genoemde oplossingen, deels omdat Van de Craats er beter in slaagt je te doen
begrijpen waarom je bepaalde handelingen moet uitvoeren. Het boekje is bovendien
maar weinig duurder dan dat van Taylor en bevat oneindig veel meer informatie,
en niet alleen over Rubiks kubus, maar ook over andere kubussen die sinds kort
op de markt zijn.
Van de Craats baseert zich op het inmiddels al tot standaardwerk uitgegroeide
stencil van Singmaster, maar hij geeft toch een eigen oplossing. Eén ding vind ik
niet zo gelukkig in het boek van Van de Craats: hij houdt Singmasters notatie voor
de vlakken van de kubus aan. Dat is niet erg voor L en R (afkorting van Left en
Right) omdat Links en rechts in het Nederlands toevallig ook met L en R beginnen,
maar de afkorting B voor de achterzijde van de kubus (Behind bij Singmaster) is
verwarrend. Ik betrapte me er telkens op dat ik de B in de formules las als Boven,
terwijl mijn echtgenote voor de B telkens Beneden las. Maar goed, als je gewend
bent aan de notatie van Van de Craats is dat verder geen onoverkomelijk bezwaar
en ik begrijp zijn motivatie wel: hij wilde Singmasters notatie aanhouden. Maar ja,
Nourse gebruikt in zijn boekje de B weer voor Bottom. Zo is er altijd wat en zo zie
je hoe snel er al een wildgroei in terminologie en formules optreedt.
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Rest nog de hamvraag waar nu die verslaving vandaan komt. En aardig is ook
de vraag: waarom wil iemand die de kubus heeft opgelost, hem liever niet weer
verdraaien? Waarom
Vervolg op pagina 23

TOPOR
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Alles hangt met alles samen
Claire Sterling en het terrorisme
Het netwerk van de terreur, de geheime oorlog van het internationaal
terrorisme door Claire Sterling Vertaling: Parma van Loon Uitgever: De
Kern, 286 p. Prijs f27,50
Marian Husken
Het zijn de Russen! Zij zitten erachter, zij willen door het steunen en opleiden van
terroristen de hele westerse beschaving, met name de industriële gebieden in
West-Europa, vernietigen. Dat is de belangrijkste gedachte achter het boek van de
Amerikaanse journaliste Claire Sterling, Het netwerk van de terreur, of wel De
geheime oorlog van het internationaal terrorisme.
Claire Sterling probeert aan te tonen dat er een internationale verbinding bestaat
tussen alle terroristen, tussen zowel Rode Brigades als Grijze Wolven, tussen de
Ira als wel de Raf, et cetera. Daarvoor gaat ze terug in de tijd.
De nieuwe terrorist wordt volgens Sterling meestal door Moskou van wapens
voorzien, opgeleid door Cubanen of Palestijnen en krijgt geld van de Libische leider
Kadaffi. Hij ontstond in 1968, het jaar van de barricaden. Vanaf dat moment
behoorden de ‘social bandits’ voorgoed tot het verleden: een terrorist is nu iemand
die veel geld heeft, beschikt over de meest moderne wapens, gebruik maakt van
computers, reist in supersnelle vliegtuigen en helikopters, gijzelt, kidnapt, een
commandotraining krijgt, mensen gevangen zet en psychologische oorlog voert.
Sterling spreekt vanaf dat moment, 1968, in haar boek dan ook van het Eerste
Terreur decennium.
Haar boek bestaat uit hoofdstukken die elk een afzonderlijk land of een belangrijke
terrorist die een sleutelrol vervulde tot onderwerp hebben: de Italiaan Feltrinelli, de
Fransman, Curiel, Carlos de Jakhals. Ze beschrijft een reis door ‘het ondergrondse’,
ze toont de Zwitserse wapenwinkel, vertelt over het geld van Kadaffi, de rol van
Cuba en schetst de geschiedenis van de Ira, de Basken, de Turken, de Rode
Brigades, de Duitsers en de Palestijnen.

Nu zijn er eerder boeken verschenen over het internationaal terrorisme, maar die
kregen nooit zoveel belangstelling als het boek van Claire Sterling. Haar boek kwam
op het juiste moment. Het was een welkome ‘verrassing’ voor de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken, generaal Alexander Haig. Met dit boek had hij
zijn nieuwe bijbel gevonden: Moskou is het grote brein achter al de activiteiten van
de ultralinkse terroristische bewegingen in het Westen. De Verenigde Staten hebben
daar niets mee te maken. In haar inleiding stelt Sterling het zelfs heel duidelijk ‘Het
was beslist niet de CIA die de guerrillakampen had voor tienduizenden terroristen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

in Cuba, Algerije, Libië, Syrië, Libanon, Zuid-Jemen, Noord-Korea, Oost-Duitsland,
Hongarije, Tsjechoslowakije, Bulgarije en de Sovjetunie. De CIA kon niet de enorme
voorraad wapens leveren - en heeft dat niet gedaan - die door de terroristen op de
vier continenten zijn gebruikt in het Eerste Terreurdecennium, of schuilplaatsen voor
hun vluchtelingen of geheime inlichtingen voor hun leden, of diplomatieke
bescherming in de Verenigde Naties.’ Verderop in haar boek maakt zij één keer
duidelijk hoe zij over de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA denkt: ‘Volgens een
telling van de CIA - en een lafhartiger bron is moeilijk te vinden - waren er in 1976
meer dan 140 terroristenbendes uit bijna vijftig landen of omstreden gebieden met
elkaar verbonden.’ Toch stoort het feit van die ‘lafhartige bron’ haar niet om
vervolgens aan het werk te gaan om die internationale verbinding aan te tonen. Ook
weerhoudt het haar niet om dankbaar van deze ‘lafhartige bron’ en andere westerse
inlichtingendiensten gebruik te maken om haar gelijk te bewijzen. Voor een journalist
is dat een niet alledaagse manier om materiaal te verzamelen: inlichtingendiensten
zijn meestal niet zo spraakzaam tegenover kranten.
Sterling gebruikt voor de verdere bewijsvoering in haar boek artikelen uit
verschillende dag- en weekbladen variërend van Encounter tot ultralinks, bij
voorbeeld Contro Informazione (het bulletin van de Rode Brigades), boeken over
terrorisme, de KGB, het handboek voor stadsguerrilla's en rechtbankverslagen. Ook
maakt zij gebruik van politiebronnen (en in ‘noten en bronnen’ staat er zelfs een
keer politiebronnen’) en in het hoofdstuk over de Fransman Henri Curiel vanbij
‘betrouwbare anonieme bronnen uit de Franse Communistische Partij.

Koele blik moeder
De hoofdstukken wisselen van toon, ze zijn vlot, soms te vlot geschreven en zelfs
suggestief: bij voorbeeld de omschrijving van Feltrinelli, de ‘vader’ van de Rode
Brigades: ‘geen onverschrokken krijger... begiftigd met onuitputtelijke bankrekening...
kille jeugd... teutoonse gouvernantes... koele blik moeder... seksueel impotent...’ et
cetera. En dat alles in een alinea om aan te geven hoe hij tot het terrorisme is
gekomen. Om nogmaals Henri Curiel te nemen: Sterling noemt haar onderzoek
naar hem en de welzijnsorganisatie, waarvan hij de leiding had en waarvan werd
vermoed dat deze diende als een mantelorganisatie die hulp bood aan iedere terrorist
die zich meldde, een ‘heroische inspanning’. Bij dit hoofdstuk zijn trouwens enige
vraagtekens wel op zijn plaats. Sterling noemt bijna nooit de politieke kleur van een
krant, maar bij Libération die het opneemt voor Curiel, wordt ineens expliciet vermeld
dat het een ‘extreem links’ blad is. Over Le Point, Encounter, Paris Match hoor je
haar daar niet over, en als Italië ter sprake komt, dan staat zo'n vermelding ook niet
bij de linkse Italiaanse bladen.

Suggestief
Pas echt suggestief in dit hoofdstuk werkt de volgende alinea: ‘Het agentschap
vertelt me steeds maar weer dat die kerel van de KGB was, maar ik geloof het niet,
zei een oude CIA-medewerker in Europa tegen me. De man was een vakman en
ongelooflijk goed, hij had voldoende armslag en hij maakte geen fouten. Maar hij
was wel degelijk van de KGB zei een andere, die dichter in de buurt was en - te
oordelen naar de enige beschikbare bewijzen of eigenlijk meer aanwijzingen waarschijnlijk ook dichter bij de waarheid.’ Dat moet overigens nog blijken. Afgelopen
weken verschenen er in de Franse pers (Nouvel Observateur, Libération) artikelen
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waarin weer de nodige vraagtekens werden geplaatst bij de beschuldigingen aan
het adres van Curiel.
Claire Sterling wil met haar boek aantonen dat er verbindingen zijn tussen de
verschillende groepen terroristen. Dat die er zijn, is ongetwijfeld waar. Maar het
vervelende in Het netwerk van de terreur is dat dezelfde feiten in bijna elk hoofdstuk
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terugkomen, maar steeds iets anders geformuleerd. Bij voorbeeld de rol van de
Nederlanders: Ludwina Janssen wordt aangehaald als de eerste ooggetuige uit een
opleidingskamp in Zuid-Jemen. Zij heeft het over tenminste vijftien leden van de
Rode Hulp. Even later heeft Sterling het over zo'n twintig leden van de Rode Hulp
die hand- en spandiensten verleenden. Als je dan ook nog een alinea tegenkomt
die als volgt luidt: ‘Er ging een voortdurende stroom mensen kamp in kamp uit.
Honderden Iraniërs werden daar opgeleid die hun deskundigheid gebruikten voor
het afzetten van de sjah en de Permanente Revolutie in de Iraanse islam, Turken,
Ira-leden, Eritreërs, Zuid-Amerikanen van een tiental nationaliteiten, Zuid-Molukkers,
die van de ene dag op de andere in Nederland berucht werden door het gijzelen
van een hele trein met passagiers, trainden zij aan zij met Nederlanders, Belgen,
Spanjaarden, Scandinaviërs, Zwitsers, Italianen, Japanners’, dan bekruipt je toch
het gevoel dat Nederlanders en andere West-Europeanen in groten getale kind aan
huis waren in Zuid-Jemen. Terwijl er, volgens directe getuigen, op zijn hoogst vijftien
leden van de Nederlandse Rode Hulp in die kampen zijn geweest.
Claire Sterling schrijft politieke analyses voor de Washington Post en The Herald
Tribune en in de Verenigde Staten is ze inmiddels uitgeroepen tot het orakel voor
het terrorisme. Toch zijn er gelukkig ook nog mensen die haar identificeren met
generaal Haig. Ze vindt dat laatste niet fair, zo zegt ze in een interview in de Haagse
Post van 6 juni. En wanneer ze een boek over Zuid-Amerika - waar ze nooit geweest
is - zou schrijven, zou het er ook heel anders uitzien: ‘Ik stel vast dat zuiver terrorisme
niet moet worden verward met problemen van nationale bevrijding en met de strijd
tegen rechtse regimes.’ Maar in Het netwerk van de terreur noemt Sterling de
Tupamaros, ‘die model staan voor wat mode is geworden in stadsguerrilla's in de
wereld, een leerzaam voorbeeld’. Volgens haar hebben de Tupamaros een militaire
dictatuur veroorzaakt in Uruguay en hebben zij de democratie om zeep geholpen.
De conclusie die je hieruit kan trekken lijkt wel erg op de overbekende kip-of-ei-vraag:
wat was er nu eerder het geweld of de dictatuur?

De Hongaarse horreur
Vervolg van pagina 21
laat hij dat liever door een ander doen, hoewel hij het, met dichte ogen toch best
zelf zou kunnen doen om dan weer opnieuw te beginnen? Hierop weet ik alleen
maar voor de hand liggende antwoorden, dus die kan ik beter weglaten, die kunt u
zelf ook wel verzinnen. Maar de verslaving, wat is dat? Mijn ervaring is dat die
verslaving pas goed begint als men maar eenmaal één oplossing kent. Dan wil men
andere oplossingen leren, en vooral ook oplossingen die sneller leiden tot een
schone kubus ofwel de nulstand ofwel Start (leuk toch, al die termen!).
De verslaving lijkt een beetje op die van een rat in een Skinner-box. Heeft zo'n
rat eenmaal geleerd dat hij, door op een pedaaltje te drukken, een voedselkorrel
krijgt, dan blijft hij drukken, ook al heeft hij geen honger meer en staat hij tot z'n
knietjes in de tarwekorrels. Vooral als de rat niet steeds beloond wordt, maar slechts
zo af en toe, bij toeval, kan hij maar niet ophouden. En al zijn andere gedrag
verdwijnt, zelfs zijn huidverzorgingsgedrag. Nu, zo vergaat het ook de kubusdraaier:
al zijn andere gedrag verdwijnt, valt weg. De grootste beloning is uiteraard de
‘schone’ kubus, maar onderweg zijn er ook al tal van beloningen: blokjes die op de
goede plaats komen te zitten. Zelfs kettingrokers steken minder vaak een sigaret
op als ze aan de kubus draaien - zozeer wordt al het andere gedrag door deze
verslaving onderdrukt. Ook als mensen, kinderen vooral, zich met legpuzzels

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

bezighouden ontstaat vergelijkbaar monomaan gedrag. Maar meer nog dan een
legpuzzel leert deze Hongaarse horreur ons iets over monomaan gedrag van mensen
- omdat het zo'n uniek en oerslim stukje speelgoed is.
Door de kubus kan iemand tijdelijk een persoon worden met een ‘one track mind’,
zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Van de Craats heeft zijn verslaving in ieder
geval om weten te zetten in een helder geschreven, informatief boekje, waar zowel
de beginnende draaier als de gevorderde kubist zijn voordeel mee kan doen.

TOPOR
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Boek in een fles gevonden
Charles Jacksons klassieke roman over alcoholisme vertaald
Het verloren weekend door Charles Jackson Vertaling Clara Eggink
Uitgever: Loeb, 288 p., f34,50
Ton Anbeek en Dawn Foor
Alcoholisme is een ziekte van schrijvers en daarom bestaat er nogal wat proza over
alcoholici. Malcolm Lowry, Reve, Carmiggelt, het zijn de minsten niet die zich aan
het onderwerp gewaagd hebben. Een klassiek werk op dit gebied is The Lost
Weekend van Charles Jackson, geschreven in 1942-1943. De eerste uitgever die
het onder ogen kreeg, merkte afkeurend op: ‘Hoe kan iemand geïnteresseerd zijn
in de problemen van een stuk alcoholisch wrakhout terwijl duizenden jongemannen
sneuvelen in een wereldoorlog?’
Toch verscheen de roman nog in 1944, en er werd later een knappe film van
gemaakt (met Ray Milland in een zeer overtuigende hoofdrol). Op dit moment is het
niet makkelijk een Amerikaanse editie van dit deprimerende boek in handen te
krijgen - niet onbegrijpelijk als men beseft dat deze realistische analyse van
zelfdestructie-door-drank weinig lijkt aan te sluiten bij het Amerikaanse proza van
dit moment. Wie Jacksons meesterwerk wil leren kennen, is dus wel aangewezen
op deze Nederlandse vertaling van Clara Eggink.
Het verhaal is simpel in al zijn onontkoombaarheid. Het begint op de vrijdag dat
Don Birnam zijn broer ervan overtuigt dat hij het weekend rustig alleen door kan
brengen. Birnam begint die dagen sober genoeg; hij leest een Duitse roman (in de
Amerikaanse editie is dat merkwaardigerwijs: Dubliners van James Joyce) en mijmert
over schrijvers en componisten van klassieke muziek. Het gaat geleidelijk aan mis
als hij zich zelf begint te vergelijken met geniale dichters als Poe, Keats en Byron,
‘al de begaafde en roekeloze mannen, die in tragische schittering vroeg en
onherroepelijk opgebrand waren.’ Dan volgt een reeks van snel wisselende
stemmingen (euforie, superioriteitsgevoelens, zelfhaat, wanhoop) die hem in paniek
naar de fles doen grijpen; en daarmee raakt hij verzonken in een weekend van
waanzin en zelfdestructie. De ene fles na de andere brengt hem verder op weg naar
het delirium, hij hijst zich zelf van café naar slijterij en terug, een zwerftocht met
maar één doel: drank. Als zijn geld op is, leent of steelt hij van bekenden of
vreemden. Op zaterdagmorgen wordt hij wakker in een ziekenhuis, op de afdeling
voor alcoholici uiteraard. Onder protest van de behandelende dokter verlaat hij het
gebouw: er bestaat geen medisch middel om hem te redden. De volgende dag
neemt zijn vriendin Helen hem onder haar hoede. Op dat moment is hij in het midden
van zijn delirium, heeft alle macht over zijn lichaam verloren en kan geen coherente
zin meer uitbrengen. Zij verzorgt hem, stopt hem in bad, laat hem slapen. Op
maandagochtend, als ze naar haar werk is, staat hij moeizaam op en sleept zich
zelf naar een pandjesbaas waar hij vijf dollar krijgt voor het bontjasje dat hij van zijn
reddende engel heeft gestolen. Het boek eindigt als hij erin geslaagd is de zes
flessen die hij gekocht heeft te verbergen vóór zijn broer thuiskomt.

Verklaringen
Waarom drinkt Birnam, of liever: waarom drinkt hij zich kapot? In het boek worden
verschillende verklaringen gegeven. In de eerste plaats is zijn vader weggelopen
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toen hij tien was; zijn moeder heeft te hoge verwachtingen van hem gehad, en dat
is door alle lof van leraren en leraressen nog versterkt. Die overspannen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

25
verwachtingen kan hij niet waarmaken. Zijn studie wordt vroegtijdig afgebroken als
zijn dispuut hem van homoseksuele neigingen verdenkt en hij uit het corps wordt
getrapt. Hij veronderstelt ‘dat hij een van de vele miljoenen van zijn generatie was,
die zo omstreeks hun dertigste jaar tot de verontrustende ontdekking gekomen
waren dat het leven niet uitpakt op de manier die je er altijd van verwacht had en
waarom deze ontdekking juist hem zo getroffen had en niet hen - of althans niet al
te veel van hen - was iets dat hij niet doorgronden kon.’ Zijn enige ‘troost’ is dat hij
één van dat leger zo veelbelovende kinderen is die het nooit gehaald hebben.
Wat ook precies de verklaring van zijn drankzucht moge zijn, het feit van de
zelfvernietiging blijft. Weinig hulp krijgt hij van de ‘zotte psychiater’ (Birnams typering)
die hem zijn narcisme onder ogen brengt. Hij gaat gewoon door met drinken omdat
hij te laf is voor andere vormen van zelfmoord.
Al deze gegevens maken nog geen boeiend boek. Maar Het verloren weekend
is een meesterwerk dat veel meer is dan een verhaal over een mislukte dertiger die
aan de drank is. Dat komt door twee dingen, de haarscherpe zelfanalyse van de
hoofdpersoon en de virtuoze manier waarop zijn ontreddering beschreven wordt.

Foto op het omslag van de Nederlandse vertaling van The Lost Weekend

De dubbelheid
Heel in het begin beseft de hoofdpersoon ‘dat hij een soort dualistische
persoonlijkheid scheen te zijn, tegelijk superieur en inferieur aan zich zelf, het
dronken en het nuchtere ego.’ Deze gespletenheid heeft tot gevolg dat de nuchtere
Birnam zich niet kan identificeren met zijn dronken alter ego. Machteloos kijkt hij
toe als het proces van dronkenschap eenmaal begonnen is en niet meer gestopt
kan worden. Ook de lezers worden gedwongen tot een dubbelzinnige houding: aan
de ene kant deelt men de woede, walging en afkeer van Birnam voor zijn dronken
ik; aan de andere kant voel je medelijden met iemand die ondanks zijn
scherpzinnigheid toch het hulpeloze slachtoffer wordt van zijn alcoholisme.
Het tweede sterke punt van het boek is de kracht van de beschrijvingen. Als
Birnam een kilometerslange zwerftocht door de straten van New York onderneemt
in een vergeefse poging zijn typemachine te verpanden, worden al die pijnlijke
stappen die de trillende hoofdpersoon met het steeds zwaardere gewicht aan zijn
arm moet verzetten zo knap weergegeven dat de lezer bijna zijn eigen handen klam
voelt worden. Even aangrijpend is de afstandelijke, bijna te klinische beschrijving
van de toestanden op een afdeling van alcoholici.
Door het hele boek heen zijn er opmerkingen over verhalen die Birnam op papier
wil zetten en soms heeft hij zelfs de illusie dat hij als enige de essentie van kunst
kent. Zijn gedachtenstroom wemelt van citaten en toespelingen: Shakespeare,
Dostojevski, Thomas Mann en natuurlijk F. Scott Fitzgerald. Het tragische van
Birnam is dat hij nooit in staat zal zijn deze rijkdom aan ideeën uit te buiten; het
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knappe van Jackson is dat hij zo overtuigend vorm heeft weten te geven aan die
onmacht.
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Een visueel woordenboek
Vrouw met snor? Dat zoeken we op
The Dictionary of Visual Language door Philip Thompson en Peter
Davenport Uitgever: Bergstrom and Boyle Books, Londen, 258 p., f77,Piet Schreuders
Wie in Webster's Dictionary het woord dictionary opzoekt, vindt daar in het Engels:
‘Naslagwerk waarin woorden in een zekere orde, meestal alfabetisch, zijn
gerangschikt, benevens informatie over de voorkomende vormen, de uitspraak, de
functies, de etymologie, de betekenissen, alsmede het syntactisch gebruik ervan.’
De onlangs verschenen Dictionary of Visual Language zal dus iets dergelijks moeten
doen, maar dan niet met woorden maar met beelden.
Een probleem met beelden is echter dat ze niet zonder meer in alfabetische of
andersoortige volgorde te rangschikken zijn. Om dat toch te kunnen doen, moet je
ze eerst omschrijven met woorden, maar veel hangt dan af van welke woorden je
kiest. In een gewoon woordenboek staat onder fakkel ‘toorts’ en onder toorts ‘fakkel’,
maar een afbeelding van een fakkel kan beter niet op twee verschillende plaatsen
staan. En moet een samengesteld beeld als ‘vrouw met fakkel’ nu onder fakkel,
onder vrouw of onder vrijheidsbeeld worden gezocht? Een ingewikkeld systeem
van verwijzingen is hier het enige wat erop zit.
Wat iemand kan bezielen om een verklarend woordenboek voor beelden samen
te stellen, legt een van de auteurs, Philip Thompson, uit in een korte inleiding: ‘We
realiseerden ons (in 1974) plotseling dat er een hiaat bestond tussen de talrijke
boeken met historische symbolen en de levende visuele taal die beeldend
kunstenaars en grafisch ontwerpers de afgelopen vijftig jaar hebben ontwikkeld. (...)
Grafisch ontwerpen is een taal, die net als andere talen een woordenschat,
grammatica, syntaxis en retoriek bezit.’ Deze beeldtaal, aldus Thompson, maakt
ook een frequent gebruik van het cliché, maar daarmee houdt de vergelijking met
een normale taal op. In de gesproken en geschreven taal is een cliché immers
meestal een teken van zwakte, iets dat door een goed schrijver in geen geval mag
worden gehanteerd; maar een clichématig beeld is een van de sterkste middelen
die een graficus, fotograaf of tekenaar tot zijn beschikking heeft. Grafisch ontwerper
George Lois, wiens werk met achtentwintig voorbeelden in het woordenboek der
beeldtaal is vertegenwoordigd, beweert zelfs dat er zonder het gebruik van visuele
clichés van enige communicatie in drukwerk of op de televisie zo goed als geen
sprake zou zijn.
Het lijkt een tikkeltje pretentieus, zo'n inleiding over beeldtaal, grafische syntaxis
en visuele clichés, maar hij beslaat slechts één pagina tekst en de rest van het 258
pagina's tellende naslagwerk is bijna helemaal met beelden gevuld. Daarbij lijkt het
gelukkig in geen enkel opzicht op het gebruikelijke plaatjesboek waarin een zwak
kunsthistorisch opstel, gezet uit een aanstellerig lettertype, vergezeld gaat van
slordig bij elkaar gezochte afbeeldingen, waarvan sommige in zwart-wit, andere in
kleur, nu eens klein en dan weer paginagroot zijn gereproduceerd. Het ontwerp, of
zoals men wil de ‘beeldtaal’ van het boek zelf is helder, bescheiden, overzichtelijk
en handig in het gebruik. Een gemiddeld lemma bestaat uit een vetgedrukt trefwoord
(‘Skelet’, ‘Muziekinstrumenten’, ‘Zandloper’, ‘Film’) gevolgd door een korte
omschrijving van de gebruikelijke betekenis en de associaties die horen bij het
betreffende beeld. In de meeste gevallen wordt deze stekst gevolgd door een of
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meer illustraties, klein maar duidelijk, in volgorde van ontstaan gerangschikt en ieder
voorzien van korte onderschriften met uitleg en bronvermelding. Er zijn meer dan
1700 illustraties opgenomen, behorende bij meer dan 1200 trefwoorden.

We love it
De trefwoorden staan voor beelden, objecten, stijlmiddelen, stereotypen, ikonen en
symbolen; overbekende beeldende clichés als Appel, Pijl, Speelkaart en Vlag;
specifiek grafische clichés als Kleurvlakken, Aflopende foto's, Schrijfmachineletters,
Perspectieflijnen, Atoomstructuur of De Boemerangvorm; of bekende beelden als
de wijzende vinger van Lord Kitchener, de twee mannen die als paard verkleed zijn,
de fontein, de bloem, de datumstempel of damesbillen. Sommige trefwoorden (Neon,
Gebroken Zuil, Verrekijker, Hoorn des Overvloeds, Spiraal, Mickey Mouse, Kasteel)
zijn niet geïllustreerd, andere daarentegen heel uitgebreid, zoals Vrouw met Snor.
Als de twee belangrijkste bronnen voor dat merkwaardige beeldcliché noemt men
Marcel Duchamps ‘verbeterde’ versie van de Mona Lisa (L.H.O.O.Q., 1919) en
bepaalde scènes uit Bunuels Un Chien Andalou (1928), ‘but graffiti artists have
probably been active in this area since pre-history.’ Er volgen, naast Duchamps
schilderij, acht voorbeelden van advertenties, tijdschrift- en boekomslagen uit de
jaren zestig waarin met wisselende originaliteit snorren op vrouwengezichten zijn
aangebracht. In het geval van dit lemma is het duidelijk dat de hoeveelheid
afbeeldingen niet zozeer een indicatie inhoudt van het belang van het behandelde
beeld maar veeleer van het enthousiasme en het plezier van de samenstellers. In
de inleiding zeggen zij: ‘We hebben iedere dag blootgestaan aan de verleiding om
een aparte categorie in te voeren getiteld Because We Love It, maar zou deze
uitgave jaren hebben uitgesteld.’ Daarom hebben ze de categorie maar over een
aantal andere uitgesmeerd, blijkbaar.

De meeste categorieën zijn in ieder geval erg interessant (zoals Eye Substitute of
Perspective) en het op deze manier presenteren van een immense hoeveelheid
beeldmateriaal uit de twintigste eeuw staat er garant voor dat je als lezer en kijker
nooit het spoor bijster raakt. Ik heb geprobeerd om zelf motieven te vinden die er
niet in staan, maar slaagde daarin niet. Het is leuk om zelf andere voorbeelden van
bepaalde thema's erbij te zoeken: zo had bij Gescheurd Papier werk van H.W.
Sandberg gekund, bij Auto-Create (de tekening die zich zelf tekent) werk van M.C.
Escher en bij Borstbeeld werk van Herbert Bayer.
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Tussen de bedrijven door geven de samenstellers er blijk van dat ze goed uit hun
ogen kunnen kijken en leveren ze bondige, duidelijke en vaak amusante
commentaren op bepaalde stijlperioden. Zo worden de jaren twintig en dertig
behandeld in de entries Perspectief, Droom, Pijl en Inktvlek: ‘De schilderijen van de
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surrealisten uit de jaren twintig en dertig hadden invloed op de ontwerpers en
affichekunstenaars van de jaren dertig en veertig. Droombeelden kwamen veel voor
in het surrealisme. Een van zulke droombeelden bestond uit lijnen die perspectivisch
bij de horizon samenkomen en enkele objecten die daar op willekeurige plaatsen
tussen zijn geplaatst. Van watten gemaakte wolken maakten het beeld af; het gebruik
van Victoriaanse gravures in combinatie met foto's heeft ook sterke
droomassociaties.’ Het modieuze afbeelden van pijlen in dezelfde periode wordt
verklaard uit het gebruik van pijlen door Paul Klee, twintig jaar eerder; voorts wordt
er melding van gemaakt dat het thema Inktvlek een belangrijk element was op
vooroorlogse affiches op stations in Engeland.

De ontwerpers Cassandre (Frankrijk), Herbert Bayer (Duitsland), Paul Piech (Engeland) en
Joseph Binder (USA) behandelen het motief Perspectieflijnen. De ontwerpen zijn uit
respectievelijk 1925, 1930, 1948 en 1952.

Zo sprong Paul Rand om met de visuele cliché's Prikkeldraad, Kleerhanger, Touw, Penseel,
Fakkel, Dobbelsteen, Kleurvlekken en Maan. De ontwerpen zijn respectievelijk uit 1940 (2×),
1944, 1946 (2×), 1947, 1948 en 1960.

Tijdperken
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Uit de tekst bij de trefwoorden Boemerang, Boog, Afbeelding van Beweging,
Oneindigheid, Atoomstructuur en Kleurvlakken kunnen we een treffend commentaar
destilleren op de ontwerpmode van de jaren veertig en vijftig: er werden toen
overmatig veel grafische stijlmiddelen gebruikt die totaal niets te maken hadden met
de oorspronkelijke betekenis ervan. De boemerangvorm kwam behalve in de
publiciteitskunst ook voor in de schilderkunst van deze periode en bij bepaalde
Scandinavische meubelen (niervormige bijzettafeltjes). De abstracte vorm ∞,
oorspronkelijk het symbool voor ‘oneindig’, werd evenals de grafische voorstelling
van trillingen, door ontwerpers te pas en te onpas ingezet als grafisch lapmiddel.
De ‘atoomstijl’ bereikte volgens Thompson en Davenport zijn apotheose in het
Festival of Britain van 1951, maar was op de Wereldtentoonstelling te Brussel in
1958 nog steeds populair. Een ander motief, Willekeurige Kleurvlakken, was los en
schetsmatig in de jaren veertig en regelmatig en scherp in de jaren vijftig.

De jaren zestig worden gekarakteriseerd onder Woordenboek, Brief als Beeld,
Lippen, Voor & Na en Ronde Hoeken: ‘Het reproduceren van een fragment uit een
woordenboek was een natuurlijke reactie op het gebruik van afbeeldingen, en
bereikte het verzadigingspunt bij het begin van de jaren zestig.’ ‘De truc om een
natuurgetrouwe reproduktie van de opdrachtbrief van de cliënt te gebruiken als
advertentie is een van de vele non-design-oplossingen die karakteristiek zijn voor
de jaren zestig.’ Andere clichés van de jaren zestig waren het afbeelden in full colour
van een paar lippen, liefst uitvergroot over twee pagina's, en de mode van de ronde
hoeken, een cliché dat ook tot uitdrukking kwam bij de ramen in bepaalde moderne
gebouwen.
De trefwoorden Lichaam en Inkleuren, ten slotte, verschaffen inzicht in de beeldtaal
van de jaren zeventig: ‘Als gevolg van de zogenaamde permissiveness van de jaren
zeventig heeft het zonder aanwijsbare reden (fotografisch) afbeelden van het naakte
lichaam, en in het bijzonder de vrouwelijke variant daarvan, epidemische proporties
aangenomen.’ ‘Het dwangmatige gebruik in de afgelopen tien jaar van het
kleurboekprincipe, of een afgeleide daarvan, het painting-by-numbersprincipe, werd
dikwijls gebruikt als een stilistisch trucje.’

Wie het boek van kaft tot kaft leest, komt ook mooie geschiedkundige
wetenswaardigheden tegen. Het gebruik van ‘echte’ kogelgaten in omslagen van
thrillers blijkt al in 1945 te zijn toegepast door de ontwerper Paul Rand; het
Ban-de-Bom-teken (☮) blijkt al in 1956 te zijn ontworpen door de Engelsman Gerald
Holtan; de lippestiftafdruk van een zoen blijkt al door de studenten van het Bauhaus
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als icoon te zijn gebruikt, en van twee wereldberoemde logo's, die van Pirelli en
Esso, blijkt de ontwerper niet bekend te zijn.
De stilistische mode van een bepaald tijdperk is meestal het best terug te vinden in
het werk van middelmatige of slechte kunstenaars. Toch zijn de in dit boek
bijeengezochte voorbeelden niet alleen goede illustraties van een motief of een stijl,
maar ook van het werk van een aantal belangrijke ontwerpers, dat zelfs zonder het
themaverband het bekijken waard is. Ongeveer de helft van de illustraties komt uit
de Verenigde Staten (ongehoord veel voor een Engels boek), een derde komt uit
Engeland en de rest uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland en nog een
paar andere landen. De meest afgebeelde ontwerper is Paul Rand, niet ten onrechte
volgens mij, en hij wordt gevolgd door Henry Wolf, Bob Gill, Derek Birdsall, George
Lois, Raymond Savignac, Herbert Leupin, Lou Dorfsman en Saul Bass. Ook het
werk van belangrijke voorlopers als Herbert Bayer, E. McKnight Kauffer, Cassandre,
Piet Zwart (een enkele maal gespeld als ‘Piet Zwartz’), Van Doesburg, El Lissitzky,
Käthe Kollwitz en John Heartfield heeft een plaats gekregen.

Remedie
De auteurs zijn zelf ook ontwerpers, en ze hebben hun eigen werk niet vergeten.
Peter Davenport staat er drie keer in en Thompson maar liefst
Vervolg op pagina 29
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Tromps ideologiekritiek
De strijd om de vrijgestelden en de frustratie-agressie hypothese
Het falen der nieuwlichters door Bart Tromp Uitgever: De Arbeiderspers,
Synopsis, 295 p., f36,50
Percy B. Lehning
De algemene noemer van de in deze bundel verzamelde opstellen en interviews
(die zonder uitzondering allemaal in een andere vorm eerder gepubliceerd zijn, maar
‘voor deze gelegenheid geheel herzien en in een aantal gevallen aanzienlijk gewijzigd
of aangevuld zijn’) is - in de woorden van Bart Tromp - de manier waarop mensen
de wereld proberen te veranderen op basis van theorieën en ideeën die voor dat
doel vaak te kort schieten, maar daardoor ook weer onverwachte en onbedoelde
effecten hebben.
Dit thema komt in de meeste opstellen alleen maar aan de orde in de context van
de onderwerpen die behandeld worden. (Een belangrijk verschil met de eerste
bundel van Tromp, De samenleving als oplichterij uit 1977.) In de gebundelde versie
ontbreken bovendien de oorspronkelijke voetnoten en zijn aanvullingen in de
literatuurverwijzing tot een minimum beperkt.
In één opstel, Marginalia bij een ‘revolutie’, wordt de hierboven geformuleerde
algemene noemer van de bundel meer expliciet behandeld. Hier wordt een analyse
gegeven van het falen der nieuwlichterij in de jaren zestig en zeventig in Nederland.
Kernvraag is, in dit specifieke geval maar evenzeer in het algemeen: waaraan is
het falen van nieuwlichters te wijten? Welke theoretische of historische verklaringen
kunnen daarvoor gegeven worden?
Het in de titel van het boek vervatte thema zou op zich zelf genoeg zijn voor een
bundeling van opstellen, maar Tromp heeft in dit boek ook andere essays opgenomen
die een soms ver verwijderd verband hebben met het eigenlijke onderwerp. Het zijn
in de meeste gevallen uitgewerkte boekbesprekingen: Marx contra Engels, de
dochter(s) van Marx, Max Weber, de Von Richthofen Sisters, Eckart Kehr, en
algemenere beschouwingen over China na de dood van Mao, de Galtungs in de rol
van valse profeten, en interviews met Alan Tourraine, Christopher Lasch en Immanuel
Wallerstein.
In Marx contra Engels gaat Tromp in op de vraag of er een breuklijn ligt tussen
een aantal centrale ideeën van Marx en de interpretaties die daaraan door Engels
gegeven zijn. Met name gaat het hier om het filosofische probleem van de
fundamentele tegenstelling tussen de opvattingen van beiden over de aard van de
werkelijkheid en de manier waarop deze kenbaar is. Het dialectisch en historisch
materialisme, zoals dat door Engels uiteindelijk is verwoord (en voor ‘marxisme’ is
uitgegeven), blijkt bij nadere beschouwing een metafysische en
anti-wetenschappelijke dogmatiek, vermomd als wetenschap. Maar juist aan die
vermomming ontleent het zijn prestige. In een filosofie waarin theorie en praktijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is dan uiteraard de volgende vraag: welke
consequentie heeft deze theorie voor het analyseren van de politieke werkelijkheid?
Dat heeft tot gevolg dat een juiste, ondogmatische analyse van die praktijk onmogelijk
wordt gemaakt. Binnen communistische regimes, betoogt Tromp, heeft dit
‘engelsisme’ enerzijds de functie vervuld van rem op zelfstandig denken en anderzijds
die van rechtvaardiging van terreur en onderdrukking onder het mom van wetenschap
en vooruitgang. Met andere woorden: in deze interpretatie is niet Marx, maar Engels
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de constructeur van een filosofisch systeem dat zich liet gebruiken voor de
rechtvaardiging van de Goelag Archipel. Tromp haast zich daaraan toe te voegen
dat ‘de goedmoedige Engels die verschrikkelijke ontwikkeling nooit heeft kunnen
voorzien en hij draagt er ook geen enkele verantwoording voor’. Akkoord, het gaat
niet om Engels' ‘schuld’, maar deze problematiek ligt toch wel wat ingewikkelder.
De vraag is immers in hoeverre het filosofische denksysteem zelf al niet totalitair is.
Voor het hanteren van zo'n denksysteem is Engels natuurlijk wél verantwoordelijk.
En het gebruik dat van de geschriften gemaakt wordt, kan niet als een onbetekenend
toeval worden afgedaan.

Weber
Sociaal-democraten hebben de beklemmende werking van dit ‘engelsisme’ ingezien
en het dan ook aan de kant gezet. Maar, aldus Tromp, tegelijkertijd is daarmee de
werkelijke betekenis van Marx verborgen. Erger nog: de theorie van het socialisme
als noodzakelijk onderdeel van de politieke praktijk is uit het gezichtsveld verdwenen.
Men kan het eens zijn met deze constatering van Tromp, maar wie dan een
uiteenzetting verwacht over wat dan die werkelijke betekenis van Marx is, of wat de
theorie van het socialisme inhoudt, komt bedrogen uit. In dit opstel, noch in de
andere opstellen wordt daar nader op ingegaan!

Bart Tromp

In de opstellen over Max Weber (‘misschien wel de belangrijkste politieke denker
van onze tijd’) en Eckart Kehr komen, duidelijker dan in enig ander, Tromps eigen
opvattingen naar voren, zij het - ook hier weer! - impliciet. Dit geldt met name waar
Tromp het heeft over wat hij bij Weber omschrijft als het gevoel van
verantwoordelijkheid tegenover de waarheid. Voor Weber is dit het alternatief voor
politieke of culturele irrationaliteit, nostalgie of romantiek. Tromp onderschrijft het
pleidooi van Weber voor de waardevrijheid van de wetenschap, het uit elkaar houden
van de sferen van zijn en behoren. Politieke en ethische waarden dienen zich volgens
Tromp te wijzigen op basis van reflectie en empirische kennis die de sociale
wetenschappen kunnen leveren. En zo is het ook. Dat maakt ook duidelijk waarom
iedere dogmatische theorie creatief denken over de politieke praktijk onmogelijk
maakt. De actuele betekenis van Weber en Kehr ligt in het feit dat beiden in hun
werk laten zien dat engagement en methodische waardevrijheid weliswaar geheel
te scheiden zaken zijn, maar dat deze zeer wel gecombineerd kunnen worden.
Sterker nog: gecombineerd behoren te worden.
Misschien is China twee jaar na de dood van Mao, verslag van een bezoek aan
China, hier wel een voorbeeld van. Het bezoek diende niet om antwoord te krijgen
op de vraag waarom de koers na Mao zo fundamenteel gewijzigd is. Daar komt
men niet achter door naar de Volksrepubliek te reizen: ‘dat is de minst geschikte
plaats om informatie over het politieke stelsel te weten te komen.’ Het is een
uitermate informatief verslag met als conclusie dat er in China daadwerkelijk sprake
is van een restauratie. Niet van één stap terug, nadat twee stappen voorwaarts zijn
gezet, maar van een Grote Sprong Achterwaarts, terug naar de weg die tussen
1962 en 1966 werd ingeslagen. Met andere woorden, de periode van vóór de
Culturele Revolutie die - zoals de Chinezen sinds kort officieel te horen hebben
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gekregen - door Mao in 1966 ontketend was op basis van theoretisch ‘totaal onjuiste’
uitgangspunten.
Juist omdat het moderne China een ingewikkeld en voortdurend bewegend geheel
is, behoort het niet gereduceerd te worden tot een projectiescherm van politieke
ideeën van reizigers en onderzoekers. Ontbreekt deze distantie, dan is men niet in
staat om te constateren dat - ook hier weer - doctrine en uitkomst schril contrasteren,
dat beeld en werkelijkheid niet overeenstemmen. Wordt het beeld wel op zijn juistheid
getoetst, dan vereist de weigering om voor de rede te capituleren dat - bij een
discrepantie tussen beide - de conclusie getrokken wordt dat er iets met de theorie
mis is. Dit alles mag vanzelfsprekend klinken, valse profeten die óf de discrepantie
tussen theorie en werkelijkheid niet (willen) zien, óf voor wie de aanpassing van de
theorie taboe is, zijn er nog steeds. Tromp laat op genadeloze wijze zien dat zich
bij de valse profeten ook de polemoloog en ‘kritisch intellectueel’ Johan Galtung
gevoegd heeft, aan de hand van het met zijn vrouw geschreven reisverslag Von
China lernen.
Van de drie interviews is dat met Alain Tourraine wel erg gedateerd; het is van
vóór diens spraakmakende boek L'Après socialisme uit 1980, zodat zijn opmerkingen
over het Franse socialisme nu wat in de lucht komen te hangen. Tromp had dit boek
op zijn minst in een nabeschouwing kunnen betrekken. Het gesprek met Christhopher
Lasch toont eens te meer aan dat Lasch een zeer overschat denker is. Wallerstein
komt aan het woord over zijn theorie van het wereldsysteem. De importantie

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

29
van Wallerstein ligt in het feit dat hij sociologen en politicologen gewezen heeft op
het belang van de historische dimensie bij het analyseren van
staatsvormingsprocessen en de ontwikkeling van het kapitalisme. Zijn theorie van
het wereldsysteem geeft een gedetailleerde analyse van het proces van de
ontwikkeling en verspreiding van het kapitalisme over de aardbol, met behulp van
een verklaringsmodel - ‘paradigma’ - dat, beter dan voorgaande modellen de
werkelijkheid kan analyseren. Voor dit interview geldt ook dat het enigszins gedateerd
is. Er is inmiddels door vakhistorici fundamentele kritiek geleverd op Wallersteins
interpretatie van de zestiende en zeventiende eeuw en door sociologen en
politicologen op zijn theoretische concepten (onder andere door T. Skocpol en P.
Worsley). Van een bundel opstellen waarvan beweerd wordt dat zij ‘aanzienlijk zijn
aangevuld’ had men een naschrift mogen verwachten waarin op deze ontwikkeling
wordt ingegaan.

Frustratie-agressie
Het falen van vernieuwing in Nederland in de jaren zestig en zeventig is het centrale
thema van Marginalia bij een ‘revolutie’, waarvan de conclusie in de titel van de
bundel tot uiting komt. In de eerste plaats gaat Tromp in op de beeldvorming en de
daarin besloten interpretatie van de werkelijkheid. Niet verwonderlijk, omdat het
Tromp voortdurend gaat om een toetsing tussen beeld en werkelijkheid. Deze
toetsing is van belang omdat mensen zich door de beeldvorming laten leiden of
omdat met behulp van beeldvorming macht wordt uitgeofend.
Twee elementen zijn in Tromps interpretatie van belang: de explosieve ontwikkeling
van televisie als communicatiemedium en iets wat Tromp omschrijft als ‘een
vulgair-sociologisch wereldbeeld’. Elke gebeurtenis wordt in het kader van dit
vulgair-sociologische beeld opgevat als een symptoom van dieperliggende sociale
structuren, processen of fenomenen (het zogenaamde ijsbergsyndroom). Ten
onrechte, volgens Tromp, want deze visie maakt in het geheel geen onderdeel uit
van de empirische kennis en de theoretische inzichten die het bestaan van dergelijke
dieperliggende fenomenen zou kunnen aantonen. Tromp is van mening dat het bij
de acties van protesten vernieuwingsgroepen niet ging om acties gericht op
machtsvorming, maar dat de acties vooral een symbolisch karakter hadden. Dat
het meer ging om stijl dan om inhoud. Bovendien is Tromp van mening dat de
pretentie dat actiegroepen dichter bij ‘de bevolking’ stonden en er representatiever
voor waren dan politieke partijen of traditionele belangenbehartigingsorganisaties
niet juist is. Daarmee is het neo-populisme onhoudbaar geworden.
Als dat zo is, bedacht Tromp na de publikatie van de eerdere versie van dit opstel,
dan kunnen we een bekende hypothese uit de sociale wetenschappen verwerpen:
de frustratie-agressie hypothese. ‘De standaardopvatting stelt dat mensen tot acties
overgaan, omdat ze in ernstige mate gefrustreerd zijn in het nastreven van hun
doeleinden.’ Omdat in de actiegroepen van de jaren zestig de minst bedeelden in
de samenleving niet vertegenwoordigd waren, moet de frustratie-agressie hypothese
aldus Tromp, ‘als verklaring van het optreden van actiegroepen en nieuwe sociale
bewegingen verworpen worden’. Nog los van de vraag of de frustratie-agressie
hypothese de ‘standaardverklaring’ is, (ook hier concurreren verschillende
verklaringsmodellen om voorrang) is de constatering dat deze hypothese voor de
verklaring van het optreden van de nieuwe vrijgestelden niet opgaat en in de
rommelkast van afgedankte paradigma's thuis hoort, niet erg overtuigend. Tromps
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eigen alternatieve verklaring, dat aan acties en aan vrijwillige politieke participatie
in het algemeen vooral meegedaan wordt door diegenen die daar de mogelijkheid
(tijd, competentie) voor hebben, ziet er veeleer uit als een constatering dan als een
verklaring. Het echte denkwerk moet dan nog beginnen.
Aan de boekversie is ook een verklaring toegevoegd voor ‘het genoemde
immobilisme in de Nederlandse samenleving’. Dit immobilisme is geen gevolg van
restauratie - de gangbare opvatting - maar ‘juist een schijnbaar onafwendbaar
resultaat van emancipatie en democratisering’. Ook hier moet de algemene noemer
van de bundel ingevoegd worden, dus lezen we: ‘Ergens tussen de intenties van
de vernieuwers en dit onbedoelde resultaat van hun streven moet iets zijn misgegaan.
Maar wat?’ Ook hier wordt weer gepretendeerd dat een verklaring wordt gegeven,
terwijl Tromp blijft steken in een constatering. Misschien moeten we de werkelijke
verklaring op een andere plaats in dit opstel zoeken, en wel in de kanttekeningen
die gaan over het Janushoofd van de ideologische vernieuwing in Nederland. Het
zijn de ‘nieuwe’ ideeën van de jaren zestig die - gedeeltelijk, aldus Tromp verantwoordelijk zijn voor het falen van die vernieuwing. Een essentieel kenmerk
van het nieuwe denken is het anti-intellectualistische karakter ervan; verzet en afkeer
van wetenschap en rationeel denken, verzet, niet alleen tegen historische politieke
tradities van links en rechts, maar meer nog, verzet om zelfs van die traditie kennis
te nemen. Daar komt nog bij dat in dit denken de notie van een politieke
gemeenschap, een gemenebest ontbreekt, wat de ontwikkeling van het nastreven
van benepen eigenbelang onder het mom van emancipatie en democratie heeft
versterkt. De vraag wat er mis is gegaan tussen intenties en bereikte effecten wordt
dus vooral uit een intellectueel tekort verklaard: het nieuwe denken is niet voor zijn
taak berekend.
Een probleem met deze verklaring van opkomst en ondergang van de
vernieuwingsbeweging is, dat deze geheel in ‘idealistische’ termen plaats lijkt te
vinden. Dat wordt mede in de hand gewerkt door het ‘ijsbergsyndroom’ volledig van
tafel te vegen. Met andere woorden: dieper liggende sociale structuren, processen
en fenomenen spelen geen rol in Tromps verklaringsmodel. Dat is wel
weer-verklaarbaar, omdat Tromp alle acties tot symbolische acties gereduceerd
heeft. Nee, overtuigend is Tromp hier met zijn ‘alternatieve verklaringen’ van
veranderingsprocessen allerminst.
Voor wie deze opstellen en interviews al van eerdere publikatie kende, bevat deze
bundel weinig verrassingen. Behoudens de inleiding van enkele pagina's staat er
geen enkele nieuw geschreven bijdrage in en ook de aangekondigde ‘aanzienlijke
wijzigingen of aanvulling’ blijven beperkt. Wat de inhoudelijke kant betreft: de door
Tromp gesignaleerde discrepantie tussen intenties en (onbedoelde) effecten blijft
al te vaak steken in de loutere constatering, in plaats dat er een verklaring voor
wordt gegeven. In essentie houdt Tromp zich bezig met ideologiekritiek, niets minder,
maar zeker niet meer. Centraal staat daarin het aan de kaak stellen van het verraad
der klerken: de rede mag niet capituleren voor dogma's. Een programma dat gehoord
mag worden, maar dat in deze bundel slechts de vorm heeft van aanzetten.

Visueel woordenboek
Vervolg van pagina 27
dertig keer. Dat is overdreven, en in combinatie met het werk van de grootste
ontwerpers dezer aarde is het zelfs een beetje pijnlijk. Ik vind ook het aantal cartoons
van Mel Calman en André Francois (samen goed voor meer dan honderd
afbeeldingen!) te veel van het goede, en ik vermoed dat Thompson, die samen met
Mei Calman in de jaren zeventig een aantal omslagen voor Penguin Books ontwierp,
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hier ondanks zich zelf is uitgegaan van de stelregel ‘Because We Like It’. Een ander
bezwaar is dat dit boek zogenaamd ‘the last four decades’ bestrijkt - dat moet dus
inhouden het tijdvak 1940-1980 - maar in werkelijkheid zwaar de nadruk legt op de
eerste helft van de jaren zestig: een op de drie afbeeldingen stamt uit die periode.
De eerste helft van de jaren vijftig en de tweede helft van de jaren zestig krijgen
normale aandacht, maar de late jaren veertig en de vroege jaren zeventig komen
er bekaaid af en de periode 1940-1945 wordt zo goed als verwaarloosd. Ik begrijp
dat niet, want juist in die tijd zijn er in Engeland en Amerika heel interessante affiches
en boekomslagen gemaakt.
‘Dit boek,’ schrijft George Lois in zijn voorwoord, ‘komt tot ons in een periode dat
art directors zich steeds minder bewust lijken te zijn van 's werelds rijke, eindeloze
voorraad beelden, en van de enorme kracht die die beelden kunnen hebben bij het
met esprit en stijl communiceren.’ Hij verklaart deze bewustzijnsvernauwing uit de
ontwikkeling van de jaren zestig dat menig art director tevens zakenman, copywriter,
marketing manager en communicatie-expert is geworden.
‘Ze verloren al snel het contact met hun eigen creatieve achtergrond: het denken
in beelden.’ Deze visuele dictionaire zou volgens Lois een remedie kunnen zijn.
Hoe de in het slop geraakte art directors het visuele woordenboek precies zouden
moeten hanteren, is niet direct duidelijk, want je kan niet een trefwoord opzoeken
als je niet eerst een beeld in je hoofd hebt. Maar het is waar dat het grondig
doorspitten van al dit beeldmateriaal enthousiasmerend werkt, als een goed kookboek
voor iemand die van lekker eten houdt. Er is heel wat in te herkennen en veel uit te
leren voor wie graag en veel zijn ogen de kost geeft.
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Ook Madrid heeft zijn zelfkant
Het bijtende sociaal-realisme van Camilo José Cela
De bijenkorf door Camilo José Cela Vertaling: J.G. Rijkmans Uitgever:
Meulenhoff, 207 p., f28,50
Maarten Steenmeijer
Het is altijd een raadsel gebleven waarom Camilo José Cela tijdens de dictatuur
van Franco boeken heeft kunnen publiceren die zonder meer gecensureerd waren
als iemand anders ze geschreven had. Zijn eerste roman, La familia de Pascual
Duarte, verscheen in 1942, drie jaar na het einde van de Spaanse burgeroorlog.
Het zou jarenlang de belangrijkste roman van na de burgeroorlog blijven, niet alleen
door de onverwacht wrede geschiedenis van een barbaarse plattelandsjongen die
zijn tergende moeder vermoordt, maar vooral ook door het groteske sarcasme
waarmee het verhaal verteld wordt.
Ook in latere romans en in zijn reisverhalen komt een heel ander Spanje naar voren
dan het luxe, vrolijke Spanje dat de toeristenfolders ons voorschotelen. Achter de
zonnige stranden zijn armoede, honger, ziekte, prostitutie en achterlijkheid te vinden,
zaken die het Franco-regime liever uit de publiciteit hield. Ook het door Cela
samengestelde Diccionario secreto (Bargoens woordenboek) bereikte zonder veel
moeite de boekwinkels. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Cela het voorbeeld bij
uitstek wordt genoemd van de volstrekte willekeur waarmee de Spaaanse censuur
te werk ging.
De bijenkorf (La colmena, 1951) is de ambitieuze grotestadsroman van Cela,
waar hij vijf jaar aan werkte. Meer dan 160 personages worden twee winterse dagen
lang gevolgd in het Madrid van 1942. Over de stad zelf wordt weinig gezegd,
hoogstens dat het gas en licht er af en toe uitvallen. Over de inwoners des te meer.
In korte fragmenten wordt iets over hun (vaak weinig rooskleurige) verleden verteld,
maar waar het vooral om gaat is hoe ze nu leven, wat ze nu denken en voelen. Dat
kan bij zo'n groot aantal personen bijna alleen maar leiden tot overdaad en een
gevoel bij de lezer dat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Dit risico wordt nog
groter door het ontbreken van een plot en door de niet-chronologische, filmische
rangschikking van de fragmenten. Maar de personen hebben meer met elkaar te
maken dan op het eerste gezicht lijkt. Bovendien krijgt de lezer geen moment de
tijd om af te dwalen, want iedere zin is een hamerslag: ‘Senorita Elvira stelt zich
met weinig tevreden, maar zelfs dat weinige krijgt zij maar zelden. Het duurde lang
voordat zij de dingen begrepen had en toen ze erachter was gekomen had zij al
kraaiepootjes bij de ooghoeken en waren haar tanden al aangevreten en zwart. Nu
is ze tevreden als ze maar niet naar het ziekenhuis hoeft en in haar ellendig pension
kan blijven; misschien wordt binnen een jaar een ziekenhuisbed dicht bij een radiator
van de centrale verwarming haar gouden droom.’

Camilo José Cela
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Ontgoocheld
Bijna iedereen, werkend of niet, heeft geldproblemen, van het zesjarige zigeunertje
dat zingend aan de kost probeert te komen tot de arme violist in het café die geen
bril voor zijn vrouw kan kopen. De welgestelden zijn óf gierig, óf besteden hun geld
aan maîtresses, die makkelijk en voor weinig geld te vinden zijn. Voor jonge vrouwen
is werken immers nauwelijks afdoende om de eindjes aan elkaar te knopen.
Naast de geldnood is ook de seksuele nood erg groot. In pensionnetjes, speciale
appartementen of donkere parkjes wordt heimelijk de liefde bedreven. Op deze
plaatsen lijkt iedereen ervan te genieten, omdat het nog avontuurlijk en spannend
is. Gewoon thuis, voor het slapen gaan, met degene met wie je getrouwd bent is
het een hoogst saaie, onerotische aangelegenheid: ‘Don Roberto zet zijn bril af,
doet die in het etui en legt hem op het nachttafeltje naast het glas water, waarin,
als een geheimzinnige vis, zijn gebit zwemt. “Doe je nachtpon niet uit, je kunt wel
kou vatten.”’
Vrouwen lijken zich beter aan de ellende en de sleur van alledag te kunnen
aanpassen dan mannen. Misschien omdat ze de werkelijkheid binnenshuis
ontvluchten: ze dagdromen over de verloving van hun dochters en over het goede
werk van de kerk. Mannen daarentegen gaan de deur uit: naar een hoertje als ze
het niet zo breed hebben, naar hun maîtresse als ze wat ruimer bij kas zijn. De enige
voor wie de toekomst er rooskleurig uit kan zien is de kelner López. Hij belandde in
Madrid na een meisje uit zijn geboortedorp met een tweeling achtergelaten te hebben.
Het meisje komt jaren later als getrouwde, welgestelde vrouw in Madrid omdat haar
doodzieke man daar geopereerd moet worden. Ze zoekt haar oude minnaar op en
stelt hem voor om met z'n tweeën een café te beginnen als haar man binnenkort
sterft. Het is typerend dat niet verteld wordt of deze plannen werkelijkheid worden,
zoals ook de moord in het boek onopgelost blijft. Evenmin wordt duidelijk waarom
de aan lager wal geraakte academicus Martin Marco door de politie gezocht wordt.
Is hij de moordenaar? Het doet er niet toe waarom alles zo is geworden, het enige
dat telt is het uitzichtloze heden.
De bijenkorf is een wereld vol koppelaarsters, armoedzaaiers, hongerlijders,
overspelige mannen tbc-lijders, dronkelappen, hoertjes, maîtresses, dertienjarige
meisjes die verhandeld worden, neurotische homo's, lijders aan grootheidswaanzin,
mislukte dichtertjes, mannen die hun vrouwen verachten om hun domheid en
vrouwen die voortdurend aan hun man vragen of hij nog wel van hen houdt. Het is
een wrede, ontgoochelde wereld die niet alleen bijtend, maar ook lyrisch beschreven
wordt: ‘Om half twee of twee uur in de morgen sluit de nacht zich over het vreemde
hart van de stad. Duizenden mannen slapen in de armen van hun vrouwen zonder
te denken aan de harde, wrede dag die hen, als een in het verborgen op de loer
liggende wilde kat, misschien binnen een paar uur weer opwacht.’
De bijenkorf heeft een enorme invloed gehad in Spanje. Het is de voorloper van
de sociaal-realistische roman, een stroming die nooit een hoogtepunt heeft gekend
als Cela's magistrale roman. Het zou jaren duren voordat er weer een roman
verscheen die zo tot op het bot gaat, en die bovendien zo hartstochtelijk en
avontuurlijk geschreven is als De bijenkorf.
Dat de nu herdrukte vertaling uit 1962 stamt is alleen te merken aan enkele
enigszins archaïsche uitdrukkingen als morgen aan de dag (bedoeld wordt morgen
nog) en ze droeg haart hartje nog hoog. Eén aanmerking: het lijkt mij een onterechte
correctie om bijna alle fragmenten in de tegenwoordige tijd te vertalen, terwijl in het
Spaans de tegenwoordige en de verleden tijd elkaar afwisselen.
Omdat Cela hier destijds nauwelijks gesignaleerd is, is het verheugend dat er
binnenkort ook herdrukken zullen verschijnen van de vertalingen van La familia de
Pascual Duarte en van Mrs. Cadwell habla con su hijo.
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Maarten Steenmeijer is vertaler Spaans en redacteur van Literair Paspoort
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De uitzonderlijke rang van de veldmaarschalk
Nigel Hamiltons vuistdikke biografie over Montgomery
Monty The Making of a General 1887-1942 door Nigel Hamilton Uitgever:
Hamish Hamilton, 871 p., f70,65 Importeur: Keesing
Kees Schaepman
Ook Montgomery was - zoals praktisch iedere grote oorlogsgeneraal - natuurlijk
gek. Bij hem uitte die waanzin zich in een dermate bezetenheid van zijn vak, dat
zelfs brieven aan zijn familie als dagorders werden opgesteld. Deze bij voorbeeld,
in 1936 geschreven aan zijn stiefzoon John Carver, die zich wilde verloven met de
dochter van admiraal Sir Hugh Tweedle:
‘Ik ben door de admiraal van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ik
heb hem via de post het volgende laten weten:
1. Jij bent 24 jaar oud en Jocelyn bijna 21 en omdat jullie van elkaar houden zie
ik geen redenen waarom jullie elkaar niet zouden ontmoeten aangezien jullie
beiden aantrekkelijke mensen zijn;
2. Het zou nu het beste zijn wanneer we jou ertoe konden krijgen helderheid over
je bedoelingen te verschaffen;
3. Als het je bedoeling is je nu te verloven, vervolgens in oktober naar India te
gaan, over twee jaar terug te keren en dan met Jocelyn te trouwen, dan zal ik
de admiraal adviseren daarmee in te stemmen en ontmoetingen tussen jullie
niet te belemmeren;
4. Over twee jaar zal jij 26 jaar oud zijn en Jocelyn 23 en kan er geen enkel
bezwaar meer zijn tegen een huwelijk.’
Zoals zo vaak verliep alles succesvol volgens de lijnen van Montgomery's zorgvuldige
plannen: het werd een bijzonder gelukkige verbintenis.
Montgomery was een professional en oorlog was zijn vak. Zijn kracht lag niet in zijn
visie (zoals bij generaal Marshall, in de Tweede Wereldoorlog chef-staf van het
Amerikaanse leger) of zijn creativiteit (zoals bij zijn grote tegenspeler veldmaarschalk
Rommel) maar in vakkennis en doorzettingsvermogen. En een bijna grenzeloze
ambitie. Bijna grenzeloos - want als zijn liefde voor het militaire beroep en zijn ambitie
botsten, dan won toch de liefde van de eerzucht. Aangezien de man ook nog behept
was met een uitzonderlijk gebrek aan tact en een ongelooflijke arrogantie zou die
eigenschap een van de barrières gaan vormen voor het ongestoorde verloop van
zijn verder tot in de details geplande carrière. Hoewel Montgomery tussen de twee
wereldoorlogen opklom tot de rang van generaal majoor, leek hij dan ook niet
voorbestemd voor een werkelijk belangrijke positie in het Engelse vredesleger. Al
zijn superieuren loofden zijn grote capaciteiten, maar bijna zonder uitzondering
kritiseerden zij ook zijn al te duidelijk vertoon van minachting voor mensen die hij
minder dan zich zelf achtte.
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Montgomery met de generaals Patten (links) en Bradley (midden), 7 juli 1944

Montgomery (zonder pet), ten tijde van de slag om Alma Halfa, 20 augustus 1942

Een voorbeeld.
Als luitenant-kolonel in India, begin jaren dertig, kreeg Monty opdracht om met
anderhalve compagnie uit te rukken teneinde het wapenarsenaal te Kirkee te
bewaken. Montgomery schreef daarop een brief aan zijn commandant met de vraag
door welk gevaar het betreffende arsenaal dan wel bedreigd werd. Duitsers wellicht?
Dergelijke spotternijen werden hem toen niet in dank afgenomen - hoewel datzelfde
gevoel voor humor hem later, ondanks al zijn menselijke tekortkomingen, juist nog
net verteerbaar zou maken. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Montgomery
verlost van door hem incompetent en stupide geachte superieuren doordat hij een
rang verwierf waarin hij geen meerderen meer had: veldmaarschalk.

Een nul
Montgomery's afkeer van officieren die meer van traditie, parades en uniformen
hielden dan van oorlogsoefeningen had overigens wel een diepere grond dan zijn
rotsvaste geloof in eigen superioriteit. Als jong officier had hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog gezien hoe vrijwel het hele Engelse leger was afgeslacht door de
incompetentie van de bevelhebbers. Engelse soldaten, zo benadrukte hij steeds
weer, dát was het beste materiaal dat een officier zich kon wensen. En zelf zorgde
hij ook steeds, dat moet gezegd, uitstekend voor zijn manschappen. Van Engelse
officieren had hij een minder hoge pet op, en dat liet hij merken ook. Toen hij kort
na de Eerste Wereldoorlog als instructeur werkte bij een voortgezette opleiding voor
mensen die al enige tijd beroepsofficier waren, verwierf hij enige faam door eens
een belangrijk proefwerk met een nul te honoreren. Dat was nog nooit voorgekomen:
het cijfer dat maximaal gehaald kon worden was vijfhonderd. Hoe kon iemand dan
een nul halen? Montgomery had er geen enkel probleem mee: ‘In de opgaaf stond
dat je niet in de kantlijn moest schrijven. Dat was toch gebeurd. Iemand die niet in
staat is zo'n eenvoudige opdracht uit te voeren acht ik niet in staat anderen te
commanderen.’
Tussen de beide wereldoorlogen ontwikkelde Montgomery zich tot een uiterst
bekwaam trainer van troepen. En aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zou
hij over een van de weinige werkelijk goed voorbereide divisies in het Engelse leger
beschikVervolg op pagina 36
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De superieure zwakheden van Henri Beyle
Een mooie bloemlezing uit de brieven van Stendhal
Brieven door Stendhal Samenstelling, vertaling en nawoord: Joyce &
Co Uitgever: De Arbeiderspers, Privé-Domein, 394 p., f42,50
Ed Jongma
‘De dag doorgebracht met het kopiëren van enige brieven van Stendhal, voor de
bloemlezing. Goede uren. Daaromtrent ben ik niet veranderd. Wat een toon, wat
een stijl, wat een spontaneïteit in deze brieven, wat een esprit, en wat een nuance.’
Aldus Léautaud in zijn dagboek van het jaar 1906. Aan loftuitingen ontbrak het hem
zelden, waar het Stendhal betrof.
In deze vroege jaren van de twintigste eeuw was er het een en ander te doen over
de brieven van Stendhal. Romain Colomb, neef en executeur testamentair van de
schrijver had in 1854 twee delen brieven het licht doen zien, maar daarmee was hij
nogal eigenzinnig omgesprongen. Het betrof namelijk niet enkel een keuze van
slechts 272 brieven, maar bovendien waren deze nog besnoeid, samengevoegd of
juist uit elkaar gehaald, en ook op het punt van de persoonsnamen gemaltraiteerd.
Dit alles waarschijnlijk met goede bedoelingen voor de leesbaarheid en de discretie,
maar voor de ware bewonderaar van Stendhal toch een zaak die ernstig misnoegen
verdiende.
Omstreeks 1905 begint daarom de uitzonderlijke Stendhal-fanaat Paupe een
hernieuwde uitgave te overwegen, als hij tenminste een uitgever zou kunnen vinden.
Léautaud steunt hem enthousiast en vermeldt in zijn dagboek dat Paupe over wel
560 brieven beschikt, met uitzicht op nog eens 200. Als hij eens, samen met Rémy
de Gourmont, een bezoek brengt aan Paupe, en diens prachtige Stendhal-collectie
bewondert, moet hij op een desbetreffende vraag beschroomd antwoorden dat hij
zelf, om financiële redenen bijna niets bezit van de Meester. ‘Ach wat, geld,’
antwoordt Paupe dan, ‘brood, Stendhal, en daarna pas vlees, zeg ik altijd maar.’
De door Paupe en Chéramy verzamelde brieven van Stendhal, 703 in getal,
werden door Bosse in 1908 in drie delen uitgegeven, maar ook daarna is men niet
stil blijven zitten. De meest complete editie die momenteel te krijgen is, is die welke,
bezorgd door Del Litto, is ondergebracht in drie dikke delen van de Pléiade-reeks.
Zij omvat 1814 brieven, met in de appendix van het derde deel nog eens 38, die te
laat ontdekt werden om nog chronologisch te kunnen worden ingevoegd. Uit deze
collectie hebben Joyce & Co een keuze gemaakt van 178 brieven.

1. Stendhal, tekening van Boilly
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In hun nawoord schrijven zij dat zij, indachtig de rel die ontstaan is na de
Colomb-uitgave, gekozen hebben voor een integrale opname van de uitgezochte
brieven. Verstandig natuurlijk, maar het heeft wel als gevolg dat er passages
voorkomen die door het ontbreken van voldoende informatie voor de lezer niet te
volgen zijn. Voor een ‘wetenschappelijke’ uitgave als die van de Pléiade moet men
dit wel op de koop toe nemen, maar ik vraag me af of dit ook opgaat voor een
bloemlezing. Daar geldt per definitie niet de eis van volledigheid, maar gaat het
eerder om een kennismaking. Weglatingen kan men daarbij heel wel argumenteren,
terwijl ze op de betreffende plaatsen ook aangegeven kunnen worden. Naast dit
algemene punt, dat geen kritiek inhoudt, maar een verschil van inzicht, vind ik het
jammer dat de samenstellers geen gebruik hebben gemaakt van de biografische
aantekeningen die in de Pléiade-uitgave voorkomen. Het zou de overzichtelijkheid
van de gebeurtenissen in de brieven ten goede zijn gekomen, ook al omdat het
leven van Stendhal nogal onderhevig was aan frequente wisselingen van geografie
en een daarmee samenhangende wisseling van personages. Zij hebben dit laatste
weliswaar trachten te ondervangen door een informatief nawoord - het verdient
aanbeveling om dit te lezen, alvorens aan de brieven zelf te beginnen -, maar toch.

Beylisme
De keuze die Joyce & Co gemaakt hebben lijkt mij een uitstekende. De verschillende
categorieën waarin de brieven zijn onder te verdelen - brieven aan zijn zusje Pauline,
liefdesbrieven, reisbrieven, ambtelijke brieven en brieven over literatuur en ideeën,
meestal aan vrienden -, krijgen het volle pond, in de zin dat een duidelijk beeld
ontstaat van de totaal andere toon die Stendhal bezigt in de verschillende
correspondenties. Dit is onvermijdelijk, omdat natuurlijk rekening gehouden moet
worden met de persoon die de brief ontvangt, maar het heeft toch ook te maken
met wat Stendhal zelf Beylisme noemt en waaronder verstaan moet worden een
verering voor de energie die gestoken wordt in een poging tot persoonlijk geluk te
komen. Een andere term die Stendhal in dit verband gebruikt is ‘egotisme’.
Kwaadwillenden zijn misschien geneigd om hier een laag opportunisme in te zien,
maar Stendhal heeft het liever over het ‘beschrijven van alle zwakheden van het
beestje’. Gaëtan Picon heeft eens getracht het begrip te verduidelijken door een
verband te leggen tussen zich zelf verwerkelijken en zich zelf kennen. Stendhal wil
zich niet kennen zonder meer, maar wil zich zelf kennen zoals hij wil dat hij is,
teneinde zich zelf te kunnen accepteren. Het lijkt een haast existentialistisch
standpunt.

2. Stendhals zuster Pauline

3. Stendhals vader Chérubin Beyle
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De brieven die het duidelijkste beeld geven van het Beylisme ‘in de praktijk’ zijn
die aan zijn zusje Pauline. Het zijn meesterwerkjes van cynische raadgeverij. Het
advies inzake de keuze van een echtgenoot luidt: ‘Ik geloof dus dat het geluk gezocht
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moet worden bij een goedhartige echtgenoot die je de baas bent. Je krijgt voor hem
dezelfde sympathie die je met een eerlijk hart altijd voelt voor mensen die je goed
behandelen. Deze echgenoot die je de baas bent, zal je moeder maken van kinderen
waar je dol op bent; op die manier bestaat je leven niet uit de fysiek onmogelijke
romangevoelens (door de aard van de zenuwen, die niet langdurig op hetzelfde
niveau gespannen kunnen zijn, en omdat een indruk bij iedere herhaling meer
gerieflijk en minder hevig wordt), maar uit een redelijke tevredenheid.’ Niet
onrealistisch, maar toch wel atypisch voor het tijdperk van de romantiek, waarin dit
geschreven werd. Als zij eenmaal getrouwd is, wordt de echtgenoot volgens dezelfde
beginselen tegemoet getreden. Beyle waarschuwt hem voor bepaalde
humeurigheidjes van Pauline, maar ach, die zijn gemakkelijk te corrigeren door haar
een ‘grote mate van vrijheid’ te schenken.

4. Matilde Dembowski (vermoedelijk)

Als Beyle over zijn vader schrijft, blijft er van het Beylisme weinig meer over. Zijn
haat is zo groot, dat elke redelijke overweging erdoor wordt overwoekerd. De uitlating
‘Alles wat de meest diepe, de meest onverbiddelijke en de optimaal berekende haat
tegen een zoon kan aanrichten, heb ik van mijn vader ondervonden. Dit wordt
allemaal bekleed met de mooiste hypocrisie;’ moet als een flagrant staaltje van
projectie worden gezien, de hypocrisie incluis. Een brief van Beyle aan zijn vader
glibbert tenminste aan alle kanten van de huichelachtigheid. Rémy de Gourmont
heeft hier eens in een prachtig essay, Henri Beyle dans sa familie, de mogelijke
psychologische achtergronden van trachten bloot te leggen met behulp van een
analyse van Vie de Henry Brulard, Stendhals autobiografische geschrift over zijn
vroege jeugd. De jaloezie die de jonge Henry aanvankelijk tegenover zijn vader
koesterde sloeg na de vroege dood van zijn moeder om in haat, ook al door het
onhandige gedrag van de vader ten opzichte van zijn kinderen. Chérubin, de vader,
heeft waarschijnlijk zielsveel van zijn vrouw gehouden, en was na haar dood
ontroostbaar. De enige overgebleven band met haar, de kinderen, trachtte hij op
jaloerse wijze in stand te houden door hen letterlijk af te zonderen van de
buitenwereld, met alle averechtse gevolgen van dien. Henri tenminste heeft nooit
anders dan op de meest schampere wijze over zijn vader kunnen schrijven.
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5. De hand van Matilde Dembowski

Helderheid
Naast de brieven aan zijn zusje vormen ook de liefdesbrieven van Stendhal een
belangrijk onderdeel van de correspondentie. Stendhal is veelvuldig hartstochtelijk
verliefd geweest, zij het niet altijd met succes. Vooral een ongelukkige liefde voor
de Italiaanse Matilde Dembowski is aanleiding geweest voor een stroom brieven
waarin gepoogd werd het koude hart van de aangebedene te vermurwen.
Welsprekend was hij namelijk alleen op papier. In gezelschap van een geliefde
vrouw kenmerkte zijn gedrag zich voornamelijk door een verlegen gestuntel. Dit,
gevoegd bij zijn weinig Adonisachtige uiterlijk, bood over het algemeen geen uitzicht
op vlotte veroveringen. Hij is zijn leven lang vrijgezel gebleven, hoewel er op een
bepaald moment in de correspondentie op niet opgehelderde wijze plotseling een
‘schoonvader’ ten tonele verschijnt. Dat dit, als hij lange jaren achtereen als consul
in het troosteloze voorstadje van Rome, Civita-Vecchia, vertoeft, vaak tot gevoelens
van diepe eenzaamheid leidt, wekt geen verbazing: ‘...ik sterf van verveling. (...) Ik
raak elke dag meer afgestompt; ik vind hier niemand om een partijtje spiritueel mee
te raketten, zoals ik een geestrijke conversatie noem. Ik ben al zo ver afgeleden dat
ik krankzinnig word zodra ik leesbare letters probeer te vormen.’ Niettemin, leesbare
letters schrijven was iets dat hem altijd goed lukte. Het is nog steeds een wonder
hoe volstrekt modern zijn stijl gebleven is. Léautaud vond dat al omstreeks 1900,
en het geldt ook nu nog. Of hij nu schrijft over de veldtocht van Napoleon naar
Rusland die hij meemaakte, of over de corruptie van de gezagsdragers in Rome,
het lijkt steeds of we met het proza van een tijdgenoot te maken hebben. En dat
maakt van Stendhal een raadselachtig fenomeen, ook als men weet dat hij zich
bewust toelegde op een proza ‘voor de toekomst’. Hij schrijft ergens: ‘Ik ken maar
één regel, helder zijn. Als ik niet helder ben stort mijn hele wereld in.’ Hoeveel
schrijvers proberen dit, en hoe weinigen gelukt het.
De nuchtere helderheid van zijn proza is er waarschijnlijk de oorzaak van geweest
dat hij in zijn tijd, toen de romantiek volop woedde, weinig weerklank vond. Victor
Hugo, de paus van de romantici, meende zelfs dat hij totaal geen stijl bezat. Aan
de andere kant kon Stendhal zelf wel degelijk waardering opbrengen voor werk uit
deze periode. Uit de brieven blijkt duidelijk zijn bewondering voor sommige romans
van Walter Scott, en Lord Byron beschouwde hij zelfs als een genie. De enige grote
erkenning vond Stendhal bij Balzac, die, hiertoe aangezet door de ijverige en
toegewijde Romain Colomb, een zeer lovende bespreking wijdde aan La Chartreuse
de Parme. Hoe verrukt Stendhal hierover was, blijkt uit het antwoord in drie versies
dat hij schreef aan de grote romancier. Hij wist er kennelijk niet goed raad mee: ‘Dit
verbazingwekkende artikel, zoals nog nooit een schrijver van een collega mocht
ontvangen, heb ik - dat durf ik nu wel te bekennen - schaterlachend gelezen. Elke
keer als ik een sterke lofprijzing tegenkwam (en die kwam ik op elke regel tegen)
zag ik het gezicht dat mijn vrienden zouden trekken als ze dat lazen.’
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Lezen in de correspondentie van Stendhal is - letterlijk - een eindeloos genoegen,
en men kan het dan ook moeiteloos eens zijn met Léautauds woorden uit het begin.
Erg plezierig is het te weten dat nu ook een Nederlands lezerspubliek kennis kan
maken met deze brieven dank zij de representatieve bloemlezing van Joyce & Co.
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[De uitzonderlijke rang van de veldmaarschalk]
Vervolg van pagina 33
ken. Enkele jaren voordat die oorlog uitbrak, toen hij nog als leraar op een militaire
academie in India werkte, had hij het zijn kadetten al vaak voorgehouden: ‘Heren,
u moet nu haast maken met u verder te bekwamen in het beroep dat u gekozen
hebt. U hebt nog maar kort tijd - niet langer dan de tijd die Duitsland nodig acht om
voldoende te herbewapenen.’
Veel interessanter dan de hindernissen die Montgomery moeiteloos voor zich zelf
opwierp door haat en rancune bij collega's te kweken, zijn de episodes in zijn leven
waarin zijn militaire loopbaan werkelijk direct gevaar liep. Goed, er was dat voorval
aan het begin van deze eeuw toen cadet Bernard Montgomery nog op de militaire
academie zat en als gangmaker verantwoordelijk werd gesteld voor de ernstige
verwondingen die een andere kadet opliep omdat zijn medestudenten - grapje!
grapje! - zijn kleren in brand staken. Dat incident werd in de doofpot gestopt.
Montgomery's vader was ten slotte bisschop (in Engeland kán dat) en dergelijke
jeugdzondes kwamen tot in de jaren zestig ook in Nederlands meest roemrijke
studentencorpora voor.
Er waren ook ernstiger misstappen. In 1938 had hij bij voorbeeld, als
brigade-generaal en commandant van het garnizoen in Portsmouth, samen met de
burgemeester van die stad toestemming gegeven voor de verhuur van een stuk
grond - rijksgrond - als feestterrein. Met de huurpenningen werd de kas van een
militair liefdadigheidsfonds gespekt, dat kon Montgomery aan de hand van nota's
overtuigend aantonen. Dat nam niet weg dat hij geen toestemming voor de verhuur
van Whitehall (het Engelse ministerie van Defensie) had gevraagd. Het incident
kostte hem dan ook bijna zijn promotie.
Ruim een jaar later zou het nog erger worden.
In september was de oorlog begonnen en Montgomery was met de derde divisie
in Frankrijk gelegerd. De eerste maand hadden de soldaten binnen moeten blijven,
maar sinds oktober mochten ze met weekendverlof - naar Lille. De bordelen in die
stad werden regelmatig geïnspecteerd en waren steeds schoon bevonden. Niettemin
waren er half november al meer dan veertig gevallen van geslachtsziekte
geregistreerd. De oplossing van het mysterie bleek eenvoudig: de soldaten
prefereerden de vrije liefde in het open veld boven de betaalde liefde in een bordeel.
Montgomery, inmiddels tot generaal-majoor bevorderd, pakte het probleem
voortvarend aan: hij schreef er een officiële order over:
‘Mijn opinie is de volgende: als een man een vrouw wil hebben, laat hij dat dan
vooral doen. Maar hij moet wel zijn gezond verstand gebruiken en de noodzakelijke
voorzorgen tegen infectie nemen - anders wordt hij door zijn eigen onachtzaamheid
uitgeschakeld, en dat is helpen van de vijand.’
Voortaan zouden aan de manschappen condooms verschaft moeten worden, de
bordelen zouden nog beter geïnspecteerd moeten worden, de voorlichting moest
beter en de mannen zouden het allernoodzakelijkste Frans voor de betreffende
aangelegenheden moeten leren - aldus de generaal-majoor. Hij besloot zijn
kristalheldere order (Montgomery's orders waren altijd minitieus opgesteld en
kristalhelder, om het even of het marsorders of andersoortige zaken betrof - dat was
een van de eigenschappen die hem een groot bevelhebber maakten) met de
opmerking: ‘We moeten dit probleem onder ogen zien en er volkomen open over
zijn. En we moeten al het mogelijke doen om de soldaten in deze moeilijke zaak te
helpen.’
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Zijn meerderen dachten daar anders over. De adviezen van Montgomery, daarover
bestond geen verschil van mening, waren niet van gezond verstand gespeend. Maar
hij had als commandant van een divisie zijn eigen naam niet moeten zetten onder
een order die dergelijke precaire zaken betrof. Het had toch wel wat besmuikter
gekund? Alleen zijn grote en toen al vrij algemeen erkende militaire capaciteiten
redden Montgomery van een eerloze overplaatsing. Want de oorlog mocht dan wel
twee maanden aan de gang zijn en Montgomery's derde divisie mocht dan wel het
best getrainde legeronderdeel in Frankrijk zijn, zijn commandanten vreesden
aanslagen op hun hypocrisie haast erger dan aanvallen van de Duitsers.
In 1937 overleed Montgomery's vrouw Betty Carver. Zij was een vertegenwoordigster
van wat men in dat milieu artistiek begaafd noemt. Haar geboetseerde bustes van
Ghurka's uit het leger in India genoten onder kennissen enige faam. Tot verbazing
van hun vrienden was het huwelijk tussen de niet zo praktische maar wel
doortastende Betty en de vakidioot Bernard steeds heel gelukkig. Na haar dood
wierp Montgomery zich nog meer dan daarvoor op zijn
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werk. Toen de oorlog uitbrak zei Lady Herbert, die een goede vriendin van Betty
was geweest, tegen haar man: ‘Misschien is het wel goed dat de oorlog is begonnen.
Het is verschrikkelijk natuurlijk - maar het geeft Monty een kans er weer bovenop
te komen. Eindelijk heeft hij écht werk te doen.’ En inderdaad: de man die in
vredestijd de top van zijn carrière bereikt leek te hebben klom onder
oorlogsomstandigheden op tot de belangrijkste bevelhebber van het Engelse leger.
Soms lijkt het wel of álle beroemde generaals eigenlijk ongeschikt waren voor een
toppositie in een vredesleger. Dan is er immers geen behoefte aan Draufgängers
die eigen initiatieven ontplooien en schoppen tegen vermolmde tradities - die
veroorzaken alleen maar onrust. Het zou interessant zijn om eens een lijstje te
maken van beroemde oorlogsbevelhebbers wier carrière vóór de oorlog op een
dood punt beland leek.
Over Montgomery is nu, voor het eerst, een volledige biografie verschenen.
Natuurlijk - er was de autobiografie van de veldmaarschalk zelf, maar die was niet
altijd met de vereiste afstand geschreven. En er waren ook wel andere boeken over
Engelands beroemdste militair sinds Wellington - maar die waren niet altijd even
volledig. Nigel Hamilton, de schrijver van het nu verschenen boek The making of a
general beschikte, dank zij zijn vriendschap met de veldmaarschalk, over het
volledige archief van Montgomery. Alleen al aan de omvang van het eerste deel
van de biografie (het tweede deel zal pas later verschijnen; dit eerste boek beslaat
de periode tot 1942) kan men zien dat de auteur gewetensvol te werk is gegaan:
871 pagina's.
De eerste zes hoofdstukken zijn onleesbaar. Niets dan early years, Ierse afstamming,
andere generaals in de familie, grootheden in de familie van moeder, beroemdheden
in de familie van vader. Hoofdstuk zeven gaat over Bernards leertijd op de militaire
academie Sandhurst en vanaf dat hoofdstuk is Hamiltons biografie ongemeen
boeiend, ongelooflijk gedetailleerd en perfect gedocumenteerd. Een standaardwerk
dus.
Hamilton zelf vreesde, zo schrijft hij in zijn inleiding, dat zijn vriendschap met
Montgomery zijn objectiviteit zou beïnvloeden. Onnodige angst, want hoewel het
boek duidelijk met liefde is geschreven en ook met een groot begrip voor de toch
niet geringe tekortkomingen van de veldmaarschalk, is er geen enkele poging gedaan
om die tekortkomingen te verdoezelen. En ook de grootste flater van Montgomery
in de beschreven periode, de mislukte invasiepoging bij Dieppe, wordt uiterst eerlijk
beschreven. Monty's andere blunder, Arnhem, komt in dit deel nog niet aan bod.
Naar aanleiding van een oefening in 1931 waarbij Montgomery - als commandant
van een legeronderdeel dat het onder gesimuleerde omstandigheden tegen een
ander Engels onderdeel moest opnemen - door een al te groot enthousiasme bijna
de mist in ging, probeert Hamilton wel een verklaring te geven voor die twee grote
missers van de anders altijd zo voorzichtige bevelhebber:
‘Bernard was in deze periode een heel andere commandant dan de voorzichtige
generaal met de ijzeren wil die hij later zou worden. En dezelfde eigenschappen
die door sommige historici zo beschimpt zijn - zoals zijn behoefte aan een
overduidelijke voordeelpositie voordat hij aan operaties deel wou nemen - vormden
in feite veel meer een beschermende mantel die Bernard zich zelf opdrong dan
algemeen wordt aangenomen. Alleen wanneer men dat erkent kan men Bernards
latere vergissingen in de oorlog begrijpen, zoals Dieppe en Arnhem. Dat waren
geen vreemde aberraties van een van nature voorzichtige militair, maar juist
voorbeelden van een impulsiviteit die Bernard in andere gevallen wist te verbergen
en onder controle wist te houden.’
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Die verklaring lijkt logisch. Het zou niet de enige paradox in Montgomery's karakter
zijn. Tot aan het eind van zijn lange leven doodsbang voor de dood, toonde
Montgomery zich op het slagveld steeds buitengewoon moedig (vooral bij hoge
militairen valt zo'n eigenschap op). Een professional als geen ander, maar bij de
keuze van zijn officieren maakte het hem niets uit of iemand een behoorlijke militaire
opleiding had gehad: alleen capaciteiten telden, voor verdere vorming zorgde hij
zelf wel. Een jaloerse mensenhater, maar ook iemand die bekwame minderen op
alle mogelijke manieren vooruithielp in hun verdere loopbaan. Schizofrenie is een
woord dat vele malen in Hamiltons boek voorkomt. De enige kritiek die men op zijn
biografie zou kunnen hebben, betreffen zijn pogingen om die schizofrenie verder te
analyseren. Montgomery heeft, daaraan bestaat geen twijfel, een nogal tyrannieke
moeder gehad. Maar of die nu echt nodig was om zo een uitzonderlijke
veldmaarschalk te scheppen, betwijfel ik.
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Het wezenlijk goede is niet schokkend
Plenzdorf werkt scenario om tot valse idylle
Legende van het geluk zonder einde door Ulrich Plenzdorf Vertaling:
Henriëtte van Weerdt-Schellekens Uitgever: Meulenhoff 248 pagina's,
prijs f36,50
Leon de Winter
Sinds 1963 is de Oostduitse schrijver Ulrich Plenzdorf (geb. 1934) werkzaam bij de
gecentraliseerde filmproduktie in de DDR, de Defa-studio. Hij studeerde aanvankelijk
filosofie, maar de film trok hem meer, zodat hij overstapte naar de filmacademie,
waar hij begon met het schrijven van filmscenario's. In het februarinummer '72 van
het tijdschrift Sinn und Form zorgde hij voor een literaire sensatie met de publikatie
van de korte roman Die neuen Leiden des jungen W., die kort daarop ook in
boekvorm verscheen (de roman had vijf jaar op publikatie liggen wachten).
De voorzichtige dooi, die toen juist was ingezet na de troonsovername van Ulbricht
door Honecker, veranderde in een hittegolf door de talloze discussies die in
tijdschriften en op forums losbarstten naar aanleiding van Plenzdorfs roman. Voor
het eerst werd er openlijk gediscussieerd en werden tegengestelde meningen naast
elkaar geplaatst. In 1974 verscheen de publikatie van het filmscenario van de film
Die Legende von Paul & Paula. Beide projecten heeft hij na de eerste vormen niet
in de la geworpen, maar hij heeft grondig de mogelijkheden ervan onderzocht en
uitgebaat. Die neuen Leiden des jungen W. werkte hij om tot een succesvolle film
en een even succesvol toneelstuk; Die Legende von Paul & Paula breidde hij twee
jaar geleden uit tot een tamelijk forse roman, Legende vom Glück ohne Ende, die
onlangs in Nederlande vertaling is verschenen.
Bij mijn weten is de film Die Legende von Paul & Paula nooit in Nederland te zien
geweest, maar er is toch een goede indruk van te krijgen door het in 1976 bij
Suhrkamp verschenen scenario, dat vierendertig stills bevat van de belangrijkste
scènes. Die stills wekken de indruk dat de film even simpel en rechttoe, rechtaan
is als het scenario. Het scenario vertelt de wederwaardigheden van Paul, getrouwd
met een domme maar indrukwekkend mooie blondine en werkzaam bij een
exportafdeling van een staatsbedrijf. Zijn vrouw zat als prijs bij een schiettent op de
kermis en verleidde Paul ertoe om vele schoten op de roos af te vuren, tot hij erachter
kwam dat hij haar ook gewoon kon vragen of ze met hem uitging. Aldus geschiedde
(van dit soort zinswendingen wemelt het niet alleen in Plenzdorfs scenario, maar
ook in zijn roman). Hij trouwt met haar, maar komt in een verstikkende sleur terecht.
Zijn overbuurvrouw, Paula, verging het ongeveer zo. Op dezelfde kermis en dezelfde
avond ontmoette zij een losbandige kermisexploitant, met wie ze trouwde en van
wie ze scheidde nadat ze hem met een meisje betrapte op de dag dat ze met de
baby in haar armen thuiskwam van het ziekenhuis, waar ze van het kind (haar
tweede) was bevallen. Paul en Paula lijken voor elkaar bestemd te zijn op de avond
dat zij beiden de sleur van hun woning ontvluchten en oog in oog komen te staan
in een dancing. Elke ochtend hebben zij al oogcontact als zij hun huis verlaten om
naar hun werk te gaan, hij naar kantoor, zij naar de supermarkt waar ze de lege
flessen inneemt, maar het is nu allemaal anders. Ze begrijpen dat zij beiden op de
vlucht zijn voor de bestaanswijze die ze noodgedwongen hebben omhelsd
(verplichtingen, kinderen, zekerheid) en ze proberen er één nacht aan te ontkomen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

door in de garage van Paul de liefde met elkaar te bedrijven. Maar ze worden
stapelverliefd. Ze ontmoeten elkaar nog enkele keren.
Paul echter weifelt. Hij weet niet of hij moet toegeven aan deze liefde, die zijn
hele bestaan op zijn kop zet. Ofschoon Paula aandringt, lijkt Paul zijn verhouding
met haar te willen verbreken. Dan echter (dat is weer één van de vele variaties op
toen gebeurde: ‘plotseling geschiedde’) wordt het jongste kind van Paula overreden.
Paul probeert haar te troosten, maar zij op haar beurt wijst hem nu af, hetgeen Paul
ertoe aanzet om haar woning te belegeren. Nadat hij een week voor haar voordeur
heeft doorgebracht, wordt hij door twee collega's opgehaald en naar kantoor
gebracht, waar hij zijn ontslag krijgt (dit is onduidelijk, hij is opgelucht als hij terugkeert
en lijkt van ‘iets’ verlost te zijn; dat ‘iets’ is waarschijnlijk zijn werk). Thuisgekomen
ontdekt hij een naakte man in de slaapkamerkast, barst in lachen uit en haast zich
naar de overkant van de straat. Van een buurvrouw leent hij een bijl en hij slaat de
voordeur van Paula's huis in stukjes, treedt haar woning binnen en valt met haar
op bed, beiden gelukkig tot in hun tenen. Het filmscenario eindigt met een kort
gesprek tussen Paula en de professor van de kliniek over haar nieuwe
zwangerschap, die zij volgens hem moet onderbreken, een derde bevalling overleeft
zij namelijk niet. Volgens het scenario komt er dan een stem in die meedeelt: ‘Paula
heeft de geboorte van het kind niet overleefd.’ De slotbeelden zijn dan zoals in het
begin: de oude wijk waar Paul en Paula woonden gaat tegen de vlakte, huizen
worden opgeblazen, stofwolken.

De legende van Paul en Paula

Bevalling
Plenzdorf heeft voldoende kennis en ervaring om dit flinterdunne verhaaltje op een
charmante manier te vertellen. Het hele begin tot de ontmoeting in de dancing vertelt
hij via een cross-montage met op elkaar lijkende scènes die onvermijdelijk naar
elkaar groeien; al spoedig, bij de geboorte van haar tweede kind, wordt bekend dat
Paula geen derde bevalling kan doorstaan; allerlei aardige details vergezellen de
eenvoudige handelingen, maar Plenzdorf slaagt er niet in te verhullen hoe ijl het
scenario eigenlijk wel is. Het blijft een innemende variant op een simpele love-story,
die verder geen enkele pretentie heeft. Voor zover Plenzdorf verwachtingen heeft
opgeroepen met Die neuen Leiden des jungen W. (en die heeft hij wel degelijk
opgeroepen, Die neuen Leiden was een onverhuld kritisch en tevens meeslepend
modieus werk), dan heeft hij met het scenario van Die Legende von Paul & Paula
(ten overvloede: de film ervan ken ik niet) teleurgesteld. Hierin geen enkele kritische
noot, niets opzienbarends, hoogstens wat charmant gespartel van verder niet serieus
te nemen personages.
Typerend is de volstrekt zinloze dood van Paula, die met niets verbonden is, uit
niets voortvloeit, slechts een geforceerd slot is op een luchtig verhaal. In Die neuen
Leiden was de dood van de hoofdpersoon Edgar Wibeau een daad tegen de wereld
die hem omringde, hij stierf bij de proef van een door hem zelf gefabriceerde
verfspuit, die een revolutionaire vondst was. In tegenstelling hiermee staat de binnen
het scenario onnodige dood van Paula, die ik onnodig noem omdat hij betekenisloos
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is. Haar dood voegt niets toe aan het verhaaltje over twee mensen die hun liefde
op hun eigen manier willen beleven. Naast zoveel vrijblijvendheid is sterven op het
kraambed een misplaatste ingreep, die vermoedelijk is geboren uit de angst dat het
scenario anders te idyllisch zou worden. Je zou zelfs kunnen stellen dat de keuze
voor een absolute idylle met een recht voor z'n raap happy end uitdagender en
provocerender had gewerkt dan de huiveringwekkend valse ‘Sprecherstimme’ met
de mededeling van Paula's dood, die het cliché van het gelukkige einde vervangt
door het nog veel leugenachtiger cliché van een betekenisloos tragisch einde. Aan
Die neuen Leiden viel al af te lezen dat Plenzdorf modieus was (en niet ten onrechte,
zijn modegevoeligheid heeft in dat boek schitterende effecten opgeleverd), maar
nu construeert hij bepaalde effecten uit angst een versleten cliché te moeten
hanteren. Maar het clichématige scenario Die Legende von Paul & Paula vraagt om
een clichématig slot; het is huichelachtig om er een mooi modieus einde aan te
plakken dat suggereert dat er meer aan de hand zou zijn. De eerste helft van de
roman Legende van het geluk zonder einde volgt exact het gehele handelingsverloop
van het scenario Die Legende von Paul & Paula. Plenzdorf heeft de meeste scènes
wat breder uitgewerkt, maar het is opvallend hoe trouw hij aan de oorspronkelijke
verhaallijn is gebleven. Natuurlijk is hij tegemoet
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gekomen aan de specifieke eisen van een roman. De neutrale registrerende camera
heeft hij in het boek vervangen door een registrerende verteller, een buurvrouw van
Paula die in de ik-persoon vertelt maar die verder geen wezenlijk bestanddeel vormt
van de ontwikkeling van Paul en Paula. De buurvrouw heeft alles gezien, heeft vele
gesprekken met Paul en Paula gevoerd en reconstrueert achteraf wat er allemaal
is voorgevellen. Zwak hierbij is dat zij volkomen buiten schot blijft, want een dergelijke
constructie vraagt om een steeds grotere betrokkenheid van de verteller, die ten
slotte rechtstreeks in de vertelling zou moeten stappen. Maar zij geeft alleen door,
zoals een middeleeuwse verteller die een wonderlijk verhaal vertelt. En inderdaad,
anders dan in het scenario gebeuren er in de roman wel wonderen.

Supermarkt
Na de dood van Paula is Paul toe aan een zenuweninzinking. Hij is inmiddels ook
werkzaam in de supermarkt (hij was daar gaan werken om ook overdag in Paula's
nabijheid te zijn), maar hij gaat in zijn verbeelding leven en verwaarloost zijn werk.
Hij roept het beeld van Paula op, praat met haar, slaapt zelfs met haar. En opnieuw
bereikt hij een toestand van gelukzaligheid die lijkt op de periode van vóór haar
dood. Ze is nog steeds bij hem. Dan echter (hier hebben we hem opnieuw) ziet hij
in de supermarkt een vrouw die sprekend op Paula lijkt, nee, Paula is. Enkele malen
verschijnt ze in levende lijve, dan spreekt hij haar aan. Ze heet Laura, lijkt als twee
druppels water op Paula maar is wat afstandelijker, koeler.
Hij slaagt erin haar te verleiden bij hem en de kinderen te komen, die ook in haar,
evenals het personeel van de supermarkt, Paula herkennen. Laura blijft bij hun
wonen, maar ze eist van Paul dat hij zijn vroegere werk weer opvat en een geregelder
leven gaat leiden. Hij stemt toe. Op een feestje op kantoor vertelt iemand hem echter
dat de affaire met Laura door het bedrijf is opgezet om hem ertoe te bewegen zich
weer aan te passen en terug te keren naar zijn oude levensstijl. Hierdoor in
verwarring gebracht vlucht hij naar zijn garage, waar al jaren een oude defecte auto
staat die hij aan de praat wil krijgen. 's Nachts kruipt hij eronder, de auto kantelt en
Paul raakt gedeeltelijk verlamd. Gelukkig (weer één) wordt hij gevonden en naar
het ziekenhuis vervoerd. Het slot van de roman vertelt over het langzame herstel
van Paul. De verlamming is ongeneeslijk, maar hij legt er zich niet bij neer en slaagt
erin de macht over zijn spieren tot zijn knieën terug te winnen. Hij beweegt zich
voort in een roadmaster, zo'n driewielig invalidenwagentje dat met de hand, via
handtrappers, wordt voortbewogen, en rijdt ermee door heel Berlijn. Het einde
suggereert dat hij ten slotte weer kan lopen. Zijn wilskracht en verlagen hebben
hem uit de verlamming gehaald, en hij is vertrokken. ‘Er is nog lang naar Paul
gezocht. Maar nergens is er een Paul gezien met krukken of op knieën.’
De vertelster van de gebeurtenissen geeft niet alleen haar eigen versie van het
gebeuren, maar ze kent ook de geruchten die in Berlijn de ronde doen over de
geschiedenis van Paul, Paula en Laura. Doordat allerlei versies rondgaan, zijn er
bizarre vervormingen en uitvergrotingen in omloop, die de verschillende
gebeurtenissen de magie van een legende schenken. Paul, Paula en Laura worden
exemplarisch; zij zijn als de buurvrouw, maar toch zijn ze anders; ze hebben direct
toegang tot zo iets als de verborgen levensbron, waarvan zij die heilig zijn mogen
drinken.
Toch reikt de roman verder dan het scenario. Voor het eerst ontstaat er een
dramatisch contrast als Paul weigert zich neer te leggen bij Paula's dood. Hij stelt
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zich voor dat ze nog steeds leeft en bij hem is, en hij trekt zich volledig terug uit de
buitenwereld. Hij wordt een zonderling die in zich zelf praat, op onverwachte
momenten glimlacht en zijn uiterlijk verwaarloost. Pas dan is hij herkenbaar en is
hij een personage geworden met conflicten die ik kon navoelen; niet in zijn
gelukzaligheid, die ongrijpbaar en vaag is, maar in zijn wanhoop liggen de
aangrijpingspunten.

Wezenlijk goed
Plenzdorf lijkt de liefde van Paul en Paula en de wisseltruc met Laura te willen
hanteren als een radicale afwijzing van het in de DDR-staat tot dogma verheven
realiteitsprincipe. Er wordt volop de liefde bedreven, er wordt vrijelijk toegegeven
aan stemmingen en buien, vaste werktijden worden slechts als richtlijnen beschouwd,
er wordt bourgondisch gevreten. Maar nergens wordt het schokkend omdat Paula,
Paul en Laura wezenlijk goed zijn. Als ze iets weigeren te doen, komt dat voort uit
een door edele emoties gevoede geestelijke verlamming, niet uit lamlendigheid of
desinteresse. Het is zelfs zo dat als Paul en Paula samen in de supermarkt werken,
zij de winkel omtoveren tot een perfecte sprookjeszaak, waar iedereen tevreden is
en alles verkrijgbaar, en de werknemers zingend en dansend de schappen vullen
en de kassa's aanslaan.
Betekent dit dat Plenzdorf de levenshouding van Paul en Paula als de redding
ziet voor de DDR-economie, en dat levensvreugde overvloed brengt? Trouwens,
het is de vraag of de kunstmatigheid van het ‘reëel bestaande socialisme’ als
rationeel geschilderd kan worden. Pauls vroegere levenswijze (vaste werktijden,
grijs pak, protocol, hiërarchie) is in feite op dezelfde ondergrond gebouwd als zijn
nieuwe, namelijk op niets meer dan menselijke denkbeelden, die per definitie niets
universeels bezitten. Paul en Paula rebelleren, maar omdat zij niets kwaads in hun
zin hebben is hun rebellie hoogstens charmant te noemen.
Na Paula's dood wordt de roman steeds meer een roman over Paul, en dus een
roman over de weigering toe te geven aan het lijden en een pleidooi voor het
verlangen. Overtuigend beschrijft Plenzdorf Pauls wederopstanding, die moeizaam,
met veel vallen en opstaan, wordt bereikt. Maar vreemd genoeg laat Pauls
ontwikkeling, ook zijn moedige pogingen uit het invalidenwagentje te komen, een
trieste indruk achter. Tijdens het lezen gunde ik hem zijn idylle, die hij nooit zou
verwezenlijken. De fase van Pauls waanzin biedt identificatie met hem, en daarna
blijft Paul, hoeveel moeite hij ook doet, iemand die weigert de dood te accepteren.
Deze levensinstelling maakt hem zo nu en dan ontroerend en is de redding van
deze onevenwichtige roman, die ondanks de titel meer een boek over ondragelijk
verlies en verdriet is dan een boek over grenzeloos geluk.
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De geschiedenis van politieke gastvrijheid
Het aan Nederland gewijde deel van Exil 1933-1945
Exil in den Niederlanden und Spanien door Klaus Hermsdorf, Hugo
Fetting en Silvia Schlenstedt Deel 6 van Kunst und Literatur im
antifaschistischen Exil 1933-1945 Uitgever: Reclam, 423 p., f21,65
Koos van Weringh
Eind 1978 verscheen het eerste deel van de serie Kunst und Literatur im
antifaschistischen Exil 1933-1945, een uitgave van Reclam in Leipzig in de Duitse
Democratische Republiek. In het woord vooraf wordt door Werner Mittenzwei
meegedeeld dat zich in 1975 een ‘Kollektiv’ heeft gevormd dat zich ten doel stelde,
de geschiedenis te schrijven van het antifascistische ‘Exil’ in verschillende landen.
Zes delen werden aangekondigd en nu, een kleine drie jaar later, zijn er zelfs zeven
verschenen, met een bewonderenswaardige regelmaat. Ze gaan over de Sovjetunie
(1), Zwitserland (2), de Verenigde Staten (3), Latijns-Amerika (4), Tsjechoslowakije,
Engeland, Scandinavië en Palestina (5), Nederland en Spanje (6) en Frankrijk (7).
De laatste delen zijn van zeer recente datum.
Mittenzwei legt uit dat het onderzoek van het ‘Kollektiv’ vooral politiek georiënteerd
is, waarbij de nadruk sterk ligt op de maatschappelijke en politieke omstandigheden
van het gastland. Maar ook wordt aandacht besteed aan de juridische verwikkelingen
en de psychische noden en moeilijkheden van de emigranten. Kunst en literatuur
worden verder niet geïsoleerd gezien, maar ‘im direkten Zusammenhang mit dem
politischen Kampffeld, mit den gegeben spezifischen gesellschaftlichen
Produktionsbedingungen’. Vroeger stond in het onderzoek op dit gebied in de DDR
de analyse van het kunstwerk op de voorgrond, bekent Mittenzwei, maar later is die
samenhang meer in het middelpunt van de belangstelling gekomen.
Elk deel is volgens een bepaald stramien opgebouwd. Eerst worden de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het gastland en de houding tegenover
Duitsland uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt ingegaan op het verloop van de
antifascistische strijd door de lezer op de hoogte te brengen van de verschillende
trefpunten en groepen in de ‘Exil’. Ten slotte volgt dan een beschrijving van de
kunstzinnige en politiek-publicistische prestaties in het betreffende land.

Menno ter Braak en Konrad Merz in 1936
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‘Das Dritte Reich’, houtsnede van Gerd Arntz (1938)

Ik heb niet alle zeven delen, zo'n kleine vierduizend bladzijden, gelezen, maar ze
nogal eens geraadpleegd. Dank zij de uitstekende registers gaat dat prima. De
boeken bevatten een grote hoeveelheid informatie, ook veel onbekende. In het
volgende beperk ik mij tot het deel over Nederland, want daar valt genoeg over te
zeggen.
Het eerste hoofdstuk over het Koninkrijk der Nederlanden als ‘Exilland’ is van een
bedroevende eenzijdigheid en vooringenomenheid, zoals van een door
DDR-onderzoekers gepubliceerd boek ook mag worden verwacht. De
marxistisch-leninistische ideologie leert dat de communistische partij vooropgaat in
de strijd tegen het fascisme en dat gebeurt hier dan ook volop. Dat het juli-oproer
in 1934 zich niet over het gehele land uitbreidde, lezen we op bladzijde 20, lag niet
alleen aan de brutale onderdrukkingsmaatregelen, maar ook aan de splitsing in de
arbeidersklasse. En die was de schuld van de SDAP, die steeds opnieuw een
aanbod van de communisten om tot een oplossing te komen van de werkloosheid
en de economische crisis van de hand wees. ‘Zo bleef de partij van de
arbeidersklasse de meest consequente pleitbezorger van de rechten van de gewone
mensen.’ Van het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV wordt geen melding
gemaakt.

Boosdoeners
De communisten worden ons ook beschreven als slachtoffer van ‘Berufsverbote’.
In openbare diensten werden ze niet toegelaten. Hun bladen werden in beslag
genomen, hun persen stilgelegd. Dat kan natuurlijk ook niet worden ontkend, maar
op 30 december 1933 bepaalde de regering dat ook leden van de NSB geen
ambtenaar mochten zijn. En ook de persen van Volk en Vaderland zijn wel eens
stilgelegd als dit blad het in de ogen van de autoriteiten al te bont maakte, maar
daarover vernemen we in het geheel niets. Op alle mogelijke manieren worden de
communisten in de heldenrollen gemanoeuvreerd. De partij oefende grote invloed
uit op de strijd van het Nederlandse verzet, zoals door de Februaristaking (die in
1942 gedateerd wordt). Dat de SDAP en het NVV in 1933 het colportageblad Vrijheid,
Arbeid, Brood op straat brachten, een blad gericht tegen fascisme en communisme,
wordt de lezer onthouden. De sociaal-democraten zijn de grote boosdoeners.
Het tweede hoofdstuk behandelt de antifascistische kunst en literatuur in den
vreemde. Wat daarbij naar mijn idee node gemist wordt is een omschrijving van wat
onder antifascisme moet worden verstaan, een woord dat te pas en te onpas gebruikt
wordt. Oppervlakkig gezien
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lijkt het alsof alle kunstenaars die het fascistische Duitsland verlieten antifascistisch
zijn, maar bij nadere beschouwing blijkt dat toch anders te liggen. Joseph Roth, om
één voorbeeld te noemen, komt soms voor in een rijtje van antifascistische
kunstenaars, maar in het boek over Frankrijk wordt hij als een rabiate antibolsjewist
omschreven die door zijn houding bepaald niet bijdroeg tot een antifascistisch
eenheidsfront.
Dat tweede hoofdstuk bevat een allegaartje van personen en groepen, zonder
enig inzicht in de vraag waarom deze wel en andere niet. Zo wordt onder het hoofdje
‘Freunde in der Fremde’ aandacht besteed aan Nico Rost en Menno ter Braak, die
zich beiden veel met de emigrantenliteratuur hebben beziggehouden. Maar waarom
iemand als Johan Winkler, die dat in Het Volk ook deed, in het boek niet voorkomt
mag een raadsel heten, tenzij we dat moeten zien in het licht van de al genoemde
afkeer van de sociaal-democratie. Maar waarom alleen critici die als ‘Freunde’
worden aangeduid? Voor een juiste beoordeling van de ‘Exilliteratur in den
Niederlanden’ zou het mij ook noodzakelijk geleken hebben het oordeel te vernemen
van een recensent als Chr. de Graaff van het Algemeen Handelsblad, een man die
tamelijk pro-Duits was. Albert Vigoleis Thelen, die in 1931 Duitsland al verliet en in
Het Vaderland tussen 1934 en 1940 onder het pseudoniem Leopold Fabrizius bijna
veertig artikelen schreef in de rubriek ‘Duitsche Letteren in den Vreemde’ wordt niet
eens vermeld. In een noot komt Thelen één keer voor en daar staat dat hij van 1931
tot 1936 als emigrant in Spanje leefde. Ik noem hier slechts enkele voorbeelden
van waarom deze wel en die niet.
Helemaal in het onzekere worden we gelaten over de vraag wat nu wel
antifascistische kunst is. Van de bekende houtsnede van Gerd Arntz, Das dritte
Reich, wordt een uitvoerige beschrijving gegeven als een plaat die het fascisme
ontmaskert. Maar waar nu het antifascistische in schuilt van de glas-in-loodramen
in kerken en bankgebouwen van de naar Nederland gekomen beeldende kunstenaar
Heinrich Campendonck, blijft een vraag.

Voorkeur
Die vraag dringt zich zeer sterk op in het derde hoofdstuk, dat gewijd is aan ‘Bücher
aus Amsterdam’. Dat gaat vooral over de uitgeverijen van Querido en Allert de
Lange, die worden geprezen voor hun inzet voor de Duitse emigranten. Tussen de
regels door komen we echter tal van kritische opmerkingen tegen aan het adres
van deze uitgeverijen. Ze zijn vooral op zoek naar ‘succes-schrijvers’, politiek
georiënteerde geschriften worden eigenlijk gemeden, zeker bij Bermann Fischer in
Stockholm, die met Querido en Allert de Lange samenwerkte in de co-produktie
Forum-Bücherei: ‘Das eigentliche antifaschistische Buch fehlte’. Eerder was al
sprake van een programma van boekuitgaven, dat nauwelijks antifascistisch te
noemen valt. Een uitspraak van de in Argentinië levende vluchteling Paul Zech, dat
Hollandse en Zwitserse uitgevers in elk geval zakenlieden zullen zijn, wordt door
de schrijvers niet geheel ongegrond genoemd. Elk inzicht in de vraag waarin zich
een antifascistisch boek van een niet-antifascistisch boek onderscheidt, ontbreekt.
Daarover kan hoogstens een vermoeden worden geuit. Als ik mijn aantekeningen
doorlees, blijkt dat in deze studie een voorkeur bestaat voor die Duitse emigranten
die na de oorlog in de DDR zijn gaan wonen. Wieland Herzfelde komt nogal eens
aan het woord. Over de moeilijkheden van de emigranten worden we ingelicht door
Eberhard Rebling, die nog muziekredacteur van De Waarheid geweest is en
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secretaris-generaal van de vereniging Nederland-USSR. In 1952 keerde hij terug
en ‘nahm seinen Wohnsitz’ in de DDR. De problemen tussen een schrijver en zijn
uitgever worden toegelicht aan de hand van een uitvoerige correspondentie tussen
Fritz Landshoff van Querido en Arnold Zweig, die zich in de ‘democratische’ sector
van Berlijn vestigde. Briefwisselingen tussen andere schrijvers en hun uitgevers
worden niet als voorbeeld genoemd, laat staan dat daaruit geput is. Zelfs de schijn
enige representativiteit na te streven, is achterwege gelaten. Zo blijkt de wereld
betrekkelijk eenvoudig in elkaar te zitten.
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Vijfde jaargang nummer 29
De rellen in Engeland
Joop van Tijn
Eigenlijk gebeurt het in Engeland allemaal een beetje laat. Hier in Nederland hebben
we al vaak op het journaal en in de kranten kunnen zien hoe jonge mannen en
vrouwen (‘jongeren’ heten die) in gevecht raakten met de politie. Stenen gooiden,
en stukken hout en soms zelfs zelfgemaakte bommen. Meestal ging dat over wonen.
Het waren krakers die graag in het huis wilden blijven wonen waar ze ingetrokken
waren omdat het zo lang leeg stond, en dan moesten ze er ten slotte uit omdat bij
voorbeeld de rechter had bepaald dat de eigenaar zijn pand terug mocht hebben.
Omdat die rechter er ook niets aan kon doen dat zo'n eigenaar er parkeergarages
in wilde aanleggen in plaats van huizen die zo nodig zijn.
Diezelfde soort gevechten waarbij dan de politie meestal heel hard optreedt en
terugslaat, zijn er geweest in Berlijn waar jonge mensen ook oude huizen kraakten
omdat ze geen goede nieuwe kregen. En we hebben rellen gezien in Zürich. Dat
was al vreemder omdat Zwitserland een ontzettend keurig en rustig land is waar
bijna nooit iets gebeurt - tenminste niet zichtbaar. Maar ook dáár kwamen jongeren
in opstand, ze gingen zelfs naakt op straat lopen omdat ze zich kapot verveelden
en omdat er voor hun zo vreselijk weinig te beleven viel. In sommige steden is het
zo netjes dat er zelfs geen propje op straat ligt - alleen wat hondedrollen van de
poedels die door de chauffeurs van rijke mensen worden uitgelaten.
En nu Engeland. Daar was het vorige week behoorlijk raak. Op zich zelf is dat niet
zo vreemd. Engeland is een land waar de verschillen tussen rijke en arme mensen
ontzettend groot zijn, en dat is altijd zo geweest. Je hebt eigenlijk zo'n beetje twee
Engelanden en die hebben weinig met elkaar te maken. De ene helft werkt voor de
andere, zou je een heel klein beetje overdreven kunnen zeggen. Er zijn verschrikkelijk
rijke mensen, die een paar huizen hebben en boten, en sportauto's en bedienden
en eigen paarden die ze laten rennen en rijke vrienden aan wie ze dat allemaal
moeten laten zien. En er zijn heel erg arme mensen die eigenlijk nauwelijks geld
hebben om hun kinderen behoorlijk te eten te geven omdat de lonen in Engeland
meestal héél laag zijn.

Tijdens de rellen in Liverpool (foto ABC)
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Er zijn ook al erg vaak in de geschiedenis grote stakingen geweest in Engeland
omdat dat het enige was wat de arbeiders konden doen om hun baas dwars te
zitten: niet voor hem werken. Maar ja: dan verdiende hij wel niks, maar de mensen
die staakten ook niet, en die konden zelfs nog ontslagen worden ook. En dan is er
in Engeland ook nog steeds minder werk. Er komen steeds minder banen, en vooral
minder banen voor jongeren. En van die jonge mensen zijn dan de gekleurden, de
zwarte en bruine mensen dus, er nog het ergst aan toe.
In de grote industriesteden, dus steden met fabrieken en werven, waar het ruwe
werk gedaan wordt, is het het ergst. In Liverpool en Manchester bij voorbeeld is één
op elke vijf mensen boven de achttien jaar zonder werk. Maar onder kleurlingen is
dat zelfs: drie van elke vijf. Een vreselijke toestand, want als je niet werkt in Engeland,
krijg je wel een uitkering van de staat of van je stad, maar dat is veel minder dan je
loon.

Nu waren het vooral die donkere jongeren die in een paar grote steden, Londen,
Liverpool, Manchester vorige week in opstand kwamen en zeker nog wel een paar
keer de straat op zullen komen. Die kleurlingen kwamen in Engeland, omdat dat
land zo veel koloniën heeft gehad in de loop der eeuwen. Uit landen als (wat nu
heet) India, Pakistan, Kenya, Zimbabwe en nog veel meer kwamen
honderdduizenden mensen naar Engeland, omdat ze hoopten daar werk te krijgen,
dat in hun land niet was. Die mensen hebben jarenlang gedacht: als we ons nou
maar rustig houden en niets doen dat opvalt, mogen we hier wel blijven (ze hadden
een Engels paspoort, maar bang bleven ze wel).
Maar die mensen kregen kinderen, en die zijn nu zo'n jaar of twintig. En die zijn
gewoon in Engeland geboren en voelen zich terecht niets minder dan andere Engelse
kinderen. Maar omdat ze zwart zijn krijgen ze minder makkelijk werk, ze hebben
niet zulke goede en niet zo veel scholen als de andere Engelse jongeren en ze
kunnen niet zo makkelijk aan kamers komen, of flatjes als ze getrouwd zijn en
kinderen hebben. En omdat het toch al slecht gaat in Engeland, en omdat er in zo'n
situatie altijd naar schuldigen wordt gezocht, krijgen ze ook nog eens de schuld dat
het zo slecht gaat. Ze worden door de politie ook veel vaker bekeurd of aangehouden
omdat hun achterlicht het niet doet dan blanke jongeren. Op die manier worden die
twee groepen tegen elkaar uitgespeeld, terwijl ze er eigenlijk ongeveer even slecht
aan toe zijn. Een van de weinige goede Engelse kranten schreef: ‘De oorzaak van
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die rellen is onze maatschappij die steeds meer zonder medelijden onze jonge
mensen, blank en zwart op de vuilnisbelt gooit’.
Nou, en dát zat er achter toen die gekleurde jongeren vorige week de politie gingen
bekogelen, dingen op straat (auto's bij voorbeeld) in brand staken en winkels
plunderden. Ja, datdat niet mag, dat weet mijn grootje ook en dat wisten zij ook wel.
Maar het gekke is toch dat allerlei mensen pas schrikken als het zo ver komt. Dan
gaan ze er pas over praten. Niet iedereen hoor: de Engelse regering bij voorbeeld
dacht dat het niet kwam doordat er te weinig werk is en te weinig woonruimte, maar
gewoon uit baldadigheid. Maar verstandige mensen wisten wel beter. Die wisten
ook dat het misschien nog wel erger zou worden als er niet gauw allerlei grote
projecten op stapel worden gezet.
En vergis je niet: voordat we het weten gebeurt het hier ook. Of die jongeren nou
wit of zwart zijn, er zijn er zoveel die geen werk hebben, en geen plek om te wonen
en er zijn zo weinig ouderen die zich daarvoor interesseren, dat je nu al kunt
uitrekenen dat ze in Engeland over een paar jaar óns op de televisie zien.
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Wielrenners voor de microfoon
Kees Los
Een wel heel vervelende eigenschap van mijn tante Jolande is, dat ze eindeloos
vragen kan stellen waarop geen goed antwoord bestaat. ‘Vertel mij eens,
Christoffeltje,’ vraagt ze bij voorbeeld, ‘waarom heeft Josephine jou verslagen bij
het sjoelen?’ Wat moet je daar nou op zeggen? ‘Omdat zij er meer in gooide dan
ik?’. Veel anders zit er niet op. Maar je weet zeker dat tante Jolande dan zal vragen
waarom dat zo is, want vorige week toen er werd gesjoeld met oom Alphons was
het toch mirakels niet mis wat je deed. Waarom dan nu deze inzinking.
Heeft het soms te maken met het potje monopoly van gisteravond? Heeft dat
misschien te veel van je gevergd? Heb je toen misschien te veel moeten opletten
of Adelbert de kluit niet zat te besjoemelen? Ja tante, nee tante, kweenie tante, best
mogelijk tante, ik zal erom denken tante. Wat kan dat mens vervelend zijn.

Ze lijkt soms wel een soort sportverslaggever. Er wordt op het ogenblik weer Tour
de France gereden. Je kunt dan elke dag op de televisie zien hoe er die dag is
gereden. Wie er eerste is geworden, wie tweede en zo tot een stuk of honderd toe.
Je ziet dan die renners meteen doorfietsen naar de microfoon en de camera en
daar staat iemand die net zulk soort vragen stelt als mijn tante Jolande dat doet.
‘Je had niet verwacht dat je het vandaag zou winnen, is het niet. Nou, je hebt ook
niet gewonnen. Ben je dus tevreden?’ ‘Je begon toen je die berg op moest plotseling
een beetje te zweten, dacht ik. Hoe kwam dat nou?’ ‘Denk je dat je nog
vierendertigste kunt worden?’ ‘Ben je vandaag vermoeider geworden dan vorig jaar
om deze tijd?’ ‘Wat ga je morgen doen, denk je?’
Ik luister meestal met grote aandacht naar zulke vragen. Waar halen ze het vandaan;
hoe komen ze er op? Ach, wat zou ik graag een Tour de France-fietser zijn. De hele
dag zou ik op m'n zadel zitten te verzinnen over antwoorden die nog nooit iemand
op zulke vragen heeft gegeven. Gerrie Knetemann komt soms een beetje in de
buurt. Die zegt bij voorbeeld op een vraag of het warm was onderweg, dat het
vermoedelijk een best wijnjaartje zal worden. Hij is niet voor niks haast nog
beroemder om zulke antwoorden dan om z'n fiets-vermogen.

Gerrie Knetemann (foto Bert Nienhuis)

De wanhoop nabij
Hans Dorrestijn
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Ik was vijftien jaar en ik voelde me rot.
Ik was broodmager, het mikpunt van spot.
Ze lachten me uit op school en op straat.
'k Had het die dagen dikwijls te kwaad.
Mijn schoolwerk was slordig, vol stommiteiten.
Mijn pa overlaadde me thuis met verwijten,
terwijl moeder het liefste het huis me uitdrong.
'k Zag nergens uitkomst, terwijl iedereen zong:
Dingedong
je bent jong, ááh je bent jong!
Dat zijn pas tijden,
je bent te benijden!
Want je bent jong, dingedong!
Je bent jong,
aaah en oooh je bent jong!
Ik was vijftien jaar en 'k was eenzaam en bang.
Ik was onzeker en de dag duurde lang.
Geen mens gaf me warmte, ik was altijd koud.
Komt er ooit dan nog iemand die van me houdt?!
Ik leek wel bij niets of bij niemand te passen.
Ik wou me van wanhoop ook niet meer wassen.
Dan zei ik bij mezelf dat eenzaamheid stonk.
Ik besefte terdege hoe anders dat klonk.
Ik was vijftien jaar: om me heen was het nacht.
Ik zelf had meer van mijn jonkheid verwacht.
'k Had op liefde gehoopt, op warmte en licht,
maar de meisjes die hielden hun lippen stijf dicht.
Terwijl anderen lachten en zeilden en vrijden
was ik mijn zelfmoord voor aan het bereiden.
'k Ben blij dat ik niet van de torenflat sprong,
de wanhoop nabij, terwijl iedereen zong
Dingedong
je bent jong, ááh je bent jong!
Dat zijn pas tijden,
je bent te benijden!
Want je bent jong, dingedong!
Je bent jong,
aaah en oooh je bent jong!

Uit: J.J. de Bom voorheen De Kindervriend

Schriftelijke cursus dichten 16
Willem Wilmink
Beeldspraken, vergelijkingen, dat komt veel voor in poëzie. En ook wel in het
dagelijkse leven, bij verliefdheid bij voorbeeld. Als jij Nicole een bloem noemt, dan
is dat beeldspraak. En je bedoelt er niet mee dat ze op een steel staat en nooit wat
zegt. Nee, het zijn de geur, de kleurigheid, de frisheid, die de bloem en Nicole met
elkaar gemeen hebben. Jan Hanlo schrijft:
zoals de koelte 's nachts langs lelies
en langs rozen
als wit koraal en parels diep in zee
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zoals wat schoon is rustig schuilt
maar straalt wanneer ik schouwen wil
zo meen ik dat ook jij bent

Je kunt bij vergelijkingen ‘als’ of ‘zoals’ gebruiken, of als je ouderwets wilt zijn ‘gelijk’:
gelijk een bloem zijt gij, o schone maagd. Je kunt ook zeggen dat de geliefde nóg
mooier, liever, zachter is dan... noem maar op. In een oud amusementsliedje wordt
als vergelijking gebruikt:
Veel mooier dan het mooiste schilderij
ben jij, mijn lieveling, ben jij.

Waarbij ik dan altijd moet denken aan een geliefde die zich enorm heeft opgemaakt,
maar dat zal wel niet de bedoeling zijn.
Zo'n vijfentwintig jaar geleden was het mode om voor vergelijkingen het woord
‘van’ te gebruiken: zo kun je bij Lodeizen lezen over ‘steden van ongewillige pijn’,
‘de grote cirkel van de zee’, ‘de tuinen van zijn gevoel’. Eeuwen daarvoor al gebruikte
Shakespeare ditzelfde middel:
Nu is de winter van onenigheid
zomer geworden door die zon van York.

Bij dit soort dingen aarzel je vaak óf het wel vergelijkingen zijn: heeft de zee een
cirkel of is de zee een cirkel? Alleen in dat laatste geval heb je met een vergelijking
te maken.
Soms heeft de dichter geen ‘als’ of ‘zoals’ of ‘van’ nodig, maar zit de vergelijking
in één woord verborgen.
Slauerhoff schreef over een middeleeuws kasteel:
In 'n zaal waar 't zonlicht vleermuisschuw verwildert,
Waar de avond daalt als nauw de noen begonnen.

En Brederode heeft het over de dageraad in Amsterdam, die ‘de torens schoon
vernist’. Achterberg schreef over zijn moeder (en veel mensen vonden dat zeer
oneerbiedig):

Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen;
zij moet de kamer doen; stof beeft;
dan dweilen, voor het eten zorgen,
zien wat van gisteren overbleef.

En dan tenslotte een heel mooie vergelijking waarmee Willem Kloos zijn
gemoedstoestand aanduidde:
Zo als een vogel in de stille nacht
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt 't is dag, en heft het kopje en fluit,
Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gans ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaârte een zwakke klacht.
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Het herbarium
Trude de Jong, tekening Anne-Chris Budding
Jantiene klemde het achterwiel van haar fiets tussen haar knieën. Met de tong uit
haar mond trok ze de snelbinders over haar dikke schooltas. Ze rook de leerlucht
van de nieuwe tas, en voelde zich geleerd en trots. De brugklas was heus niet voor
iedereen weggelegd!
De meisjes uit haar klas liepen lachend en pratend langs. Jantiene keek naar de
schooldeur. Het was niet makkelijk om op een nieuwe school vriendinnen te krijgen.
Maar nu had ze sinds een paar weken een echte vriendin. Jantiene draaide de dop
van haar bel eraf en erop. Wies rende naar haar toe. Haar blauwe jack stond open.
Ze had rode wangen (die had ze altijd) en lachte (dat deed ze meestal). Jantiene
had wel geboft dat Wies ook nog geen vriendin had gehad.
Wies pakte haar fiets, en naast elkaar liepen ze de fietsenstalling uit.
‘Heb je een plastic zak bij je?’ vroeg Jantiene.
‘Kon ik niet vragen,’ zei Wies, ‘ik mag niet naar het park van m'n moeder. Ik zei
dat we naar jouw huis gingen.’
‘O,’ zei Jantiene.
‘M'n moeder wil altijd precies weten wat ik doe,’ klaagde Wies, ‘en ik mag nooit
ergens heen!’
‘O,’ zei Jantiene. Ze had al haar adem nodig om Wies op de fiets bij te houden.
‘Stop!’ zei Wies. Ze stapte af.
‘Hou m'n fiets even vast!’ Jantiene zag dat Wies een grote supermarkt inliep. Na
een halve minuut kwam ze naar buiten met een plastic zak waarop stond:
Haringsma... waar de klant nog koning is!
Wies stapte net op haar fiets, toen er een kale man in een witte jas naar buiten
rende.
‘Vijftien centen kost die tas'!’ riep hij streng. Hij strekte zijn hand uit, of om er
vijftien centen in te krijgen, of om Wies bij haar kladden te grijpen.
Wies en Jantiene fietsten snel weg. Haringsma sprintte ze nog een meter of vijf
na. Hij zag eruit alsof hij tot veel in staat was om aan z'n vijftien centen te komen.
Hij bleef op straat staan, zwaaide dreigend met z'n arm in de lucht en riep iets waar
het woord politie een paar keer in voor kwam.
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Ze zwaaiden naar hem en schreeuwden: ‘Daahaag!’ Daarna hieven ze: ‘Hi ha
Haringsma!’ aan.
Na drie stoplichten koelden ze wat af. Ze fietsten in de richting van het park.
Jantiene huiverde. Ze trok de rits van haar jas omhoog. De meeste bomen waren
al kaal. En morgen moest het herbarium op school worden ingeleverd. Ze had het
herbarium al. Het had een dikke kartonnen omslag, waarop groen-zwart gemarmerd
papier was geplakt, en groene linten om het dicht te binden. Er zat alleen nog maar
een platgedrukt madeliefje in. Daar zou de biologieleraar vast geen tien voor geven.
Ze had maanden de tijd om alle in augustus, september en oktober voorkomende
planten en bladeren in te plakken.
‘Je hijgt,’ zei Wies, ‘ben je moe?’
‘Nee!’
‘We kunnen best wat harder fietsen.’ Wies ging op haar trappers staan.
Een fietser reed hen voorbij. Vlak voor hen ging hij naar rechts, zodat ze bijna
tegen hem opbotsten. Jantiene zag dat het Rudi Paardekoper was, een jongen uit
haar klas. Hij was lang en mager en had kartonkleurig spriethaar.
‘Sodemieter op,’ dacht ze, maar ze deed alsof ze niks zag.
Wies giechelde, waarop Rudi zich omdraaide en grijnsde. Hij ging in s-bochten
voor hen uitfietsen. Passeren konden ze hem zo niet. ‘Hé slome, kan je niet
doorrijden!’ riep Wies. Ze lag dubbel over haar stuur.
‘Wat was er nou zo leuk aan?’ vroeg Jantiene zich af.
‘Dikke Wies!’ riep Rudi. Wies reed hem hard voorbij. Jantiene kwam achter haar
aan. Maar nu begon Rudi met zijn voorwiel tegen het achterwiel van Wies aan te
botsen.
‘Kijk toch uit!’ riep Jantiene. Ze fietste harder. Ze hoorde Wies achter zich grinniken.
Ze keek om. Rudi sloeg godzijdank een zijstraat in.
‘Hij zit altijd achter alle meiden aan,’ zei Jantiene. Wies mocht eens kapsones
krijgen. Ze was een beetje beledigd, omdat Rudi geen aandacht aan haar besteedde.
En ze wou hem geeneens, raar was dat.
Het motregende. Voor het park zetten ze hun fietsen met kabelsloten aan elkaar
vast. Er was geen hond te zien in het park. Misschien vonden moordenaars het
weer ook wel te slecht om er op uit te trekken.
Ze liepen het park in met de plastictassen in de hand, en keken naar de grond.
De bladeren waren allemaal verkleurd en half vergaan. Jantiene raapte een
kastanjeblad op. Het zat vol gaatjes en er was een stuk af. Een beter zag ze niet.
‘Wat is dit?’ vroeg Wies, die met een vies gezicht een bemodderd blad omhoog
hield, ‘een beukeblad of zo?’
Jantiene bekeek het even. ‘Geen idee,’ zei ze, ‘maar neem 't maar mee. 't Is
tenminste héél.’
Ze liep naar een plantje toe en trok eraan. De taaie steel deed haar handen pijn,
maar gaf niet mee. Jantiene hield opeens alle blaadjes in haar handen. Ze liet het
kale steeltje maar staan.
De plastic zakken werden langzaam gevuld met kapotte, natte bladeren. Leuke
plantjes of bijzondere bloeiende bloempjes waren in geen velden of wegen te
bekennen.
Jantiene veegde haar natte pony uit haar gezicht en zei: ‘Ga je mee naar huis?’
‘Nee joh, ‘laten we nog wat blijven,’ zei Wies.
‘Maar ik ben zeiknat!’
‘Je bent toch zeker niet van suiker, dat je smelt van een beetje regen!’
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Jantiene wist nooit wat ze op zulke opmerkingen terug moest zeggen. Ze besloot
voorlopig haar mond te houden. Dan zou Wies het op den duur wel ongezellig gaan
vinden.
Wies holde het park verder in. Jantiene liep achter haar aan. Ze keek naar de vijver.
Die was grijs en bedekt met honderden blaadjes. Er langs stonden houten banken,
waarop met beter weer oudere verliefde jongens en meisjes zaten. Jantiene was
graag even gaan zitten,
vervolg op pagina 46
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Het herbarium
vervolg van pagina 45
maar ze wist zeker dat Wies zoiets slap en sloom vond. ‘Heee!’ schreeuwde Wies.
Jantiene schrok. Had Wies een lijk ontdekt? Ze rende naar Wies toe.
‘Wat is er?’
Wies wees naar een grote boom. Een eik, zag Jantiene in de gauwigheid. ‘Wat
nou?!’
‘Goedenmiddag!’ Vanachter de boom kwam de bleke kop van Rudi Paardekoper
te voorschijn. Wies gierde. Rudi sprong achter de boom vandaan, riep: ‘Yahoeaaa!’
en rende het struikgewas in. Wies rende hem achterna. Ook het struikgewas in.
Jantiene bleef verbijsterd staan. Zó had je een vriendin en zó had je er geen.
Tussen de struiken door zag ze Wies' blauwe jack. Ze hoorde Rudi schreeuwen en
Wies lachen. Haar keel werd dik. Ze lieten haar gewoon barsten.
In de bocht van het pad renden Wies en Rudi de struiken uit. Ze slenterden naast
elkaar verder. Jantiene liep vlug naar ze toe, en ging naast Wies lopen. Rudi maakte
grapjes, waarom Wies hard lachte. Jantiene had niet kunnen navertellen waar ze
over gingen. Ze wou niet slaafs meelachen, ze wou zelf iets zeggen. Maar hoe ze
ook dacht en dacht, ze kon niks verzinnen. Wat moest je trouwens tegen een jongen
zeggen? Het kostte haar al moeite genoeg om gelijk mee op te lopen, want af en
toe zaten Wies en Rudi elkaar een stukje achterna. In de verte zag ze de uitgang
van het park. Ze zuchtte opgelucht. Bij het hek stonden Wies en Rudi stil, en
begonnen te fluisteren. Jantiene maakte met de punt van haar schoen een kuiltje
in de modderige grond.
Eindelijk hoorde ze Rudi: ‘Doeg!’ roepen. Hij liep naar zijn fiets.
‘Dag stomme Paardekoper!’ schreeuwde Wies. Jantiene zweeg. Ze zag het rode
jack van Rudi om een hoek verdwijnen.
Ze maakten hun kabelsloten los. Een straat lang fietsten ze zwijgend naast elkaar.
Toen vroeg Jantiene streng: ‘Had jij een afspraak met hem?’
‘Helemaal niet!’ zei Wies. Ze zette grote, onschuldige ogen op. ‘Hij is me gevolgd,
denk ik.’
‘Ja, hij probeert met iedereen aan te pappen,’ zei Jantiene, ‘maar niemand wil
hem. Zelfs Meike niet.’
Wies keek voor zich uit.
‘Ik vind hem...’ Jantiene moest even nadenken, ‘een monsterachtige lelijkerd!’
Nu moest Wies toch wel inzien hoe diep ze zich vernederde door zich met Rudi
in te laten.
Wies zei niks. Ze zag eruit alsof ze Rudi al weer helemaal vergeten was.
‘Wie 't eerst bij jouw huis is!’ riep ze, en ze sprintte weg.
Een half uur later zaten ze op Jantienes kamertje. Op een tafeltje hadden ze de
plastic zakken omgekeerd. Daar lag nu een berg natte bladeren. In de kamer hing
een lucht van verrotting.
Wies keek naar de bladeren. ‘Die rotzooi krijgen we nooit droog voor morgen,’
zei ze.
‘Misschien kunnen we de bladeren opplakken en de gaatjes bijkleuren,’ zei
Jantiene.
Maar nu wilde ze voorlopig niet meer aan het herbarium denken.
Het was donker in de kamer. De regen liep met stralen over het raam.
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Jantiene stak een kaars aan. Ze zaten met hun voeten op de verwarming en
dronken langzaam hun warme chocola. Ze zeiden niks, maar dat hoefde niet. Ze
zaten gezellig bij elkaar, als echte vriendinnen.
‘Ik heb een nieuwe plaat,’ zei Jantiene na een tijdje, ‘moet je horen.’
Ze liep naar de pick up en zette de plaat op. Daarna ging ze weer zitten en
luisterde.
Toen de plaat was afgelopen, keek Jantiene gespannen naar Wies. Hoe zou ze
'm vinden? Wies keek voor zich uit, alsof ze scherp naar iets luisterde.
‘Nou?’ wou Jantiene juist vragen, toen Wies opeens opstond. Ze liep naar het
raam en opende het. Stralend keek ze naar Jantiene en zei: ‘Daar is Kees, de
krantenjongen. Hoor je hem niet fluiten?’
Ze leunde uit het raam en begon druk te zwaaien.

Twee zusters 6
Annemie en Margriet Heymans
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[Nummer 8 - 22 augustus 1981]
Nieuws

Hiroshima
Op een dag in mei zeven jaar geleden stapte een oude man binnen bij een
televisiestation in Hiroshima. Hij had in zijn hand een tekening, zijn herinnering van
wat er op 6 augustus 1945, de dag dat de atoombom viel gebeurd was. Hij zei toen
hij zijn tekening afgaf: ‘voordat ik doodga wilde ik dit tekenen en het voor anderen
achterlaten.’ Het televisiestation liet de tekening op het scherm zien en vroeg de
burgers van Hiroshima hun herinneringen in beeld om te zetten. Die oproep leverde
meer dan 2000 tekeningen op, waarvan nu een gedeelte in een boek getiteld
Unforgettable Fire bijeengebracht zijn. De tekeningen zijn allemaal door amateurs
gemaakt. De meeste hebben een simpele tekst bij zich, een ooggetuigeverklaring.
De jongste tekenaar is 36, hij was vijf toen hij de bom zag. De leeftijd van het
overgrote deel van de tekenaars ligt tussen de 50 en de 80 jaar. De tekeningen zijn
kleurrijk, primitief, de afbeeldingen vertellen de verschrikkingen. (Unforgettable Fire,
pictures drawn bij atomic Bomb survivers, Pantheon Books, importeur: Van Ditmar)

Uit Londen
Berichten van drie Londense uitgeverijen. Bij Weidenfeld & Nicolson verschijnt
Masters of Caricature, 200 jaar internationale caricaturisten bijeengebracht, met
een voorwoord van William Feaver, kunstkritikus bij The Observer. Ook een
heimweeboek verschijnt: Those Radio Times, een geschiedenis van de radio vóór
de oorlog. Verder twee nieuwe romans: van Joseph Wambaugh The Glitter Dome,
handelend over het effect dat Hollywood heeft op vier politiemensen; van Irwin Shaw
Bread upon the waters, een geschiedenis over een New Yorkse familie die dreigt
uiteen te vallen door toedoen van een weldoener.
Bij Hamish Hamilton een nieuwe roman van Bernice Rubens, Birds of Passage,
een geestige roman over een arme weduwe die een prijs wint; David Niven heeft
na twee autobiografische boeken nu een echte roman geschreven Go slowly, come
back quickly en een nieuwe roman van Paul Theroux The mosquito coast, over een
familie die onder leiding van vader de jungle van Centraal Amerika intrekt om zich
voorgoed af te keren van de moderne maatschappij.
Bij Methuen verschijnt Summer Days, een bloemlezing van wat de grote schrijvers
over de cricketsport hebben geschreven. Ook bij deze uitgever een nieuwe
verzamelbundel van de liederen van Tom Lehrer. Robert Hewison (zie boekenbijlage
p. 25) stelde een boek samen over alle tegenwerking en processen die Monty Python
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meemaakte. Bij Methuen verscheen ook het boek met de leukste titel: The Complete
Works of Shakespeare and Monty Python: Volume One - Monty Python.

Uit Duitsland
Meer nieuws van de Duitse uitgeverijen. Uitgeverij Luchterhand brengt dit najaar
een nieuwe roman van Gabriele Wohmann die ieder jaar een boek weet te schrijven:
Das Glückspiel. De roman handelt over een 28-jarige pianolerares die zich niet als
normaal mens in de wereld weet te handhaven, maar eerst een kind neerslaat en
vervolgens een ander kind wil stelen. Een vrouw die verliest. Uit de DDR komt bij
Luchterhand een bundel korte verhalen van Rosemarie Zeplin, Schattenriss eines
Liebhabers, verhalen over vrouwen die kleine heldere doelen voor ogen hebben
om zich staande te kunnen houden.
Bij S. Fischer komen in oktober de brieven van 1875 tot 1912 van Arthur Schnitzler
uit. En omdat Stefan Zweig in november 100 jaar geleden geboren werd, geeft de
uitgever het verzameld werk van Zweig uit, met een inleiding van Max von der Grün.
Ook bij S. Fischer het vijfde deel van de dagboeken van Thomas Mann uit de jaren
1940-43. En tenslotte verschijnt er een nieuwe gedichtenbundel bij S. Fischer van
Reiner Kunze die in 1976 met de verhalenbundel Die wunderbaren Jahre scherpe
kritiek leverde op het DDR-regime en het jaar daarop naar het Westen trok.
Van uitgeverij Kindler moet gemeld worden dat de bariton Herman Prey die in Le
nozze di Figaro zo mooi woedend te keer kon gaan tegen Dieter Fischer-Dieskau,
nu ook zijn jeugd- en jongelingsjaren op papier heeft gezet in een boek met de niet
bijster originele titel Premierenfieber.
Tenslotte de uitgever Kiepenheuer & Witsch. Karlheinz Deschner zet zijn
haat-liefde verhouding met de Roomskatholieke kerk voort met zijn boek Ein
Jahrhundert Heilsgeschichte. Met de ondertitel is iets vreemds, daar staat een
vraagteken bij, terwijl het geen vraag is: Die Politik der Päpste auf dem Weg zu drei
Weltkriegen? Ook bij Kiepenheuer & Witsch een mooi fotoboek: Abschied von
Tewjes Welt. Foto's in 1980 door Leon Brandt in New York gevonden over het
dagelijks leven in de jaren twintig en dertig uit de ‘jiddische Stätel’ in oosteuropa.

Uitverkoren
Wraak door Jim Harrison (De Arbeiderspers). Vertaling van ‘Legends of the Fall’,
bundeling van drie veelgeprezen verhalen van deze Amerikaanse dichter.
Onderwerpen: harde mannen, een harde familie. Het mooist: de stijl, die zowel aan
Hemingway als Doctorow doet denken.
Avonturen aan den lijve door Dylan Thomas. (De Arbeiderspers). Het prachtige,
humoristische, onvoltooide ‘Adventures in the Skin Trade’, in een herziene vertaling
weer verkrijgbaar. Daarbij ook ‘Uitzicht op zee’, gedeeltelijk autobiografische
verhalen.
De Dansende Woe-Li Meesters, een overzicht van de nieuwe fysica door Gary
Zukav, met een voorwoord van Rudy Kousbroek (Bert Bakker). Een in heldere taal
geschreven boek over de vraag of de werkelijkheid eigenlijk wel bestaat.
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Elliott Banfield

Getuigenis. Herinneringen van Dmitri Sjostakovitsj (De Arbeiderspers,
Privé-Domein). De gedicteerde memoires van de componist die zich met zwijgzame
verbittering door het sovjetregime heensloeg.
Kroniek van een onaangekondigde dood door Gabriel Garcia Marquez
(Meulenhoff). Vreemde mengeling van fictie en reportage, van een auteur die de
schrijversleeftijd heeft bereikt waarop alle zinnen moeiteloos gaan.
Leven als ambacht door Cesare Pavese (De Bezige Bij). De ontoeschietelijke
keerzijde van een nog onbekende Italiaanse mysogiene schrijver.

Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Liedjes voor een mooi warm wicht
Jacob Groots enthousiasme voor Herman Gorter
Liedjes door Herman Gorter Uitgever: De Arbeiderspers 264 p. f36,50
Nieuwe muziek, een Herman Gorter boek door Jacob Groot Uitgever:
Wetenschappelijke uitgeverij 110 p. f16,50
Jacques Kruithof
Bij de herdenking van Herman Gorters sterfdag in 1977 vroeg VN een aantal dichters
iets te schrijven over hun houding jegens diens werk. Een opvallende reactie kwam
van Jacob Groot: met grote bewondering ook voor de poëzie uit Gorters socialistische
tijd, die nauwelijks bekend is, een overwegend slechte pers heeft gekregen, zeker
in hand- en schoolboek, en amper verkrijgbaar is. ‘De indruk die deze laatste kleine
gedichten keer op keer op me maken,’ schreef Groot, ‘is die van een onvergelijkelijke
rust, een onvergelijkelijk geluk.’
Op twee manieren is Groot sindsdien met en voor Gorter in de weer geweest: in
de Synthesereeks verscheen zijn boekje Nieuwe Muziek, waarin hij die ‘indruk’
onder woorden probeert te brengen, en hij trad op als tekstbezorger van de Liedjes
die Gorter tussen 1910 en 1924 schreef.

De Verzamelde werken van Herman Gorter zijn in acht delen onder het wakend
oog van Garmt Stuiveling uitgegeven tussen 1948 en 1952; deze editie is, evenals
vroegere bundels en verzamelbanden, alleen antiquarisch nog te verkrijgen. Gorters
Verzamelde lyriek tot 1905 verscheen in 1966 als ‘eerste deel van een tweedelige
uitgave’ volgens het colofon, maar de verzorgers Stuiveling en Enno Endt zijn aan
dat tweede deel tot nog toe niet toegekomen. Wat Gorter in de laatste ruim twintig
jaar van zijn leven schreef, is moeilijk te vinden; in de boekhandel kon slechts de
Ooievaarpocket De dag gaat open als een gouden roos er een vaag beeld van
geven.

Gorter met Jenne Clinge Doorenbos en familie in 1923

Dat deze nieuwe uitgave in een leemte voorziet, behoeft dus geen betoog, dat
ze bovendien ‘een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ is, misschien wel. ‘Grote
waarde hebben ze niet,’ meldt het schoolboek van Knuvelder over Gorters latere
gedichten. Volgens Sivirsky hebben Gorters denkbeelden ‘op den duur zijn dichterlijke
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scheppingsdrang overwoekerd’. Dergelijke uitspraken, meestal zonder argumenten,
en vooral zonder teksten om het oordeel aan te toetsen, moet menige aankomende
lezer in de hoogste klassen tegengekomen zijn. En er deugt geen draad van.

Eenwording
De Liedjes, waar Groot terecht het oog op heeft laten vallen, lenen zich bij uitstek
om de onjuistheid van het cliché aan te wijzen: Gorter is niet pardoes marxist
geworden, en hij is daarna niet heel anders en veel minder gaan schrijven. Van
jongsaf aan is de voornaamste stimulans van de dichter Gorter een aandrift geweest
tot ‘éénwording’, zoals hij het hier in zijn Voorrede zelf noemt: daarom gaat het in
zijn jeugdwerk, in de Mei, in de ‘experimentele’ Verzen van 1890, evengoed als in
wat hij onder invloed van Spinoza en later Marx geschreven heeft.
Gorter was in wezen (en in de beste zin van het woord) een mysticus: iemand
die zich wilde vereenzelvigen, die volledig op wilde gaan in de natuur, de geliefde
vrouw, de ‘Geest der Nieuwe Menschheid’, het heelal. Dat is een streven met een
eeuwenoude traditie binnen en buiten de wereldgodsdiensten, door hem enerzijds
verbonden met het abstracte marxistische ‘geloof’ in de revolutie die op handen zou
zijn, anderzijds steeds heel aards en zeer erotisch gehouden. Zoals men religieuze
poëzie kan lezen en waarderen zonder de achtergrond van de dichter te delen, kan
men ook de emotie en de gedrevenheid van Gorters werk meemaken zonder met
hem mee te gaan. De Liedjes gaan over het naderen en over de verijdeling van de
revolutie rond de Eerste Wereldoorlog: er leek een nieuwe mensheid in aantocht,
waarop Gorters mystiek zich hoopvol richtte:
O, wat is Liefde anders dan de Liefde
Die denkt: O, was 'k gelijk aan mijn Geliefde.

Dit ‘liedje’ kan model staan voor de manier waarop Gorter zijn maatschappelijke
ideaal transformeerde in een erotisch; met nog een paar andere valt gemakkelijk
te demonstreren hoe hij het tevens tot kosmisch en goddelijk ideaal verhief - maar
telkens moeten de beelden óók letterlijk genomen worden, voortdurend is het
socialisme van de toekomst een heerlijk meisje om mee te dansen en te vrijen, net
zo'n ‘mooi, warm wicht’ als Mei, in net zo'n duinlandschap.
Gorter heeft van deze liedjes ‘aan de geest der muziek der nieuwe menschheid’
in 1919 en in 1924 een privédruk laten maken, in drie exemplaren; als ik mij goed
herinner, bestemd voor hem zelf en voor zijn beide vriendinnen, die overigens van
elkaars bestaan niet afwisten. Groot baseert zich op de uitgave van 1930, die op
de zuinige Verzamelde werken (met vaak twee of drie teksten op een bladzijde)
voorheeft dat de merendeels zeer geserreerde Liedjes het wit
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krijgen dat hun toekomt. De verschillen met de editie van Stuiveling zijn voor het
overige gering.

Gorter in 1903

Bij de tekst hoort het commentaar, en ik moet zeggen dat ik betwijfel of Groot met
zijn Nieuwe muziek Gorter eenzelfde dienst bewijst als met zijn heruitgave. Hij
kondigt zijn boek aan als ‘cursus en reclame tegelijk’: aan beide heeft deze poëzie
ongetwijfeld behoefte.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Nieuwe muziek getuigt van een innemend
enthousiasme, voor Gorter en in het bijzonder voor de Liedjes; ik hoop vurig dat het
aanstekelijk werkt. Het boekje wijst ook op essentiële zaken in Gorters poëzie: het
landschap, het lichaam (van de geliefde), de liefde, het licht - maar de iets te fraaie
alliteratie in deze titels van hoofdstukken (uit te breiden met: letters, leven, liedjes,
lezen en literatuur) wijst al op een mankement. Het commentaar is onhelder.

Onhelder
‘Soms is het zo stil. Het geeft niet of er geluiden zijn. Er “is” geluid. Maar er is ook
“stilte”: van binnen uit. Het geeft niet of het stil is. Het “is” stil. “Stilte” (terwijl er
geluiden zijn). En tegelijk “licht”. Is het licht omdat het stil is? Het geeft niet.’ En zo
gaat het maar door, de cursus zowel als de reclame. ‘Een heldere nacht, en je leest
ze. (Luisterend.) Je bladert: slaat snel om of traag, en wacht. (Ziende.) Slaat terug.
Van het werk van de Griekse dichteres Sappho (ca. 600 v. Chr.) zijn
op één gedicht na slechts fragmenten overgeleverd. Zo'n brokstuk
volgt hier in twee vertalingen: van de classicus J.D. Meerwaldt (uit
de bundel Vormaspecten, 1958), en van de classicus Herman Gorter,
uit de Liedjes.
‘Zo als een appel zoet bloos-kleurt aan het eind van zijn takje,
Uiter aan uiterste tak en van plukkeren al er vergeten Neen, neen, niet er vergeten, maar hoger hij hing dan zij reikten...’
‘Zooals één roode appel, in 't hoogst van den groenenden boomgaard
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Bloost in de bladeren, hem vergaten de appelplukkers! Neen, zij vergaten hem niet, zij konden hem niet bereiken’

Slaat traag om en wacht weer. (Lang.) Wacht traag: ziet het. Slaat om: nog meer!’
En zo gaat het maar door: slechte cursus, anti-reclame. Het is mij veel te
impressionistisch, wazig, mooischrijverij waar niemand bij gebaat is, Gorter noch
Groot, laat staan de lezers die aangespoord moeten worden. Het heeft er veel van
weg dat hier de aloude vergissing weer eens begaan wordt dat je over poëzie liefst
op poëtische wijze hoort te schrijven. Groot eindigt tenminste zo: ‘En ik maak me
los van het hek. De avond loopt in paarden om me heen zodat voor mij het moment
gekomen is. Geen mensen. Enkel veld. Alleen de dauw. (De duinen, dauw.)...
Stilstaande wolken boven de verte glijden onzichtbaar in de juiste stand, het zo lang
brandende bijna luwend, en bijna vrijwel zover - het moment (waartoe beschikt),
het feit (voldongen): mysterieuze diepe schok dat ik me verwonderd verenig.
(Heiloo-Egmond aan den Hoef, een zijweg, met gezicht naar zee, vroeg voorjaar
'76).’ De lezer wordt daar in elk geval dit van wijzer: de auteur woont uitzonderlijk
mooi.
Het kan best verhelderend werken, een literaire tekst te vergelijken met een
schilderij, een muziekstuk, of wat dan ook - maar niets dan ellende bij de ‘cursisten’
valt te verwachten wanneer de keuze wordt open gelaten tussen Bach, Frescobaldi,
Webern, Messiaen, Monteverdi, The Eagles, een ballet van Van Dantzig, stillevens
van Adriaen Coorte, het werk van William Blake, een Japanse film, Strauss, Petrarca,
Shelley, Keats, Sappho, Adelbert Stifter, Handke, terwijl de docent zich ten
overvloede nog uitput in begrippen die aan het toneel en de film zijn ontleend.
Daarin wreekt zich de ondeskundigheid van de leraar, die goochelt met ‘metaforen’
en ‘symbolen’ zonder precies te weten wat dat zijn, die op een enkele, ruim gezette
pagina het denken over literatuur van Plato tot heden wil samenvatten, en dus fout
op fout stapelt, die elementaire begrippen uit de algemene taalwetenschap niet
beheerst, Roman Jakobson nooit of slecht gelezen heeft - die, kortom, in het eerste
hoofdstuk, Letters, al de ene banaliteit na de andere uitkraamt. En in zijn voorwoord
dan reeds het symbolisme, de stroming die voor de moderne poëzie én voor Gorter
van het grootste belang is, heeft bestempeld als ‘een truc om een tekst te lezen of
schrijven als een cryptogram’.
Een slechte leraar dus: je kunt niet zeggen ‘eigenlijk is een gedeelte van Gorter
onze Mallarmé’, én het symbolisme verketteren, of je moet rekenen op cursisten
die je gaan tegenspreken. U weet niet wat het symbolisme is, meneer Groot. U hebt
dat over Mallarmé ook maar ergens gelezen. U probeert ons te imponeren met uw
impressies, u bent een honderd jaar vertraagde epigoon van Tachtig.
Ik zou die cursisten geen ongelijk kunnen geven: les en leerstof zijn krakkemikkig,
de verteltrant deugt al evenmin als het laconieke vooroordeel in de schoolboeken.
En daarenboven geldt: deze Gortergoeroe heeft de mysticus gemist. Het schort
hem aan zicht op het werk dat hij goedbedoeld aanprijst, maar waarvan hij de
finesses niet begrijpt, of niet onder woorden weet te brengen.
Dat Gorters tekst er in de openbaarheid weer is, stemt tot dankbaarheid. Wat een
onbescheiden filoloog daarbij wil aantekenen, doet dan niet ter zake.
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Het probleem van de voorbijgaande tijd
Kester Freriks tussen Hölderlin en Empedokles
Hölderlins toren door Kester Freriks Uitgever: Meulenhoff, 127 p. f22,50
Frans de Rover
Het antwoord op de vraag in hoeverre een psychoanalytische invalshoek bij de
benadering van literatuur relevant (dat wil zeggen vruchtbaar voor de interpretatie)
is, ligt niet alleen bij de interpreterende lezer, het ligt ook wel degelijk bij de auteurs
van de werken zélf. In dit verband is het opvallend hoe, na de zogenaamd ironische
verhaaltjes-vertellerij van een aantal nieuwe auteurs in de jaren zeventig, onze
jongste literatuur weer expliciet teruggrijpt naar ‘Freudiaanse grondpatronen’.
Psychologiserende beschrijvingen van complexe relaties vanaf de vroege jeugdjaren
tot vaders en vooral tot moeders lijken een dominant thema geworden in werk van
onder anderen Kellendonk, Canaponi, Meijsing, De Jong en nu weer Kester Freriks.
Maar er is meer aan de hand. Het is niet interessant een bepaald werk inhoudelijk
zodanig te reduceren dat er bij voorbeeld het etiket ‘Oedipus-complex’ opgeplakt
kan worden. Het is wél interessant na te gaan hoe in een bepaald werk vanuit de
oedipale spanningsdriehoek de auteur met vorm en inhoud ‘omgaat’. Misschien
moet ik het scherper stellen: hoe vanuit de Oedipus-thematiek (dit is het probleem
van de voorbijgaande tijd) de vraag naar ‘het raadsel’ van literatuur gesteld wordt.
Met Hölderlins toren plaatst Kester Freriks zich met zijn variant op dit basisgegeven
in een door mij eerder gesignaleerde lijn Mulisch-Canaponi (VN, 26-1-1980): de lijn
van poëtologische literatuur: schrijven over het schrijven, literatuur die naar zich zelf
verwijst en waarin ‘het lied van schijn en wezen’ (Nooteboom) doorklinkt.

Kester Freriks

De magie van het schrijverschap. Het eerste deel van de roman van Kester Freriks
bevat, ingebed in de beschrijving van een autotocht naar Zuid-Duitsland, een
uiteenzetting over de twee dichters die ‘achter’ dit boek staan: de Duitse dichter
Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843) en de Griekse filosoof, staatsman en
dichter Empedokles (ca. 494-434). In 1802 keerde Hölderlin uitgeput vanuit Bordeaux
terug in zijn ‘vaderstad’ (hij verloor zijn vader op tweejarige leeftijd), Tübingen. Hij
was verwikkeld geraakt in het politieke en maatschappelijke gistingsproces van het
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versplinterde Duitsland; hij bleek mislukt als huisleraar; hij werd verteerd door het
doodsbericht van de vrouw voor wie hij een onmogelijke liefde had opgevat: ‘Diotima’,
zoals hij haar noemde, verwijzend naar Plato's Symposion; titel van het gedicht met
de beginregel Komm und besänftige mir. Voor genezing van aanvallen van
krankzinnigheid stelde hij zich onder behandeling van een professor die die Poesie
und die Narrheit zugleich hinausjagen will. op initiatief van zijn moeder werd hij
opgesloten in een voormalige toren in de stadswal, onderdeel van het huis van een
meubelmakersgezin. Ofschoon alle brieven die hij vanuit de torenkamer verzond
(waar hij zesendertig jaar, tot aan zijn dood, geïsoleerd zat) aan zijn moeder gericht
waren, bezocht zij hem nimmer. Uit de brieven, waarin hij vaak zijn dichterschap
trachtte te rechtvaardigen, spreekt verering en liefde voor haar, al probeert hij tevens
zich van haar grote invloed los te maken. ‘Leefde Hölderlin in die toren? Heeft hij
uitgeroepen: “Pallaksch, Pallaksch?” Misschien droeg hij de waanzin als een masker
tegen de wereld en had hij in de benauwenis van de toren de vrijheid vorm te geven
aan wat hij noemde de nieuwe, gouden tijd.’ De metafoor van de gekwelde dichter
in de ivoren toren lijkt hiervan afgeleid; angstvallig wordt Hölderlins maatschappelijke
betrokkenheid uit de Duitse geschiedenisboekjes gehouden om het beeld van deze
dichter, de mythe, niet te schaden. Met en in zijn poëzie zoekt Hölderlin één
allesomvattende grondslag voor het bestaande waarin alle tegenstellingen verenigd
zijn, mens en wereld verzoend worden. De dichtkunst als enige mogelijkheid om
de dingen te benoemen en betekenis te geven: Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Behalve de circa zeshonderd gedichten en de ‘Griekse’ roman Hyperion (geschreven
zonder dat Hölderlin ooit in Griekenland geweest was) omvat het creatieve oeuvre
drie onvoltooide versies van het toneelstuk Empedokles. Hölderlin greep hierin terug
op de door hem zo bewonderde klassieke oudheid die hij met zijn eigen tijd wilde
verbinden. Hij vereenzelvigde zich met Empedokles die zich, om mens en natuur
te verzoenen en om onsterfelijkheid te verwerven, in de krater van de Etna wierp:
‘De grondgedachte van Empedokles' leer, de eenheid en de harmonie van al het
bestaande, werd Hölderlins utopie.’

Mythe
De ik-verteller die in dit deel aan het woord is, probeert in Tübingen Hölderlins tijd
te evoceren en door te dringen tot de waarheid en de werkelijkheid voordat die door
de mythe versluierd werden. Hij bezoekt de als museum (met oppervlakkige
symboliek) ingerichte toren, ‘bespiedt’ deze vanuit alle windstreken. ‘De toren is de
droeve weerspiegeling van zijn dichterschap dat mij niet ontroerde maar beklemde.’
Die beklemming heeft tot gevolg dat hij tracht te voltooien wat Hölderlin onafgemaakt
achterliet: het drama Empedokles. In gedachten leidt hij een uitvoering van de derde
versie, de laatste akte van Empedokles auf dem Ätna: ‘Empedokles liet ik opkomen,
vergezeld van zijn leerling Pausanias. Ik gaf aanwijzingen. De plaats van handeling
was de Etna (...) Empedokles en Pausanias spraken over de kloof die er bestond
tussen de mens en de wereld; Empedokles geloofde in de zelfgekozen dood als
enige mogelijkheid om de verzoening met de natuur te bereiken. Ik beduidde hem
niet te veel gebaren te maken en vooral zijn stem vlak te houden, de tekst had
voldoende zeggingskracht. Op dat moment trad Panthea, Empedokles’
vervolg op pagina 8
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Roelofsz' Letterkundig alfabet-K

Vandaag geen kleur, want kleur in de literatuur hoe mooi en prachtig ook
beschreve kan je nooit ECHT zien. Vandaar deze portretstudie van Frans
Kafka, dit keer in literaire kleuren.
1 Titaanwit. 2 Ivoorzwart. 3 Kobaltblauw. 4 Cadmiumrood purper. 5
Transparant oxydbruin. 6 Cadmiumgeel. 7 Vleesover. 8 Napelsq. rood
ex. 9 Sèvresblauw. 10 Napelsgeel 11 Indigo exstra. 12 Cadmium. scharl.
13 Venetiaansrood. 14 Ombernaturel. 15 Kobaltviolet rood acht. 16
Reebruin. 17 Vermiljoen Chin ex. 18 Engelsrood 19 Vert émeraude. A
Donker. B Licht. x gemend.
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[Het probleem van de voorbijgaande tijd]
vervolg van pagina 6
geliefde, naar voren en zij probeerde hem van zijn ongelijk te overtuigen. De dood
is geen antwoord op zijn vragen. Maar Empedokles gaf niet toe. Opnieuw gebaarde
hij te nadrukkelijk. En hier brak het toneelstuk af. Doek.’ Een cruciale passage: hierin
ligt de hele roman vervat, inhoudelijk én vormtechnisch. Volgens de opbouw van
het klassieke drama presenteert Freriks zonder enige stilistische pathetiek (want
zijn tekst heeft inderdaad voldoende zeggingskracht) ‘de oorzaak’ van de beklemming
die de ik-figuur in dit eerste deel ervaart door Hölderlins dichterschap. Was het
eerste deel grotendeels uiteenzetting (met recht: ‘de expositie’), in het tweede deel
overheerst ‘de handeling’: hoofdpersoon is de vijftienjarige Timon Kaspar.
Al op de eerste bladzijde van dit deel worden protagonist en situatie treffend
geïntroduceerd. ‘De volgende ochtend. Timon begint met zijn spel; hij bijt zijn tanden
op elkaar en sluit zijn ogen. Aan de binnenkant van zijn oogleden ziet hij prachtige
kleuren: blauw, kransen van violet en geel. Hij duwt zijn handpalmen tegen zijn oren
en luistert naar het heldere ruisen in zijn hoofd dat zo bekend voor hem is. “Timon.”
Hij heeft zijn moeder niet binnen horen komen. Hij kijkt op, de gekleurde vlekken
voor zijn ogen lijken een moment om haar hoofd te zweven.’ Volledig naar binnen
gekeerd heeft Timon met niemand contact, behalve met zijn moeder en die relatie
is wederzijds zeer innig, sensueel, onverhuld erotisch zelfs. In ‘Huize de Zomer’,
van de buitenwereld afgeschermd door een dichtbegroeide tuin, met een vader die
alle dagen van huis is, werkend in een doorzichtig glazen kantoorgebouw, speelt
zich in vele subtiel verhaalde scènes het spel van Oidipus af. In de verhouding tot
de moeder krijgen echter ook andere betekenislagen gestalte. In de moeder ervaart
Timon het probleem van de tijd, van de gevreesde ouderdom: ‘zij is de jongste
moeder: zo wil hij haar zich herinneren, duidelijk en onveranderlijk als een foto (...)
Hij droomt dat zij niet ouder wordt en dat hij in leeftijd naar haar toe groeit.’ Maar
bovenal is zij de vrouw met het aureool, zijn godin, zijn Muze: zij inspireert hem tot
fantasieën, alleen aan haar kan hij zijn verhalen kwijt, steeds opnieuw. ‘Timon praatte
en praatte, dat was zijn manier om zijn moeder aan zich te binden.’
De magie van de woorden. Op zijn eenzame zolderkamer leest Timon boeken.
‘Hij wil over zoveel woorden en uitdrukkingen beschikken dat hij kan zeggen wat hij
wil zeggen. Zonder die woorden zou hij zich overbodig voelen, alsof niets van wat
hij beleeft de moeite waard is (...) De wereld achter de woorden werd langzaam zijn
wereld waarin hij zich vrij kon bewegen en dat maakte hem eerst oplettend,
naderhand onverschillig voor wat er buiten hem gebeurde. Het lezen van boeken
geeft hem een macht die hij nog niet kan hanteren.’ Later zal dat laatste zijn leven
gaan bepalen.

De vereerder
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Steeds duidelijker vallen de stukjes op hun plaats; steeds duidelijker wordt de relatie
met het eerste deel. Er ontstaat een soort ‘dramatic irony’: schijnbaar toevallige
uitspraken en ervaringen van Timon krijgen door de informatie uit het eerste deel
een bijzondere lading: de lezer ziet en ervaart hoe Timon geleidelijk en onafwendbaar
toegroeit naar de wezensvragen van Hölderlin en Empedokles. Onafwendbaar,
zoals in zijn naam zijn lot al besloten ligt. Want hoewel zijn moeder op een vraag
van hem of ‘Timon’ ergens van afgeleid is antwoordt: ‘Nee. Ik heb hem voor je
verzonnen’, is de allusie duidelijk. In het Grieks betekent ‘Timon’: de vereerder.
Wanneer Timon op latere leeftijd in Amsterdam filosofie studeert (met een voorkeur
voor de Griekse) zal hij, voor wie waarheid en werkelijkheid niet bestaan anders
dan in het woord van de dichter, ongetwijfeld een schok van herkenning gehad
hebben bij dé filosoof van de scepsis, Timon van Phleious. De toespeling op het
natuurkind Kaspar Hauser, tijdgenoot van Hölderlin, symbool voor de ontheemde
mens die zich ‘de taal’ moest verwerven, lijkt zelfs wat al te duidelijk. Het is een
bewijs van Freriks schrijftalent dat hij een geladenheid aan de gebeurtenissen weet
te geven zonder de naïeve wijze waarop een vijftienjarige zich een wereldbeeld
eigen maakt geweld aan te doen. En hoewel alles tot in de kleinste details
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(symbolische) betekenis heeft (helaas kan dit in het kader van een recensie slechts
worden geconstateerd), weet Freriks te ontsnappen aan het verwijt van ‘steriliteit’
of ‘legpuzzlewerk’ dat dit type literatuur soms krijgt. Emoties worden meestal niet
veroorzaakt door emotionele schrijfuitbarstingen. Met name in het slot van het tweede
deel is de tekst door de ingehouden toon van een grote dramatische zeggingskracht.
Een reeks motieven komt hier samen; de geserreerde stijl staat in een
betekenis-accentuerend contrast tot de gruwelijke waarheid die Timon krijgt te
verwerken: zijn moeder keert terug uit het ziekenhuis waar zij een dood meisje
(‘Annemiek’) gebaard heeft; Timon reageert zich af op ogen en mond van een reeds
gekochte pop, steekt dan zijn moeder tuinbloemen in het haar. ‘Duidelijk ziet hij in
haar huid de groeven en de fijne rimpeltjes, als met een naald getrokken. Een
moment durft hij geen adem te halen. Laat er, waar zijn moeder is, stilte zijn.’
De climax: de intrede Van dood en het besef van ouderdom, de vervreemding
van de moeder als gevolg daarvan, wordt uitgewerkt en door Timon ‘verwerkt’ in
het derde deel: ‘De tuin in bloei’. Alles is veranderd; de tuin groeit dicht rond ‘Huize
de Zomer’: ‘Zijn ouders leefden er niet, zij bewoonden de kamers.’ Timon maakt,
alleen, als zeventien-jarige, een reis door Noorwegen en trekt een etmaal op met
een verdwaald zes-jarig meisje dat hij ‘Annemiek’ noemt. Ze kunnen elkaars woorden
niet begrijpen, toch ervaart hij in haar het eerste ‘contact’ met een ander na het
leven met zijn moeder. Door het meisje overwint hij de waarheid van tijd en
werkelijkheid’: ‘Het verleden bestaat niet, denkt hij, vanmiddag heb ik mijn zusje
Annemiek aangeraakt. Het is nooit gebeurd dat zij dood werd geboren.’ Als hij weer
thuiskomt geeft hij zijn moeder een vluchtige kus en loopt dan naar buiten: hij weet
zeker dat hij Annemiek in de bloeiende tuin zal vinden.

Omslag
De werkelijke omslag, de peripetie, zit in het vierde deel, waar de ik-verteller weer
optreedt en terugkijkt op zijn Tübingen-reis. Hij beseft dat ieder beeld van het
verleden altijd een projectie vanuit een latere tijd is en daardoor altijd een ‘vervalst’
beeld geeft. ‘De tijd laat zich niet vastpinnen en uiteindelijk onttrekt het verleden
zich aan elke beschouwing, ook het verleden dat is vastgelegd in documenten.’ Ook
hij was met zijn Hölderlin-bedevaart bezig een mythe te bouwen, maar nu komt hij
tot het inzicht dat er een andere mogelijkheid is. Hölderlin kan een roman over
Griekenland schrijven zonder er ooit geweest te zijn; hij kon de tijd tussen zich zelf
en Empedokles niet overbruggen, ‘maar Empedokles' filosofie over de eenheid
tussen mens en wereld werd Hölderlins creatieve energie: hij maakte Empedokles'
gedachten tot de zijne.’ Dat is de ‘ontknoping’ die Timon, als student filosofie in
Amsterdam, in het vijfde en laatste deel zal beleven.
Tal van motieven uit het tweede deel keren hier terug, vooral Timons obsessie
voor de kracht van woorden. Zijn kamer is ‘behangen’ met briefjes waarop citaten
uit boeken staan, vele van Empedokles, ‘filosoof van de liefde en de haat’. Timon
‘wordt’ nu de ik-figuur in zijn fascinatie voor Hölderlin en Empedokles. Door zijn
medestudente Margje, de eerste volwassene met wie hij kan práten, raakt hij
geconfronteerd met een andere wereld: tegenover zijn geest stelt zij haar lichaam:
‘Het denken zit in je lichaam, Timon.’ Tegenover de binnenwereld van Timon stelt
zij de buitenwereld: zij kan zich volledig verliezen in wild dansen op oorverdovende
muziek onder de schitterbol van felgekleurde glaasjes om daarna leeg te zijn en
met suizende oren uitgeput neer te vallen. Zij wordt Timons Diotima (‘Zijn lippen
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trillen. Kom en maak me rustig, Margje. Komm und besänftige mir’), Timons Panthea:
na de ontmoeting met haar verfrommelt hij het citatenbriefje: ‘de dood als antwoord’.
Door haar begrijpt hij dat Hölderlin zijn toneelstuk niet kon voltooien omdat hij
weigerde te kiezen voor de dood als einde; dat zou in strijd geweest zijn met zijn
utopie van de nieuwe tijd. ‘Het beeld dat ik heb van de dood: de ronding in de buik
van mijn moeder (...) Een doodgeboren kind dat iedere harmonie vernietigt.’ In
Margje herkent Timon het beeld van zijn moeder: ‘Plotseling weet hij het zeker: zij
wordt niet oud. Hij wrijft met dichte ogen over haar blouse tot hij oranje vlekken ziet.’
Maar hij realiseert zich dat dat beeld het laatste obstakel is in zijn streven ouderlijk
huis, in staat te luisteren naar het verhaal dat hij had willen vertellen: hún verhaal
over vroegere zomers in de tuin. De stilte om zijn moeder is definitief geworden.
Timon ziet hoe de aanvankelijk samenvallende beelden van de gezichten van zijn
moeder en Margje uiteengaan. ‘Alles vergrijst hier. De kamers. De bewoners. Maar
de herinnering aan de zomer moet levend blijven, die mag niet tot steen worden als
de ranken aan het plafond.’ ‘Huize de Zomer’, een huis weg van de wereld, zoals
Hölderlins toren, maar er wordt niet in gelééfd. Timon kiest voor ‘de wereld’. Terug
in Amsterdam draait hij Mozarts ‘Requiem voor een gestorven moeder’; ruw wrijft
hij Margjes haar door de war: ‘Om alleen jóúw gezicht te zien (...) Als ik naar je kijk
wil ik aan niemand anders denken. Niet afhankelijk zijn van de herinneringen aan
mijn moeder.’ Samen spelen ze weer het spel van het gefantaseerd reizen naar
nooit bezochte steden en landen. Naar Italië ditmaal, Sicilië: ‘De zuidelijke klanken
klinken in zijn hoofd. De vulkaan de Etna als knooppunt van zijn gedachten en
voorstellingen.’
Doek. De roman besluit met een epiloog op een ongenummerde pagina. Lopend
door Amsterdam ‘begrijpt’ Timon. ‘De tijd is nooit één tel voorbijgegaan. Hij lacht.
Hij kan Empedokles op iedere straathoek ontmoeten en al zijn gedachten denken.’
Empedokles, voor wie de poëzie de leidster van de mensheid was. Hölderlin die
Empedokles' gedachten tot de zijne maakte en in zijn eenzame toren lééfde, de
vrijheid had vorm te geven aan de nieuwe tijd. Timon...
Kester Freriks heeft méér dan een psychologische ‘geschiedenis’ over een zoon
en zijn moeder geschreven; hij heeft véél meer dan een roman over de invloed van
literatuur en grote schrijvers op een fijnbewerktuigde jongeman geschreven.
Hölderlins toren is in deze vorm een roman over het schrijven zélf, over de macht
van de verbeelding die in woorden uitgedrukt de tijd overwint want de tegenstellingen
in het bestaande, levendood, verzoent. Dat schrijfproces, die magische kracht van
de literatuur, laat Freriks de lezer meemaken op een uiterst activerende en
fascinerende manier. Dat proces heeft hij getuige het motto van Hölderlin, opgevat
als verwijzing naar deze roman, blijkbaar ook zelfs zo ervaren: Versöhnender der
du nimmergeglaubt / Nun da bist.
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Een fles chianti en andere misdaad
Van de hoge stapel detectives en thrillers
De dorpelingen van Innocento door Peter Brusse en Ed van Thijn
Uitgever: Van Gennep, 136 p. f14,50
Een samurai in Rotterdam door Jacques Post Uitgever: Veen, 208 p.
f16,90
Moord om middernacht door Mary Higgins Clark Uitgever: Veen, 253 p
f22,50
Greasy's wraak door A.J. Quinnell Uitgever: Rostrum, 256 p. f24,90
Moord in Rogano door Stephen Knight Uitgever: Sijthoff, 320 p. f19,50
Moordbureau BV door Jack London Uitgever: Peter van der Velden, 186
p. f24,50
De grijze vingers van de angst door Zbigniew Safjan Uitgever:
Meulenhoff Detection, 189 p. f19,50
Het vonnis over Deltsjev door Eric Ambler Uitgever: De Arbeiderspers,
269 p. f24,50
R. Ferdinandusse
Peter Brusse en Ed van Thijn ontmoetten elkaar vorige zomer in een Noorditaliaans
bergdorpje, vlak bij de Franse grens. Wat er toen gebeurde staat als volgt op de
achterflap van hun boek beschreven: ‘Tegelijkertijd bereikten ze het doodstille
dorpspleintje en kregen ze elkaar in het oog. Op dat moment, nog vóór ze hallo
konden zeggen klonk er uit een van de potdichte huizen een akelig, bulderend
gelach.
Diezelfde avond ontmoetten ze elkaar opnieuw. Het kostte hen geruime tijd (en
anderhalve fles chianti) om hun beklemming van die middag kwijt te raken.’
Het resultaat van die chianti ligt nu al enige tijd in de boekwinkel: De dorpelingen
van Innocento, een door hen beiden geschreven boek dat desondanks maar 136
magere pagina's, en de vergoelijkende ondertitel ‘Een zomerthriller’ draagt.
Brusse en Van Thijn waren duidelijk van plan een ouderwetse detective te schrijven
over een moord in het dorpje van hun beider zomerverblijf, Fanghetto, tevens
uitwijkplaats voor veel meer, meestal artistiek angehauchte hoofdstedelingen. Het
begint met de vondst van een lijk, en een Nederlandse jongeman, die met zijn ouders
daar logeert, en die op zoek gaat naar de ware toedracht. Deze jongeman hoort in
het begin, tot en met pagina 51, steeds aan het eind van hoofdstukjes, almaar dat
bulderend gelach.

Wie een moord in een dorpje wil behandelen moet van tevoren Agatha Christie
lezen, want die heeft het daarin vrij ver geschopt. Twee dingen blijken dan: er moet
een uiterst logische verklaring zijn, én daarvóór moet er een flinke spanning worden
opgebouwd. Agatha Christie doet dat met meesterhand: zij leidt de lezer van
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personage naar personage en die roddelen zoveel over elkaar dat een atmosfeer
van wantrouwen én van moordmogelijkheden ontstaat. Brusse en Van Thijn maken
de (beginners-)fout de spanning vanuit hun jeugdige hoofdpersoon te creëren, die
jongen schrikt, verstijft, wil gillen, en wat al niet, maar daar wordt een beetje lezer
niet warm of koud van. Daarom hebben Brusse en Van Thijn halverwege de detective
verlaten en zijn overgestapt op de satirische thriller, met een gijzeling, en een
carbinieri-aanval, en een gigantische ontploffing, dat alles bezaaid met enige spot
over Bhagwan en privé-journalistiek. Het gevolg was dat die bulderende lach,
waarvoor in het begin alle aanzetten zijn gegeven, aan het slot geheel in de lucht
is blijven hangen, en een logische verklaring ontbreekt.
Geen spanning dus, en dat is zonde, en in het genre - dat naar blijkt toch aan
strenge regels gebonden is - zelfs een doodzonde. Wat overblijft is een grote handvol
soms wel amusante scènes, waaraan vooral de kenner van het intellectuele
hoofdstedelijke vakantiepatroon zijn hart kan ophalen.
Spanning in een boek brengen hoeft niet op de Agatha Christie-manier, het kan
ook als je als schrijver een goed verteller bent. Jacques Post, ‘een jong en
veelbelovend auteur’, begint dat al te leren. Zijn eerste boek (Leer om leer, 1980)
ging nog zwaar gebukt onder Chandler: ‘Ze had blond haar en een lichaam dat haar
jurk vulde als verse worst’, ‘...een onbezette barkruk tussen een fraai
damesachterwerk en een man die droevig uit zijn ogen keek.’ In zijn nieuwe thriller
Een samurai in Rotterdam kan hij die neiging erg goed bedwingen, een enkele keer
gaat het nog om een ‘grove hand met de kleur van een roze schuimgebakje’, maar
de stijl is strakker geworden.
Hoofdpersoon bij Post is een jongen, Max Zuiderveld, die op mij een
onbetrouwbare indruk maakt. Hij jat auto's, bedriegt vrouwen, berooft toeristen en
vrachtwagenchauffeurs, maar bij Post betekent dat alleen dat hij een aantal principes
mist die zijn gedragscode net iets te eenvoudig maken. Deze frisse vogel werkt
samen met Maalbeek, een exrechercheur, die door de Rotterdamse
hoofdcommissaris gedwongen wordt aan een zaak te werken, en die erachter komt
dat de Rotterdamse hoofdcommissaris geheel in handen is van een groepje
gewetenloze industriëlen. Bovendien ontmoeten we een schizofrene zakenman die
soms met ietwat kromme zwaarden gevaarlijke dingen doet. (In Posts eerste boek
kwam een perverseling voor die Oom Dagobert heette en jarretelgordels droeg, een
plot lijkt pas goed als er iets bizars in voorkomt.)
In werkelijkheid is het een tamelijk ingewikkelde intrige en nogal moeizaam
opgebouwd, want met twee hoofdpersonen vol eigenaardigheden én ook nog eens
Rotterdam dat maar weinig swingt, is het moeilijk om het sinistere zijn volle,
dreigende dimensie te geven. De spanning moet komen van de schurken en dáár
vertelt Post te weinig over. Maar het is de moeite waard om Post in de gaten te
houden.

Pronte vrouw
Deze zomer ook werd ons land bezocht door Mary Higgins Clark, een pronte,
godvrezende vrouw uit Amerika. Ab Visser interviewde haar in de GPD-bladen en
meldde dat ze eenenvijftig jaar oud is, maar dat je haar hooguit veertig geeft: ‘(Ze
heeft) een gave huid, een goed figuur en fraaie benen. Haar vele sieraden, goud
en diamanten, die niet protserig zijn, weet ze met smaak te dragen.’ Zij is
thrillerschrijfster en haar derde boek steeg snel naar de bestsellerlijst, waar het zes
weken hoog genoteerd bleef. En wel terecht.
Mary Higgins Clark staat, zoals men uit het voorafgaande kan vermoeden, pal
achter Reagan en is vierkant tegen abortus. Haar succesvolle boek is bijna het
tegenovergestelde en gaat over een geniaal gyneacoloog die met een aan pater
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Koopman herinnerende hardnekkigheid vrouwen, zonder dat ze het weten, op zijn
operatietafel voorziet van foetussen. Om aan die foetussen te komen is misdaad
zijn uitweg. Alle ingrediënten van de doktersroman zijn aanwezig, en Higgins Clark
gaat ook af en toe niet voor wat Libelle-achtige beschrijvingen opzij. Maar de intrige
zit goed in elkaar, en de spanning (al vrij gauw weet de lezer dat de vrouwelijke
hoofdpersoon uiteindelijk bij de gyneacoloog onder narcose in het ziekenhuisbed
zal belanden) is zeer kundig opgebouwd. Liefhebbers verwijs ik gaarne naar de
Amerikaanse pocket-editie (Dell Books) van The Cradle Will Fall die hier recent
verscheen.
Over de Nederlandse vertaling kan ik alleen maar diep treurig zijn. Niet alleen
over de weinig spirituele titel

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

11

(Moord om middernacht), maar vooral over het geradbraakte Nederlands. Het boek
is vertaald door iemand die roekeloos met het woordenboek omsprong. Een
stewardess wordt bij hem vluchtbegeleidster; een steak au poivre wordt een
runderlapje au poivre; een stationwagen wordt een auto waarin zowel goederen als
personen kunnen worden vervoerd; hij at een muffin wordt hij at een Engelse platte
ronde theekoek; een crumpled lijk wordt een kromgetrokken lijk. De dialoog is al
even beroerd en bevat zinnen als: ‘Kijk eens Chris, neem me niet kwalijk, maar het
ligt niet in mijn aard een dame te zijn die voor een getrouwd man beschikbaar is.’
Jammer, want het is een aardige thriller. De uitgever doet trouwens met de vertaler
mee, want op de achterkant staat dat Higgins Clarks eerdere boeken in ons land
veel bijval ontvingen en dat Nederlandse recensenten over die boeken schreven:
‘Onmogelijk om neer te leggen...’ Dat is een letterlijke vertaling van unputdownable;
ik wil die stukjes van die recensenten die beweerden dat die boeken niet neer te
leggen waren wel eens zien. Maar de prijs gaat toch naar de zin die de vrouwelijke
hoofdpersoon tegen een verpleegster zegt: ‘Ik schijn iets vervelends te hebben
geërfd dat mijn moeder vroeger ook had. Ik bloed praktisch iedere maand tijdens
mijn menstruatie.’ Er valt bij deze vertaling veel te lachen.

Mary Higgins Clark

In de tijd dat Elma Verhey en Gerard van Westerloo hun VN-bijlage schreven
over het honderdvijftigjarige bestaan van het Vreemdelingenlegioen verscheen bij
uitgeverij Rostrum (tot nu voornamelijk bezig met gebruiksboeken) een thriller over
een oud-legionair. Er moet van dat boek een grote film gemaakt worden, want de
tekening op het omslag laat Lee Marvin al zien. Creasy's wraak is de titel, in het
origineel Man on fire, een man die witheet is, dus.
Quinnell, de auteur van het boek, loopt aardig in de pas met de VN-bijlage: het
vechten als huurling is rot, maar je hebt je kameraden en als je eenmaal uit het
legioen bent, blijkt dat je er moeilijk buiten kan. Creasy raakt aan de drank. Dan
begint de plot: hij wordt bodyguard bij een Italiaanse zakenman, omdat hij in die
verzopen conditie goedkoop is. Maar het gaat mis, en tot Creasy's verbijstering blijkt
dat de bedoeling. Dus besluit hij tot wraak. Hij traint als een gek tot hij zijn
huurlingconditie weer terug heeft en moordt dan een aanzienlijke verzameling
mafia-figuren compleet uit. Het is een lekker geschreven boek van 250 pagina's,
maar de grote wraak begint pas op pagina 180. En die lange aanloop is tevens de
zwakte van het verhaal. Want het lijkt erop dat Quinnell best aanvoelt wat zo'n
oudhuurling is, en ook best bereid was hem als een tamelijk onplezierige
broodvechter te portretteren, maar hij heeft er zoveel tijd en woorden voor nodig
dat de man Creasy langzamerhand een stralenbundel van heldendom om het hoofd
krijgt. Zijn rustige diepe innerlijke kracht dwingt bij iedereen die hij ontmoet respect
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af, en dat soort zaken. Er zitten ook aardige verrassinkjes in de plot. De uitgever
hoopt dat deze Quinnell een nieuwe Ludlum wordt, maar ik vrees dat hij daarvoor
te goed schrijft, en te weinig vaart heeft. En dat is een aanbeveling.

Reïncarnatie
Stephen Knight is een wat morsig uitziende jonge Engelse schrijver, met wie ik eens
een intens medelijden heb gehad. Hij werkte twee jaar van zijn leven aan een boek
over Jack the Ripper, dat in 1975 verscheen en dat The Final Solution heette, omdat
hij erin onthulde wie de veelvoudig moordenaar uit het donkere Londen geweest
was. Als ik me goed herinner was het een schilder, die weer een onecht kind uit de
Engelse koninklijke familie was. Een zoon van die schilder getuigde in het boek, en
speciale documenten bevestigden dat weer. Het boek veroorzaakte een beetje een
opschudding totdat een aantal maanden later het bericht verscheen in de Engelse
kranten dat de zoon gelogen had, en de documenten vervalst waren. Daar zit je
dan met je boek en je goeie gedrag.
Uit zijn studie van die Ripper-tijd heeft Stephen Knight een idee overgehouden
voor een misdaadverhaal, Requiem in Rogano, dat als Moord in Rogano nu bij
Sijthoff is verschenen. Oud-inspecteur Brough van Scotland Yard is met pensioen
als Londen wordt opgeschrikt door een vreemde serie moorden. We schrijven 1902,
en Stephen Knight beschrijft dat ook heel mooi. Maar dan blijkt, via een neef van
Brough, dat de moorden in Londen parallel lopen met eenzelfde serie moorden die
in de Middeleeuwen in het Italiaanse Rogano plaatsgrepen. Net als de wurgmoorden
in Londen zijn ook de verhalen over de moord en doodslag in Rogano intrigerend
om te lezen. Waar ik als lezer afhaak is als de verbinding wordt gelegd. Stephen
Knight gelooft in reïncarnatie, en wel zo dat de Wurger van Rogano zich zelf in
Londen als identieke Wurger manifesteert. Ik verklap daarmee de intrige nauwelijks,
want
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voor deductie heeft Knight geen tijd, hij schrijft al heel snel naar zijn oplossing toe.
Het is net als met zijn The Ripper-boek, en ook dat heb ik indertijd geboeid gelezen,
langzaam beseffend dat ik werd belazerd. En zo is het met Rogano precies hetzelfde.

Curieus
Evenals aan het begin van deze eeuw speelt Moordbureau BV, de vertaling van
Assassination Bureau Ltd. Het boek speelt in 1911 en is opgezet door Jack London.
Maar die heeft het niet kunnen afmaken en dat is gedaan in 1963 door de inmiddels
ook alweer overleden Amerikaanse thrillerschrijver Robert L. Fish. Het boek verschijnt
nu pas bij uitgever Peter van der Velden, die op de achterflap de lezer uitdaagt de
plaats te vinden waar Fish het van London overnam.
Moordbureau gaat over een groep mannen in Amerika die op zich genomen
hebben, vijanden van de maatschappij uit te roeien. Wie een corrupte figuur bij het
bureau aangeeft kan ervan verzekerd zijn dat als zijn aanklacht deugt - dat wordt
goed uitgezocht - de man ook snel om zeep wordt gebracht. De grap is dat het hoofd
van het bureau wordt aangeklaagd en dat de erecode van het bureau dan ook vereist
dat het vonnis wordt voltrokken. Daar wordt veel over geredeneerd, in een uiterst
ouderwets en soms bar slecht. Nederlands. De medewerkers van het bureau zijn
allemaal rijk, intelligent en dat contrasteert vreemd met de wat simpele
moordmethoden en achtervolgingen van die dagen. Waar Fish de schrijversrol
overneemt, verandert het boek ook onmiddellijk van toon, daar is een beschrijvend
verteller aan het woord in een bijna moderne vechtpartij. Laten we zeggen: een
curieus werkje. De Polen kennen geen echte misdaad. Op 26 miljoen mensen nog
geen honderd misdaadgevallen per jaar. Dat verklaarde een oude Poolse schrijver
op het Crimewriters Festival in Stockholm. Hij bedoelde, want zijn Engels was heel
slecht, dat de Polen geen bankovervallen en geen grote corruptie kennen. Dus
thrillerschrijvers hebben het heel moeilijk want ze kunnen die dingen niet beschrijven.
Ze zijn er niet en als ze er zijn, kan hij ze nog niet beschrijven.

Dus keert, nog steeds volgens die zegsman, de Poolse misdaadauteur zich vanzelf
tot de kleine ellende. Diefstalletjes, moord uit jaloezie, et cetera. We kunnen dat nu
nagaan, want deze zomer verscheen bij Meulenhoff een Poolse misdaadroman: De
grijze vingers van de angst. Een mooie titel, maar in het Pools kan het er niet gestaan
hebben want het boek heette daar Strach, en verscheen in 1973.
Een meisje in een klein Pools stadje wordt verdacht van moord op haar verloofde,
een flink wat oudere ingenieur die op de avond van zijn verscheiden een lezing
voorbereidde, die hij in Warschau zou houden en waarin hij de inefficiency van
medestadgenoten aan de kaak zal stellen. Hij is dood, de lezing verdwenen, maar
heel het stadje gelooft dat het meisje de dader is. Ze wordt doodverklaard, en dat
gaat met een intensiteit die wij alleen nog kennen uit de verhalen over Staphorst.
Dat is op zich zelf al heel boeiend. Daarna valt op dat er een vreemde cesuur in
het boek zit: zodra duidelijk begint te worden dat het meisje wel eens onschuldig
zou kunnen zijn, komt de totale omslag. Iedereen komt naar voren om duidelijk te
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maken dat hij ten onrechte iets verzwegen heeft en berouw koestert. Alleen de dader
is zo verstokt dat hij echt opgejaagd en gepakt moet worden. We moeten, zie het
begin, de Poolse misdaad niet met onze maatstaven meten; dan is het langzaam,
nadrukkelijk en voorspelbaar. Maar als ik Pool was zou ik het met plezier lezen,
denk ik. En dat is een aardig idee.

Ambler
Tot slot nog een boek vanachter het IJzeren Gordijn, maar wel een dat alle genoemde
een beetje in de schaduw zet. Het is de eerste vertaling van een boek van Eric
Ambler uit 1951 in onze taal: Het vonnis over Deltsjev. Ambler schreef voor de oorlog
vijf bekende spionagethrillers (waaronder het bekende The Mask of Dimitrios),
waarin de dreigende oorlog een prachtige achtergrond vormde. Ambler was of leek
links, de Balkan was zijn lievelingsterrein en communisten en radicalen waren bij
hem niet automatisch schurken. Vol spanning werd na de oorlog op zijn nieuwe
boek gewacht en het viel velen bitter tegen. Ambler weet dat zelf aan het feit dat hij
zijn boek baseerde op het Petov-proces in Bulgarije, een van de eerste
schijnprocessen tegen verraders dat achter het Gordijn werd gevoerd. Bitter schrijven
over de sovjetvrienden van de oorlog, dat werd niet geaccepteerd, dacht Ambler.
Ik denk dat er nog een factor bijkwam: het boek was geschreven voor de goede
lezer, of de goede verstaander als men wil. Chandler verwoordde dat later toen hij
zei: ‘Ambler is voor de intellectuelen gaan schrijven.’
Vonnis over Deltsjev heeft opnieuw zo'n typische Ambler-hoofdpersoon: een
toneelschrijver die achteloos een opdracht aanvaardt om een proces in een
Oosteuropees land te verslaan, en vervolgens midden in de intrige verzeild raakt.
De uiterlijke gebeurtenissen zijn niet erg spectaculair: een moord, een aanslag, een
bedreiging. Maar wat er staat is uiterst effectief geschreven en tamelijk intrigerend.
Ambler heeft zich zijn hele schrijversleven laten leiden door de actualiteit, en de
verwarring van de westerse intellectueel van direct na de oorlog over Oost-Europa
heeft nog weinig van zijn beklemming verloren.
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‘Uit angst voor één kunstzinnig woord’
Het pauwestaart-effect in de gedichten van Ed Leeflang
Bewoond als ik ben door Ed Leeflang Uitgever: De Arbeiderspers, 76
p. f24,50
Willem Jan Otten
De gedichten van Ed Leeflang zijn, zegt hij zelf ergens, die van een ‘steeds minder
beangste, verouderde man’. Te oordelen naar de oorlogsgedichten uit De hazen
en andere gedichten ('79) zou hij van een groot aantal lezers de vader kunnen zijn
- althans, dat is iets wat mij al lezend dikwijls door het hoofd speelt. In veel gedichten
is een dramatische ironie werkzaam, alsof het leven zo niet een schouwtoneel, dan
toch in ieder geval wel, met terugwerkende kracht, een tafereel is geworden, waar
herhaling en doorkruiste verwachting een grote rol in vervullen.
In De hazen staan een aantal gedichten over Leeflangs literaire jeugd, met daarin
onder meer de regels: ‘Over je eigen ziel had je meer goeds gelezen / dan kon
worden doorgrond of afgewezen./ Je moest nog leven, wat belezenheid / je eigenlijk
verhinderde, ja verbood.’ En in de nieuwe bundel, Bewoond als ik ben, begint een
gedicht met: ‘Lang heb ik niet over haar durven schrijven / uit angst voor één
kunstzinnig woord.’ Het is dus allemaal begonnen met overmaat aan eerbied voor
poëzie, en een angst niet genoeg meegemaakt te hebben om de taal der bewonderde
schrijvers te mogen gebruiken; en het eindigde met wantrouwen tegen poëzie,
‘kunstzinnigheid’, omdat er zoveel gebeurd was, dat het poëtisch taalgebruik
ontoereikend en zelfs gênant leek.

Uit de citaten blijkt dat Leeflang zich uiteindelijk is gaan bedienen van een spreektaal.
Losser dan Vasalis, ritmisch minder avontuurlijk dan Judith Herzberg, alledaags,
maar minder onthutsend dan Vroman. Er wordt niet geëxperimenteerd met
versvormen; een uiterste economie wordt al evenmin betracht. Waarom bepaalde
regels zo lang zijn als ze zijn, is niet altijd achterhaalbaar. Eerste regels als: ‘Nooit
een god binnengehaald en’, ‘Ik kocht vandaag voor niks een’, ‘De mist doorzichtig
als een’, ‘Van wie heeft zij die’ verraden een zekere desinteresse in eerste regels,
en, gevoegd bij de vele andere pointeloze enjambementen, zelfs in regels in het
algemeen. Technisch valt er niet veel te zeggen over de bundel. Wie, zoals ik, poëzie
leest in de ongeschreven overtuiging dat wat wij poëzie noemen een spel van
regelbeheersing is - dat wil zeggen: iets is poëzie omdat de schrijver zijn woorden
zó schikt, dat de zetter niets anders kan doen dan ze óók zo schikken (een ruime
definitie), die zal tot zijn verbazing bemerken dat uitgerekend Leeflangs sterkste
gedichten het minst uitgedokterd zijn, en de grootste gaten laten vallen.

Worsteling
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Dit is merkwaardig. Je verwacht van een dichter dat hij worstelt, of geworsteld heeft,
met zijn ervaring; dat deze worsteling zijn neerslag krijgt in een worsteling met regels,
zinnen en enjambementen - alsof, inderdaad, de poëzie een afbeelding is van het
leven, en problemen oplevert die lijken op die van het leven, met dat verschil dat
ze op het papier uitgeknokt kunnen worden. Een goede zin construeren is
vermoedelijk moeilijker naarmate datgene wat de zin wil zeggen moeilijker te
verwerken is geweest, of is. Veel goede dichters verdoezelen vervolgens hun
worsteling met de woorden, en schrijven ‘alsof het geen moeite heeft gekost’. Nu
kan men onmogelijk oordelen over de moeite die het een schrijver heeft gekost om
te schrijven wat er uiteindelijk is komen te staan - maar bij Leeflang gebeurt er het
merkwaardige dat zijn gedichten slechts bij uitzondering de indruk wekken moeite
gekost te hebben - en dat deze ‘moeitevolle’, ‘gemaakte’ passages - de beste precies op tijd komen, en de overige spanningsloosheid doen vergeten. Of vergeven.
Er is bij Leeflang een principe werkzaam dat men ook wel bij pauwen ziet: rondlopen
met een laconieke bos takken achter je aan, en op het juiste moment een magnifieke
staart opzetten.
De ergerlijkste liefdevollen zijn
zij die in de maandberichten vertellen
dat deze kinderen net zo zijn
als wij, dat van hun zuiverheid
te leren valt, dat zij een voorbeeld
kunnen zijn.
Als ik over de oude brug loop met haar,
wat zij altijd wil als de wind
niet te krachtig staat,
rijdt elke auto langs haar heen
of hij even gemakkelijk door stadspoorten gaat
als door mensen van vlees en been.
Want zij loopt in een land
zonder goed en kwaad,
waar een mens zou sterven
meteen.

Dit gedicht gaat, zoals alle uit de afdeling ‘Een groene linnenkast’, over een achterlijke
dochter. Het feit van dit onderwerp maakt het moeilijk om versificatorisch commentaar
te leveren. Dat heeft iets obsceens - als iemand heeft gezegd lang niet over dit
onderwerp te hebben durven schrijven ‘uit angst voor één kunstzinnig woord’, dan
lijkt het onheus om het geschonken vertrouwen te schenden met enigerlei scepsis.
Maar dit gedicht ontroert me, en ik vraag me af: komt dit door de moed van Leeflang
om op te schrijven dat wat troost zou kunnen bieden (‘deze kinderen zijn zo zuiver’)
in feite een klamme romantisering is, - een praatje voor de antroposofische vaak -;
of door de manier waaróp hij het zegt. Het aloude probleem van vorm en inhoud.
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Welnu: de eerste strofe is proza met afgebroken regels, een takkenbos. Er staat
inderdaad niets kunstzinnigs in, of het moest de herhaling zijn van de
‘dat-zin’-constructie. De woorden staan niet op plaatsen die hen bijzonder maken;
er wordt niet iets opgeroepen dat iets ‘doet’ met het geestesoog. Er staat wat er
staat, en het zou er niet minder staan als deze regels het begin waren geweest van
een stuk proza.
Voor de tweede strofe geldt hetzelfde, met uitzondering van de laatste twee regels,
waar een eigenaardige verhaspeling van vergelijking en vergelekene optreedt. Even
denk je dat er had moeten staan dat auto's even makkelijk door mensen gaan als
door stadspoorten. Deze schijnbare onlogica geeft de regels iets fragiels, want
inderdaad - auto's gaan gemakkelijker door mensen dan door stadspoorten
tegenwoordig... Zo'n verschuiving is niet kunstzinnig maar begripsrichtend, er ‘gebeurt
iets’, er wordt met ogen geknipperd, woorden beginnen te wegen. En dan de
magnifieke slotstrofe, met zijn metrum dat aan een spreekwoord doet herinneren,
of aan een vertelling, en het verwarrende zonder goed en kwaad; het wurgend
paradijs.
Het lijdt dus voor mij geen twijfel of waar het in laatste instantie om gaat is vervat
in gemaakte, moeitevolle en toch onnadrukkelijke zinnen. Het moeilijkste wordt het
zorgvuldigst,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

15
en dus op de meest poëtische wijze gezegd zonder per se kunstzinnig te worden.
Dat, en niet zo maar de ‘inhoud’ veroorzaakt de ontroering. De andere strofen zijn
noodzakelijk voor het effect dat de slotstrofe zal hebben - maar ze bevatten bijna
alleen mededeling. Alsof Leeflang het niet de moeite waard vindt om datgene wat
ogenschijnlijk zo maar gezegd kan worden, zonder vormproblemen, even gewichtig
te maken als de slotzinnen.
Dit verschijnsel van spanningsloze praatzinnen die plotseling uitmonden in
gespannen dichtregels, dit verschil tussen ‘zin’ en ‘regel’, treedt vooral op in de
beste en de moedigste gedichten, die waarin geprobeerd wordt de oneindige kloof
tussen dochter en vader te dichten zonder dat deze kloof zelfs maar erkend zou
kunnen worden door de dochter. Veel andere gedichten moeten het dikwijls hebben
van acute beelden (het wit van een kastanje dat bevoeld wordt door een kindervinger
vol inkt; de winter die ‘de fladderende windjas’ omkrijgt; een reiger ‘wadend op een
venig verend heden’), verspreid over, alweer, zinnen die proza hadden kunnen zijn.
Het gevolg is dat deze gedichten ongebruikelijk leesbaar zijn.
De leessnelheid benadert die van proza. Het wonderlijke, en naar mijn gevoel
voor poëzie cruciale moment waarop je ogen blijven haken achter een regel, en
opnieuw beginnen te lezen, en opnieuw, omdat de woorden door hun schikking iets
bezitten wat ook een landschap of een wolk kan bezitten: het vermogen de
waarnemer zich te laten verliezen in turen en knipperen met zijn ogen - dat moment
ondervond ik bij Leeflang zelden. Regels als:
De boeken kijken vredig uit hun rug
een andere stilte in dan is ontvlucht

uit De kamer komen bepaald niet op elke pagina voor. Integendeel, dikwijls is er
sprake van woordstapelingen, uitweidingen en expliciteringen die de snelheid almaar
verhogen (zoals bij voorbeeld in In de ander, Een dag, Regen en wind). Het dient
de leesbaarheid - maar het veroorzaakt dikwijls ook een sensatie van gratuitheid.
Vooral de gedichten waarin landschap en seizoen een belangrijke rol spelen zijn
overcompleet: in Bij Ouwerkerk wordt de Oosterschelde beschreven, en dat het
guur is, en dat er lammeren zijn, en geen zon, maar wel populieren, en vuilnisbelten,
en rook - het heeft allemaal veel sfeer, en dat de zon ‘even op/ spelden van spitsen
populieren zit’ is weer zo'n pauwestaartmoment; maar de uiteindelijke indruk is, ben
ik bang, toch die van een inventarisatie, die in tegenspraak is met de conclusie ‘van
een lege orde is het land’. Als de leegte van een landschap moet worden
opgeroepen, waarom zijn de zinnen dan zo vol? Het gedicht mondt uit in het zien,
samen met het kind, van een kiekendief - een ‘stuurs’ doodsbeeld, en wéér vergeet
je de betrekkelijke slapheid, de al te gewone gewoonheid van het begin.
Zo verging het me bladzij na bladzij, en ik weet niet wat het me, alle gedichten bij
elkaar genomen, nu eigenlijk precies doet. Het alledaagse komt me dikwijls militant
voor; de angst voor één kunstzinnig woord heeft ook wel iets veiligs dikwijls - en dat
rijmt dan weer niet met de moed van de dochtergedichten. Er bestaat, als ik het
goed heb, in Bewoond als ik ben een spanning tussen het verlangen naar
gewoonheid, en de ongewoonheid, het wrede van de belangrijkste thema's, en ik
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vind, uiteindelijk, dat deze spanning niet werkelijk in de gedichten zelf wordt
uitgevochten.
Want zij loopt in een land
zonder goed en kwaad,
waar een mens zou sterven
meteen

Als het om zulke waarheden gaat, dan kan een gedicht, als geheel, niet zuinig
genoeg zijn met woorden.
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De oorlog die uiteindelijk verloren werd
De geallieerden en de denazificatie van Duitsland
Blind eye to murder Britain, America and the purging of Nazi Germany
- a pledge betrayed door Tom Bower Uitgever: André Deutsch, 501 p.
f62,90 Importeur: Keesing
Kees Schaepman
2 juli 1945. Twee maanden daarvoor had Duitsland gecapituleerd. Onvoorwaardelijke
overgave: dat was in de moderne geschiedenis niet eerder voorgekomen. De
geallieerden hadden heel Duitsland bezet en konden naar goeddunken beschikken
over het lot van de bevolking en de toekomst van het land.
Duitsland was geteisterd.
Maar in Kaufbergen (Beieren) ging het dagelijks leven gewoon door. Onverminderd
werden in het plaatselijke gekkenhuis geestelijk gestoorden uit hun lijden verlost.
Soms door injecties, meestal door ze voedsel te onthouden.
Toen de Amerikanen op 2 juni een kijkje kwamen nemen in de inrichting, bleek
de hoofdverpleegster zich toch niet helemaal zeker te voelen. Ja, in de afgelopen
twee jaar had ze ruim tweehonderd kinderen behandeld. Was daar iets verkeerds
aan? De Amerikanen zouden háár toch niets doen?
Kaufbergen was een uitzondering. De meest excessieve massamoorden, dertien
jaar lang gewoon in Duitsland, waren na de capitulatie wel gestopt. Maar kaufbergen
was geen incident. In het concentratiekamp Bergen Belsen stierven na de bevrijding
nog duizenden mensen. Meestal door typhus, ondervoeding en algehele verzwakking.
Maar ook door directe moord: de Duitse kampbewakers ranselden er nog ongestoord
op los. Onder het oog van de Engelse bevrijders. De discipline moest tenslotte
gehandhaafd worden.
Churchill had het vaak, en gloedvol, uitgeroepen. De oorlog tegen Duitsland was
niet zó maar een conflict tussen landen. Hier stond de rechtvaardigheid op het spel.
Het nazibeest moest uitgeroeid. Misdaden tegen de mensheid zouden voorbeeldig
worden gestraft. ‘Genoegdoening voor deze wandaden moet vanaf dit moment een
van de belangrijkste doelen van deze oorlog worden,’ zei Churchill in 1942, drie jaar
vóór de capitulatie. Drie jaar ná de capitulatie toonde Winston hoe flexibel een groot
staatsman soms moet kunnen zijn: ‘Wraak is, van alle gevoelens, het kostbaarst en
het duurt het langst om het te bevredigen. Het streven naar genoegdoening is de
meest verderfelijke politiek die men kan voeren.’ Onder de nachtmerries van het
verleden moest nu maar eens een streep worden gezet.
Tom Bower, producer van het BBC-programma Panorama, heeft die twee citaten
van Engelands oorlogsleider gebruikt als motto voor zijn boek Blind eye to murder:
een ontstellend relaas over de onmacht, onkunde en vooral onwil waarmee de
geallieerden de denazificatie van Duitsland aanpakten.

Indoctrinatie
Denazificatie: na de militaire overwinning zou er in Duitsland nog een oorlog gevoerd
moeten worden om de geest van het volk te winnen. De gevolgen van jarenlange
indoctrinatie, Goebbels-propaganda en dictatuur moesten teniet gedaan worden.
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Dat dié oorlog verloren werd, is nog altijd zichtbaar. Tom Bower, die voor de BBC
vier spraakmakende programma's over de denazificatie produceerde, maakt in zijn
boek duidelijk waarom die oorlog werd verloren. Zelfs na alle eerdere publikaties
waaruit duidelijk werd dat onze bevrijders niet zo smetteloos wit waren als misschien
ooit gehoopt werd, blijft het boek van Bower verbijsterend.
De eerste hoofdstukken zijn bijna niet te lezen, maar dat ligt niet aan Bower. Hij
beschrijft daarin hoe er al kort na het uitbreken van de oorlog gewerkt werd aan een
programma voor de zuivering van Duitsland. Of, beter gezegd, hoe een dergelijk
programma systematisch werd tegengewerkt, met name door het Engelse ministerie
van Buitenlandse zaken onder leiding van Anthony Eden. Moeilijk leesbare materie,
omdat die sabotage werd gepleegd met een wapen dat iéder ministerie, zeker van
Buitenlandse Zaken, tot in de perfectie beheerst: bureaucratie, Ieder memo, iedere
nota, iedere verklaring over wat er met Duitsland ná de oorlog moest gebeuren werd
verkeerd uitgelegd, vertraagd, opzettelijk fout vertaald, beantwoord met een
tegennota of gewoon weggemaakt. Na de Eerste Wereldoorlog hadden de Engelsen
al zo geblunderd met hun propaganda van ‘Hang the Kaizer’. Wilhelm von
Hohenzollern beleefde nog een rustige oude dag in Doorn en de paar processen
die werden gevoerd tegen U-boot commandant die passagiersschepen de grond
in geboord hadden, liepen ook op niets uit. De Engelsen hadden voor schut gestaan
en dat moest nu, koste wat het kost, voorkomen worden. Bovendien: Duitsland zou
toch, ook na de oorlog, nog bestuurd moeten worden. Dat kon je niet overlaten aan
mensen die lafhartig hun land ontvlucht waren of een haveloze gevangenen uit de
concentratiekampen.

Adenauer en Globke. Globke, Duits staatssecretaris in de jaren zestig, was in de jaren dertig
een van de opstellers van de Neurenberger rassenwetten.

Juristen
Minutieus beschrijft Bower het papieren bombardement waarmee iedere poging om
tenminste enige voorbereidingen te treffen voor ná de oorlog de grond in geboord
werd. Behalve opzettelijke sabotage van onwillige ambtenaren en politici waren er
nog genoeg andere problemen die een effectieve denazificatie en een voorbeeldige
afstraffing van oorlogsmisdadigers bemoeilijkten. Onenigheid tussen de geallieerden.
Juridische problemen. En vooral: een gebrek aan goed opgeleide en goed
voorbereide mensen. Er waren bij voorbeeld nauwelijks juristen voorhanden voor
de tribunalen waar oorlogsmisdaden behandeld werden. De aanklagers waren vaak
legerofficieren zonder enige scholing op dat gebied. In het beste geval kregen ze
nog wel twee gestencilde velletjes uitgereikt: ‘Tips voor nieuwe aanklagers bij zaken
die oorlogsmisdaden betreffen’. Daarin werd de Gestapo beschreven als ‘ongeveer
net zo iets als onze Special Branch’. De belangrijkste raad: ‘Kijk een halfuur voor
de zitting even of alle beschuldigden en getuigen er ook zijn (meestal is dat niet het
geval).’
Het verhaal van Bower is niet nieuw. Dat de industriëlen die Hitler aan de macht
hielpen voor een groot deel dezelfde industriëlen waren die na de oorlog van het
Wirtschafswunder profiteerden was bekend, en ook dat de meeste rechters, leraren
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en politiemensen ná 1945 rustig op de stoel konden blijven zitten die ze vaak al
vanaf 1933 bezet hadden. Maar details blijken een verhaal altijd erger te maken
dan je al vreesde. En Bower geeft die details in overvloed. Bovendien blijkt uit Bowers
gedetailleerde verhaal onontkoombaar dat de denazificatie niet alleen mislukte door
naïviteit, stupiditeit en onmacht om een miljoenenbevolking te zuiveren - hoewel
ook die factoren zeker een rol speelden. Maar de geallieerden slaagden er bij
voorbeeld wel in om in de chaos direct na de capitulatie binnen korte tijd alle
vooraanstaande technische nazi-wetenschappers op te sporen zodat die nog ingezet
konden worden voor de eigen oorlogspanning. Die Operatie Paperclip slaagde dank
zij zorgvuldige voorbereiding. En dank zij de voorrang die eraan werd gegeven:
belangrijke geleerden werden eerder gevonden en beter behandeld dan de
slachtoffers van Hitler-Duitsland en hun beulen. De denazificatie en de bestraffing
van oorlogsmisdadigers (een operatie die nooit vereerd werd met een aparte
codenaam) kreeg nooit enige prioriteit en werd steeds halfhartig voorbereid omdat
de geallieerden (met name de Britten en uitgezonderd de Russen) er geen brood
in zagen.
Want de anti-nazi's in Duitsland - dat waren bijna zonder uitzondering socialisten
of zelfs communisten. Fatsoenlijke rechtse democraten waren niet voorhanden. En
om ten koste van een hoop moeite en geld Satan met Beëlzebub uit te drijven - daar
voelden de geallieerde strijders voor rechtvaardigheid niets voor.
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De atoombommen op Tokyo en Dresden
Oud en nieuw materiaal over de schade van Hiroshima en Nagasaki
Hiroshima and Nagasaki, the physical medical and social effects of the
atomic bombing door The Committee for the compilation of materials
on damage caused by the atomic bombs Uitgever: Hutchinson, 706 p.
f114,60 Importeur: Keesing
Rob Sijmons
Een hyperbool kan dodelijk onthullend zijn. Met zo'n potige overdrijving worden
werkelijkheid en de absurditeiten daarin vanzelf veel helderder. Gerrit Komrij heeft
ooit (in dit weekblad) een nieuw boek van Dirk Ayelt Kooiman regelrecht naar de
prullenbak geprezen. Koot tooide zich op de televisie in oranje, en werd, zalvend
en begrijpend lachend, geen honderd maar zeker 150 procent Bhagwan. Waardoor,
ver voor de vlucht van de goeroe uit Poona, de glibberigheid en voosheid van deze
sekte scherp in beeld kwam om voorgoed in vele hersencellen gebeiteld te raken.

De atoombom is een hyperbool.
Niemand zal beweren dat het een cabaretnummer betreft, zoals Koot en Komrij.
Zeker niet iemand die zojuist Hiroshima and Nagasaki gelezen heeft, een feitenboek
van 706 bladzijden met als ondertitel ‘The physical, medical and social effects of
the atomic bombings’. En toch: de atoombom is een hyperbool. Alles wat zo'n bom
aanricht is elders al vertoond, zelfs de kwalen die specifiek zijn voor radioactiviteit.
De verschillen zijn slechts relatief: de vernietiging door een atoombom is sneller,
heftiger, totaler.
De feiten: Hiroshima werd 6 augustus 1945 getroffen door de uraniumbom ‘Little
Boy’, naar verluidt vernoemd naar president Franklin D. Roosevelt. Jarenlang is
aangenomen dat ‘Little Boy’ een explosieve kracht had van twintig kiloton; nieuwere
berekeningen geven 12,5 kT. Deze getallen betekenen: een explosieve kracht als
van 12,5 miljoen kilo TNT, een klassieke springstof (trotyl). Drie dagen later viel ‘Fat
Man’ op Nagasaki: een plutoniumbom van, naar tegenwoordig wordt aangenomen,
tweeëntwintig kiloton TNT. Voor de moderne strategen zijn dit de kleine jongens
onder de kernwapens. Tegenwoordig denkt men al snel in megatonnen TNT miljoenen tonnen, per bom duizendmaal de kracht van de boven Japan gebruikte
exemplaren.
Meteen na de Japanse capitulatie verschenen Amerikaanse opmeters in de
vernielde steden. Hen interesseerde vooral een zaak: wat was de vernietigende
kracht van de bom, en waarom? Ze tekenden nauwkeurig hoe de weinige niet geheel
verpulverde gebouwen er na de ramp uitzagen. Tekeningen van geheel
scheefgetrokken staalskeletten. Exact in kaart gebrachte scheuren en instortingen
aan een grote school: van alle kanten bekeken.
Schaduwmeters leverden de scherpste karikatuur van de absurdistisch objectieve
onderzoeker. Militairen vonden het van groot belang te weten op welke hoogte de
bommen ploften. Die hoogte kon niet direct bepaald worden, maar er was een
slimme oplossing bedacht. De bom gaf een zeer intense hittestraling af; alles wat
aan de straling blootstond raakte op z'n minst ingebrand. Dat betekende ook:
hitteschaduwen, bij voorbeeld van bomen en lantaarnpalen. Uit de plaats van een
schaduw ten opzichte van de schaduwgever kan men precies plaats (en daarmee
ook: hoogte) van de stralingsbron bepalen.
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Geheim
Foto's van dergelijke schaduwpartijen zijn jarenlang geheimgehouden; ze zouden
voor het publiek te shockerend zijn.
De directe schade werd behoorlijk onderzocht (en grotendeels in geheime
archieven geborgen). Indirecte gevolgen bleven buiten beschouwing, in eerste
instantie. Een halfuur na de opbloei van de ‘paddestoel’ ontstond in Hiroshima een
vuurstorm. Op het hoogtepunt daarvan ontstond midden in dat vuur een wervelwind.
Een uur lang donderde en bliksemde het. Zwarte wolken en rook dreven af; ten
noordwesten van de stad viel een ‘zwarte regen’. Zwaar radioactieve,
geconcentreerde fall-out. Zo kwamen er ‘secundaire slachtoffers’, een feit dat pas
jaren later erkend zou worden.
Wat zeggen woorden? De Japanse schrijvers van het boek spreken onder meer
over de ‘sociocide’ werking van de atoombom: de totale sociale structuur van een
grote stad wordt vernietigd. In zeer korte tijd - waarschijnlijk binnen een seconde is totale desorganisatie ontstaan. Raadhuis, brandweer, post, politie, tram, trein,
elektriciteit, gas, riolering: alles in een klap gereduceerd tot puin. ‘Achttien
noodhospitalen en tweeëndertig eerste hulpklinieken werden vernietigd; het grootste
deel van de mankracht die nodig was voor reperatie was dood of gewond. Omdat
ongeveer negentig procent van al het medische personeel in de stad dood of
uitgeschakeld was, en de ziekenhuizen vernietigd of beschadigd, was de gehele
medische hulp een warboel.’

Brandwonden op een man, blootgesteld aan de bom op Nagasaki op 1 kilometer van het
hypocentrum

Vrouwen die zwanger waren toen de bom viel, hadden, zo blijkt, een grotere kans
op microcefale kinderen. Weer zo'n woord: geringere hersenontwikkeling, met als
gevolg een achterblijvende geestelijke ontwikkeling. Het boek noemt de
‘paddestoelclub’, der microcefalen, en de cause célèbre van Yuriko en haar moeder
Yoshie, die zelf botkanker bleek te hebben. Het wordt pregnant en afstandelijk
verteld; het drama laat zich vermoeden. Wie de laatste film op de tweede atoomavond
van de VPRO heeft gezien, heeft het drama pas kunnen voelen.

Reparatie
Wat zeggen wetenschappelijke bewijzen? Er is geen genetische schade aangetoond,
dat is te zeggen: latere kinderen van atoomslachtoffers vertonen geen afwijkingen
die op de Bom terug te voeren zijn. Wél zijn bij die ouders afwijkingen van het erfelijk
materiaal in de eigen cellen te vinden. Zwaar bestraalden hebben vaak in meer dan
tien procent van de cellen chromosoomafwijkingen, krankzinnig veel. Zijn de
reparatiemechanismen bij de mens zo sterk dat die afwijkingen niet erfelijk worden
doorgegeven? Of staan ons nog uiterst onaangename verrassingen te wachten?
Wat zeggen getallen? Er zijn cijfers over de ‘overlevenden’, mensen die officieel
erkend zijn als ‘slachtoffer’. Voor Hiroshima, meldt men ‘158.597 + 10’ en voor
Nagasaki ‘1244.901 + 10’: ‘Het “+ 10” geeft overlevenden aan die beide
bombardementen meemaakten.’ Tienmaal dubbele verschrikking.
Ander rekenwerk: in Hiroshima zowel als Nagasaki overleed iets minder dan de
helft van het totaal aan slachtoffers. Dat verhoudingsgetal ligt volgens de
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deskundigen erg hoog. ‘Bij het zware bombardement op Tokyo, 9 maart 1945, bij
voorbeeld, vielen er honderdduizend doden bij een totaal van een miljoen gewonden
- een sterftekans van tien procent.’ Het percentage mag dan afwijken, de absolute
aantallen doden en gewonden van deze ‘conventionele’ aanval zijn geheel
vergelijkbaar. Zoals ook de vuurstorm in Dresden een gigantische slachting onder
de burgerbevolking aanrichtte. De getallen tonen het aan: de atoombom is de
ingedikte vorm van conventionele vernietigingskracht. Dát is de hyperbool. Die in
één moeite aantoont hoe absurd een speciaal atoompacifisme is.

Compilatie
Wie hongert naar feiten over deze materie en over een goedgevulde portemonnee
beschikt, vindt in Hiroshima and Nagasaki veel van zijn gading. Ondanks de
wetenschappelijke pretenties is de tekst voor niet ingewijden redelijk leesbaar: jargon
wordt waar mogelijk vermeden en waar nodig verklaard. De ruim gebruikte tabellen
en grafieken vereisen wat meer training. Kortom: een nuttige compilatie van oud en
wat recenter materiaal, dat voor een deel tot op heden slechts in de Japanse taal
beschikbaar was. Overigens niet geheel up to date, zoals de Volkskrant op gezag
van de New York Times beweerde: gegevens van na 1978 ontbreken. De lezer mist
daardoor de meer recente controverses over de schadelijkheid van straling en over
de betrouwbaarheid van conclusies op grond van de gegevens van de
bomslachtoffers. Belangrijk in verband met discussie over ‘vreedzame’ kernenergie
dat wel, maar voor de meningsvorming over kernwapens volstrekt marginaal.
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De sirenenzang van de zoete dood
Thomas Lovell Beddoes: Death's Jest-Book
Vergeten boeken
Gerrit Komrij
Om Thomas Lovell Beddoes onder de microscoop te krijgen, het is een onmogelijke
opgave. Het lijkt of hij er een duivels plezier in heeft om te verdwijnen zodra hij voor
de lens opduikt. We kunnen met het optisch wapen waarmee we dit schrijverswild
willen neerleggen, om het vervolgens te ontleden, alleen maar in het wilde weg
rondzwaaien, zoals we ook kunnen proberen uit staartpunt en hak, uit enkele
snorharen, een flits van sporen en het opglimmen van een groen oog voor onze
innerlijke blik het beeld van een gelaarsde kat op te bouwen: maar de microscoop
is dan allang een kaleidoscoop geworden.
Van de grote negentiende-eeuwse schrijvers, of van wie daarvoor doorgaan, is geen
stap onbeschreven gebleven, hun biografie kent geen hiaten. Goethes leven is, van
dag tot dag, in kalendervorm opvraagbaar. Wie wil weten wat hij op vrijdag 2 januari
1824 aan tafel dacht kan het te weten komen, ook al is het zo interessant als een
glas suikerwater voor een jeneverdrinker. Al de flotsam and jetsam van zijn nimmer
rustende pen zijn in dikke delen bijeengeschraapt - telkens één deel gedichten
gevolgd door zes delen fiedeldeuntjes: geen oprisping is teloorgegaan. Alles staat
in het volle licht van de schijnwerper. Beddoes, daarentegen, blijft als geen ander
een figuur in de schemering, een dwaallicht - hij leefde in dezelfde van inkt vergeven
tijd, in een eeuw van brakende drukpersen en naar ijdelheden van allerlei soort
smachtend lompenpapier, en toch is het alsof je met een schrijver uit de beginperiode
van de boekdrukkunst te maken hebt, uit een periode van onregelmatige en
selectieve produktie waarvan bovendien, door de vele jaren die inmiddels zijn
verstreken, het meeste is hergebruikt en opgevreten, de vellen druks door de grutters
om er hun boter in te verpakken en de documenten door de muizen. Beddoes' werk
is fragmentarisch, zijn biografie kent veel zwarte gaten, hij lijkt niet thuis te horen in
de negentiende eeuw.

Veel dichters hebben zich tot Beddoes aangetrokken gevoeld, zijn uitstraling is,
hoewel geheim, niet te verwaarlozen, maar toch zal hij nooit een plaats vinden in
galerieën als Printing and the Mind of Man. Hij is, in alle literatuuropvattingen, een
minor poet, a poet's poet. De kritiek verandert voortdurend van standpunt en
invalshoek, van moraal en politiek, maar over een bepaalde waardenschaal lijkt
iedereen het altijd eens te blijven, die wordt van literatuuropvatting naar
literatuuropvatting doorgeschoven: kunst moet afgerond en gaaf zijn. Er heerst iets
in de trant van: een mislukte roman staat nog altijd hoger op de hiërarchie-ladder
dan een geniaal fragment. Fragmenten bestaan niet als genre, zelfs niet als inferieur
genre. Het onvoltooide kan dienen als hulpmiddel bij het bestuderen van het
voltooide, maar het onvoltooide is geen studiedoel op zich zelf. En nu is er niets zo
onvoltooid, zo'n collage van fragmenten, als het werk van Beddoes. Misschien moet
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er eerst een geheel nieuwe esthetica komen om het op zijn waarde te kunnen
schatten.

Daar komt bij dat Beddoes schreef in een dorre overgangstijd, in een owl-season Shelley en Keats voorbij en nog geen Tennyson en Swinburne in zicht. In
bloeiperioden van de literatuur lijken, door het stralende zonlicht, ook de planeten
helderder, weten de kleinere hemellichamen de blik van lezers en critici eerder
gevangen te houden - maar een eenzame dwaalster in de schemering, ‘die klamme
geest van vermoorde uren’, valt moeilijker te betrappen. Onclassificeerbaar is het
woord voor Beddoes: wat hij wilde zijn was hij niet en wat hij was kon hij niet zijn.
Alles liep mis. Hij werkte daar zelf het hardst aan mee.
Hij werd geboren in 1803, als zoon van een beroemd chirurg en natuurkundige.
Zijn opvoeding staat in het teken van het rationalisme. Hij studeert in Oxford,
publiceert in 1821 een dichtbundel The Improvisatore, waarvan hij later alle
exemplaren zal vernietigen die hij maar te pakken kan krijgen, zelfs al staan ze op
de boekenplank van zijn vrienden (dan trekt hij de inhoud eruit en zet de band terug
op de plank), en in 1822 verschijnt zijn eerste toneelstuk The Brides' Tragedy. De
critici zijn vol lof. Op zijn twintigste levensjaar is Beddoes zowaar iets van een gevierd
schrijver geworden.
Het zal, op enkele tijdschriftbijdragen na, het laatste literaire werk blijven dat
tijdens zijn leven wordt gepubliceerd.
In 1825 vertrekt hij naar Duitsland om aan de universiteit van Göttingen
vergelijkende anatomie en medicijnen te studeren bij de door hem zeer gewaardeerde
en wél in Printing and the Mind of Man figurerende J.F. Blumenbach, de grondlegger
van de beschrijvende antropologie. Vrienden heeft hij er nauwelijks. Hij begint, daar
in Göttingen, aan zijn zoveelste toneelstuk, Death's Jest-Book, waar hij al zijn hoop
voortaan op vestigt. Hij zal er twintig jaar lang, tot aan zijn dood, aan blijven werken.
‘De wanhoop om iets af te maken.’ Een schandaal dwingt hem uit Göttingen te
vertrekken. In Würzburg promoveert hij daarna tot arts. Het is 1831. Maar ook
Würzburg moet hij het jaar daarop, als ‘red radical’ betrokken bij de politieke
woelingen in het roerige Duitsland van die dagen, verlaten. De volgende zeven jaar
brengt hij in Zwitserland door. Hij blijft er werken aan zijn toneelstuk, mondjesmaat,
en loopt een benoeming tot hoogleraar in de vergelijkende anatomie mis. In 1840
moet hij ook Zürich de rug toekeren, opnieuw om politieke redenen. Steeds
spaarzamer worden daarna de berichten, die toch al zo oningevuld waren. Hij zwerft
blijkbaar van plaats naar plaats. In 1846 brengt hij een laatste bezoek aan Engeland,
waar hij nog een paar oude bekenden de stuipen op het lijf weet te jagen. Vervolgens
zien we hem terug in Frankfurt, in het gezelschap van een achttienjarige bakker,
Konrad Degen. Hij probeert voor deze jongen een toneelcarrière op te bouwen en
huurt in Zürich een theater af waarin Degen als Hotspur mag triomferen. Hetgeen
mislukt. Een scheiding volgt. In 1849 maakt Beddoes in Bazel, door het innemen
van curare, een eind aan zijn leven. Hij is dan vijfenveertig.

Onverklaarbaar
Veel waaroms en hoe's zijn in deze levensloop onverklaarbaar, onachterhaalbaar.
Hij bleef tot aan zijn dood corresponderen met zijn Engelse vriend Thomas Forbes
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Kelsall, maar er gingen vaak jaren zonder een bericht voorbij. Aan bekentenissen
heeft hij een hekel, hij weeft een web en verscheurt het weer. In 1827 schrijft hij aan
Kelsall over Shakespeare: ‘Hij had allang geleerd dat er in de gevoelens en
hartstochten van de ziel mysteries bestaan, die hij soms ál te snel had onthuld; dat
het meest volmaakte geluk geen woorden kent, dat de verrukkingen ervan geen
stem mogen hebben.’ Het geldt ook voor hem. Tien jaar later schrijft hij Kelsall: ‘Je
wilde graag weten wat voor gedachten of bijgeloof ik erop nahoud met betrekking
tot menselijke, sub-menselijke en supermenselijke aangelegenheden: nieuwsgierig
ben je, lees ik, naar wat mijn gewoonten, bezigheden en dagindeling zijn. Welnu,
aangezien je me niet in de getuigenbank voor je hebt, moet ik er helaas van afzien
op zulke vragen een direct antwoord te geven. Ik denk er niet over me te wagen
aan een psychologisch zelfportret, uit angst - en met reden, denk ik - in de val te
trappen van geaffec-
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teerdheid, veinzerij of een andere verleidelijke vorm van leugen. Ik geloof dat alle
autobiografische schetsen het resultaat zijn van louter ijdelheid - die van Augustinus
en Rousseau niet uitgezonderd - een bedrog achter maskers en dekmantels van
de waarheid.’
En telkens weer keert in deze correspondentie Death's Jest-Book terug, een titel
die in 1825 voor het eerst opduikt, waaraan hij, in zijn eenzaamheid op het continent,
nog werkt als hij in Engeland, literair gesproken, allang een vergeelde foto is
geworden. Luchtigheid is er in zijn commentaar op eigen werk, maar het is de
luchtigheid van de twijfel en de wanhoop: ‘Ik ben, zoals gewoonlijk, weer aan een
nieuwe tragedie begonnen’, ‘natuurlijk zal niemand het ooit lezen’, ‘mijn
nooiteindigende Jest-Book’, zo gaat het jarenlang door. ‘Het ligt erbij als een
sneeuwbal en af en toe geef ik er een trap tegen, maar eigenlijk meer uit weerzin
en slechtgehumeurdheid.’ Hij maakt er drie versies van, ontwerpt een voorwoord
(met een citaat van Bilderdijk), verwerpt het weer, schrapt, voegt toe, brengt er
dierbare fragmenten uit andere drama's in onder. Tussen dit alles door noemt hij
zich zelf ‘een poëtisch tweestuivertalent’ en de bladzijden die hij heeft geschreven
‘de kortste weg naar de vergetelheid die je je kunt bedenken’, maar tegelijkertijd wil
hij dat zijn toneelstuk ‘een elektrische schok’ onder de critici in zijn geboorteland
teweeg zal brengen, niets minder. Hij wil het theater van zijn tijd vernieuwen. En
toch weer, in 1844: ‘Ik denk dat ik het recht heb op de dank van het Engelse publiek
dat ik het de laatste twintig jaar niet lastig heb gevallen.’ In 1847 heeft hij het nog
altijd over zijn ‘ongelukkige Jest-Book’.
Een vergeten vergeet-me-nietje.
Hoe is het te verklaren dat iemand een uitbundig begonnen literaire carrière de
rug toekeert en daarna de rest van zijn leven blijft sleutelen aan één drama? Hoe
is het te verklaren dat iemand zich, op het toneel van het leven, steeds
onzichtbaarder maakt?
In zijn eerste brief uit Duitsland schrijft Beddoes over zich zelf aan Kelsall: ‘Mein
Herr Thomas zal waarschijnlijk een Dr. aan de universiteit van Göttingen worden.
Wat zijn voornemens verder zullen zijn kan ik niet precies zeggen aangezien het
tussen ons beiden geen geheim is dat hij nu niet bepaald begiftigd is met de polaire
deugd van standvastigheid, & dat de naald waarmee hij zijn levenstapijt borduurt
nimmer in aanraking is geweest met de magneet van een stabiel gevoel voor richting.’
Profetische zelfkennis!

Onbevredigend
Beddoes' naald ging van links naar rechts, zonder ooit tot rust te komen. Hij was,
zoals al opgemerkt, opgevoed in een rationalistische sfeer en ook de kadavers die
hij ontleedde zullen weinig hebben bijgedragen tot een overwaardering van de
christelijke ziel; aan de andere kant geloofde hij, de Morbide Magister, niet in de
dood als het einde van het leven en zocht hij voortdurend naar bewijzen die het
zinloze zinvol konden maken: ‘Ik ben inmiddels al zo grondig doordrongen van de
overtuiging dat de aard van het menselijk leven absurd en onbevredigend is, dat ik
gulzig op zoek ben naar wat voor spoor van bewijs of waarschijnlijkheid ook dat
zowel het materiële als het immateriële in de mens na de dood blijft voortbestaan.’
(Brief aan Kelsall, 1827).
Hij was, om de aanduiding van de polen waartussen deze macabere naald nooit
tot stilstand kwam te vervolgen, een wetenschapsman die de beste anatoom van
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zijn tijd wilde worden; en een dichter die alleen tevreden was met het evenaren van
Shakespeare en de Elizabethaanse toneelschrijvers. In Würburg heeft hij een droom:
in een oud boekwinkeltje koopt hij wat beduimelde werken, vol ezelsoren, en tot zijn
grote vreugde en opwinding ontdekt hij dat er een half dozijn voortreffelijke,
onbekende toneelstukken in staan die van niemand anders dan William Shakespeare
kunnen zijn. Waarom zo hard ploeteren als het zo eenvoudig gaat?
Hij had weinig respect voor poëtasters en geliteratuur en kon zich alleen met de
meesters meten - om te boek te staan als een ‘ezel in gouden hoofdletters’, om een
eendagsvlieg te zijn, dat vreesde hij zeer. En ach, juist deze meesters brachten
hem, als hij eenmaal hun werk opsloeg, in diepe vertwijfeling over de waarde van
zijn eigen werk. Niemand zag zo scherp zijn eigen gebreken en tekortkomingen,
maar er was ook hoogmoed in, vide voornoemde droom, een aandoenlijke
hoogmoed. Zo werd Beddoes door muze en medicijnen, door droom en scalpel om
beurten aangetrokken en afgestoten, hij was, als ik me ietwat populair mag
uitdrukken, een pingpongbal tussen de lier en de pillendoos, tussen de lijkbaar van
spieren en vezels en het hemelbed van ritme en metrum, tussen beperking en
hoogmoed, tussen identificatie en afstandelijkheid:
I have oft thought,
Thou art so beautiful above all women,
I might be you; but yet 't is happier still
To be another, to admire and love thee.

Deze regels zijn gericht tot de real Poetry, maar ze kunnen op meer in zijn leven
slaan: op de ware medicijnen, op de ware dood, op de ware vriend: te be another
als vluchtweg uit dit alles. Hij is gedoemd een buitenstaander te zijn, ‘a nonconductor
of friendship’, zoals hij zich zelf noemt.
Oh! I am not at home
In this December world, with men of ice,
Cold sirs and madams. That I had a heart,
By whose warm throbs of love to set my soul!

Een zó ziedend tussen verlangen en desillusie rondtollende naald lijkt nog het meest
op een stilstaande; zulke grote tegenstellingen leiden tot indolentie en
onverschilligheid. Beddoes veinst de vitaliteit van iemand die tot niets-doen is
gedoemd. Wie de beste anatoom en de beste dichter wil worden vindt alleen in de
anonimiteit een uitweg uit het dilemma. Wie zweert bij dromen moet zich onzichtbaar
maken om zijn hoofd niet te stoten aan de realiteit. Wie naar het hoogste grijpt blijft
steken in fragmenten. En wat dan rest - om het onverzoenlijke nog te verzoenen zijn zelfspot en hoonlach: Scandal and Satire.
Wat dan rest is de Dood.
‘Die mensen,’ zo gaat het in de al eerder geciteerde brief uit 1827 verder, ‘die
mensen - misschien zijn het er maar weinig, die eerlijk & uit overtuiging in de
christelijke doctrines geloven zijn zeer benijdenswaardig: maar het is toch werkelijk
heel moeilijk om uit het Nieuwe Testament ook maar een paar aanwijzingen bijeen
te schrapen die wijzen op een leer van onsterfelijkheid - de Mens schijnt dit geheim
voor zich zelf te hebben uitgevonden & het is beslist het beste deel van elke religie
en filosofie, de enige waarheid die waard is om bewezen te worden: een angstige
Vraag vol hoop & vrees, & beloften waarvoor de Natuur slechts één oplossing schijnt
te hebben aangewezen - Dood.’
De lach en de dood, ze zitten beide al in de titel van Death's Jest-Book. Maar het
hele toneelstuk is ervan vervuld.
To trust in story,
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In the old times Death was a feverish sleep,
In which men walked. The other world was cold
And thinly peopled, so life's emigrants
Came back to mingle with the crowds of earth.
But, now great cities are transplantend thither,
Memphis and Babylon and either Thebes
And Priam's towery town with its one beech,
The dead are most and merriest: so be sure
There'll be no more haunting till their towns
Are full te the garret: then they'll shut their gates
To keep the living out.

Tolhuis
In Death's Jest-Book is het volbracht: de levenden zijn buitengesloten, de schimmen
heersen er oppermachtig, full to the garret. Voetstappen van geesten die op
Jacobsladders uit hun diepe graven omhoogstijgen, mist, vocht, mos, kistdeksels,
knokendelirium, doodsklok, dat is het arsenaal. Spoken worden door wormen
opgehoest, er zijn kieren in moord en doodslag gevallen zodat de doden naar de
levenden kunnen reizen en de levenden naar de doden, het sterfbed is maar een
onbenaamd tolhuis, het graf niet meer dan een checkpoint Charlie, dood en geboorte
zijn inwisselbaar, skeletten spelen voor mens en omgekeerd. Zelfs de bloemen zijn
voor Beddoes doodsboden:
I love flowers too; not for a young girl's reason,
But because these brief visitors to us
Rise yearly from the neighbourhood of the dead,
To show us how far fairer and more lovely
Their world is; and return thither again,
Like parting friends that beckon us to follow,
And lead the way silent and smilingly.

Dit beeld keert de realiteit om, de saaie realiteit die wil dat bloemen opwaarts streven
en de vruchtbaarheid, de vitaliteit van de aarde symboliseren, maar het valt ons
moeilijk om, tijdens het lezen van deze regels, tijdens het opdoemen van dit beeld,
nog aan die realiteit te geloven. Ja, zo sterk is Beddoes' poëtisch vermogen dat we
voor enkele ogenblikken verloren zijn.
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De dood is voor Beddoes de poëzie, een pied piper, sensueel en verleidelijk. De
dood is een vriend. Het graf is een bruidsbed. De sirenenzang van de zoete dood
is Beddoes' kracht bij uitstek. Daarin stijgt hij ver uit boven het ‘gothic’
beendergerinkel, pour épater les bourgeois, van de negentiende eeuw. Hij is door
Lytton Strachey ‘The Last Elizabethan’ genoemd. Maar hoe hij zich ook van de taal
van Shakespeare, Tourneur, Marlowe en Webster bedient, door zijn sterke zijden
op stilistisch terrein reikt hij ook weer veel verder dan de Elizabethanen. Misschien
moet de tijd nog komen waarin Beddoes modern zal zijn, wat dat ook moge
betekenen.
Beddoes' drift tot visualiseren is immens. Hoe zou iemand ook een drama van
vlees en bloed kunnen schrijven die voortdurend op zoek lijkt naar de definitieve
regel? Lees woord voor woord regels als, al of niet uit Death's Jest-Book:
Transparent as the glass of poisoned water
Through which the drinker sees his murderer smiling

en
Let him lean
Against his life, that glassy interval
'Twixt us and nothing; and upon the ground
Of his own slippery breath, draw hueless dreams,
And gaze on frost-work hopes. Uncourteous Death
Knuckles the pane

en
What is the lobster's tune when he is boiling?

en
Like the red outline of beginning Adam.

Staccato
Voor zo iemand zijn twintig jaar een seconde. Beddoes' woorden schijnen op hol te
slaan en tegelijkertijd strak aan de teugels te worden gehouden: lyrisch staccato.
Hij is voortdurend bezig de ‘andere’ wereld in termen van deze te beschrijven - dat
maakt het fantastische zo exact, het bizarre zo vol logica, zonder romantische of
religieuze aanstellerij. Bij hem is het abstracte concreet, de wereld van schimmen
reëel: geconcentreerde horror. Er wordt vaak een aanloop genomen in Death's
Jest-Book, je leest achteloos voort en hobbelt langs de meest onwaarschijnlijke
gebeurtenissen (de inhoud is alleen na te vertellen door het hele toneelstuk te
citeren), en dan ineens: ingedikt lijken de woorden, de intensiteit is zo groot geworden
dat het gaat fluiten in je hoofd. Een gestold beeld is aan je voorbijgetrokken, ijselijk,
het is of je uit een droom ontwaakt, nog een deel van een seconde geheel in de
ban van dat beeld, ontnuchterd maar tegelijkertijd door en door veranderd,
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Like one from whose awakening temples rolls
The cloudy vision of a god away.

In zijn meest geslaagde regels lukt het Beddoes het moment tot eeuwigheid te laten
worden, de tijd te laten stollen, en dan bereikt de kunst wat hij in zijn leven zocht:
de hergeboorte door dood en revolutie. (Want wat deed zo'n cynicus anders in de
politiek? Opstand als surrogaat voor opstanding.)
Is that the wind dying? O no;
It's only two devils, that blow
Through a murderer's bones, to and fro,
In the ghosts' moonshine.

Als deze muzikale kracht, nu eens doedelzak, dan weer castagnetten, samenvalt
met een hoogst geconcentreerd, haast tastbaar beeld, dan hebben we Beddoes op
zijn best. Maar het blijft bij fragmenten. ‘Diamanten in het zaagsel.’
Deze meest morbide aller dichters, deze prins van de abortieve literatuur, hield
de wereld steeds op ‘een armslengte afstand’ en vernietigde uiteindelijk, in deze
vrijage met de dood, ook zich zelf. Een grap die niet zo grappig was.
In zijn brieven, die tot de meest briljante capriccio's behoren die ik ken, al noemde
hij ze zelf weer, met die eeuwige romantische ironie, ‘overbodige
nonsens-oplossingen in inkt’, treffen we geen spoor van sentimentaliteit aan. Ze
zitten vol stekelige opmerkingen als ‘deze molshoop die Goethe & Schiller hebben
opgeworpen & die ze de Duitse Parnassus noemen’ en ‘hier in Duitsland hebben
we een zekere Dr. Raupach die een paar tragedies per jaar legt - meestal windeieren
- maar hij is de dernier cri onder de lieden rondom Melpomene's graf hier. Schiller
heeft, zoals je weet, deze dame uit de kritieke pekel waarin ze rust gehaald & een
paar geslaagde galvanische experimenten met haar uitgehaald, zodat iedereen
dacht dat ze leefde terwijl ze alleen maar om zich heen trapte’. Deze brieven nemen
weliswaar af in frequentie, maar niet in schittering. Het is of iemand langzaam,
zonder om hulp te roepen, in een moeras verzinkt, die nog uit gewoonte meetiereliert
met de vogels terwijl zijn benen al van lood zijn, en die op het laatst, met zijn hoofd
nog boven, beseft dat hij er, eenmaal zo ver gekomen, eigenlijk maar net zo goed
een einde aan kan maken. In een briefje, dat na zijn zelfmoord op zijn borst wordt
aangetroffen, vraagt hij de uitvoerder van zijn testament om voor zijn dokter een
maagpomp van de allerbeste kwaliteit te kopen.
Death's Jest-Book, or The Fool's Tragedy werd in 1850, posthuum, door Kelsall
die hem zijn hele leven, naar Beddoes' zeggen, ‘was blijven overschatten’
gepubliceerd. Zonder deze Kelsall zou misschien alles verdwenen en vernietigd
zijn, tragedie en brieven. Vijfendertig jaar was er in de negentiende eeuw geen boek
van Beddoes te krijgen. Zijn manuscripten maakten al net zulke bizarre en
raadselachtige reizen als hij zelf. Gosse publiceerde in 1890, Donner in 1935 een
editie van zijn werken. En alweer is Death's Jest-Book al meer dan dertig jaar ‘out
of print’. Sommige literatuuropvattingen zijn als neusverkoudheid, er helpt niets
tegen.
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Engelands glorie
Twee nieuwe romans van Muriel Spark
Loitering with intent door Muriel Spark Uitgever: The Bodley Head, 222
p. f34,75
Territoriale rechten door Muriel Spark vertaling: Dorien Veldhuizen
Uitgever: Elsevier, 173 p. f16,90
Doeschka Meijsing
Het moet een jaar of vijftien geleden zijn dat de toenmalige uitgeverij Contact veel
werk maakte van Engelse auteurs in haar fonds. Er verschenen vertalingen van Iris
Murdoch, van Colin Wilson, van Penelope Mortimer. De Engelse literatuur leek een
hoge vlucht te nemen in het Nederlandstalige gebied. De Engelse literatuur leek te
stralen van energie. Engeland had, zo staat me bij, nog iets weg van een zeer
belangrijke oom. Nu, vijftien jaar later, is het ineengeschrompeld tot zorgenkindje.
Een van de auteurs in dat fonds van Contact was Muriel Spark. En zij stond, meer
nog dan de anderen als ik het me goed herinner, model voor wat je de Engelse
‘spirit’ zou moeten noemen, want het woord ‘geest’ is een zwaar continentaal woord.
Maar wat hield die dan in, die spirit? Wel, het had iets te maken met elegantie en
intelligentie en met het vermogen niet al te zwaar aan de dingen te tillen. Muriel
Spark bezat die eigenschappen. Of het nu ging over de dreigende aanwezigheid
van de dood in een bejaardentehuis (in Memento Mori), of over de samenzwering
van de hele wereld tegen één persoon (in Juffrouw Brodie's beste jaren), of om
commotie in een klooster (in The Abbess of Crewe) - het was nooit écht somber of
dreigend. Integendeel, die boeken hadden iets zonnigs over zich, ze waren satirisch
en je kon erom lachen.
Toen ik nu van Muriel Spark Territoriale rechten gelezen had, dat in de vertaling
bij Elsevier is uitgekomen, had ik het gevoel dat de Engelse literatuur die vijftien
jaar geleden nog zo straalde, in een treurig diep dal terecht was gekomen. Of dat
de humor ook niet meer was wat ie vroeger was.
Territoriale rechten is, dat staat buiten kijf, bedoeld als een grappig boek. Geheel
in Spark-stijl is het een satirische schildering van een groepje mensen dat op de
meest bizarre manier met elkaar te maken krijgt. Ditmaal spelen de verwarringen
zich af in Venetië. Het verhaal is zo onwaarschijnlijk dat ik bij het navertellen de
indruk moet wekken verschillende verhalen door elkaar heen gelezen te hebben.
In ieder geval gaat het om een moord die bij de bevrijding in 1945 op een
Bulgaarse koning gepleegd is; om het lijk dat in een tuin in Venetië in twee
afzonderlijke helften begraven is; om een aantal personen die hun fascistische
verleden proberen te verbergen en daarmee gechanteerd worden door een jongen
die aan het eind van het boek de wonderbaarlijke ommezwaai heeft gemaakt van
homoseksueel naar heteroseksueel en in die hoedanigheid samen met zijn vriendin
brandschattend als terrorist door Italië trekt. De vader van de jongen is ook in Venetië,
samen met zijn maîtresse en achtervolgd door een detective-bureau in opdracht
van de moeder van de jongen en wettige echtgenote van de vader. Ook de vriendin
van de moeder, en vroegere minnares van de vader, reist naar Venetië om te kijken
wat de man van haar vriendin daar uitspookt. Ook de dochter van de vermoorde
Bulgaarse koning is in Venetië, op de hielen gezeten door de geheime dienst van
haar land.
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Zouteloos
Zo is alles en iedereen in Venetië en dat borrelt en kookt rond de plot die erop
neerkomt dat het lijk van de Bulgaarse koning in stukken gehakt in een Venetiaanse
tuin ligt opgeborgen. De achterflap noemt dat een spannende intrige, ik noem dat
zouteloos patronaatstoneel. Maar het ergste is nog dat het gráppig patronaatstoneel
is, bedoeld om een satire op deze toch zo verschrikkelijk moderne maatschappij:
‘Curran zei: “Ik voel me nooit schuldig. Ook niet als ik me schuldig zou horen te
voelen.” “Ik altijd,” zei Mary. “Ik vind het zalig. Ik voel niet echt dat ik leef als ik geen
schuldgevoel heb.”’ Of: ‘“Zo praten veel van die jonge mensen,” zei Grace. “Het is
in de mode. Als je je schoenen poetst, dazen ze al dat je een fascistische bourgeois
bent. Daarom heb ik ook besloten er op reis linksig uit te zien. Je weet nooit of je
een jongere nodig hebt om je te helpen als je geen raad weet met je koffer.”’ En op
bladzijde 43 zegt iemand - ik verzin het niet, maar het kan aan de vertaling liggen
-: ‘Ahum’. Dat zijn natuurlijk perfecte grappen om de zaal vol ooms en tantes plat
te krijgen, maar om Engelands eer van vijftien jaar geleden hoog te houden, lijkt het
me te kort schieten.

Muriel Spark

Londen
Gelukkig heeft Muriel Spark na Territoriale rechten nog een, haar zestiende, roman
geschreven, Loitering with intent. Hoewel de stofomslag weer enkele bizarre
gegevens vermeldt die het ergste doen vrezen, maakt de roman zelf die vrees
ongedaan. Muriel Spark is in Loitering with intent teruggekeerd naar het Londen
van haar eerste boeken, het Londen van het jaar 1950.
Op een dag, zo begint de roman, zat Fleur Talbot op een kerkhof een gedicht te
schrijven, overpeinzend ‘hoe fantastisch het was om een vrouw en een kunstenaar
te zijn in het midden van de twintigste eeuw.’ Deze opmerking luidt het thema van
de roman in, want diezelfde Fleur Talbot doet ons, meer dan dertig jaar na die
kerkhof-gedachte, verslag van hoe het zo gekomen is dat ze schrijfster is geworden.
Fleur Talbot schrijft haar autobiografie: hoe is een schrijfster schrijfster geworden.
Maar omdat Muriel Spark en Fleur Talbot natuurlijk veel gemeen hebben, ontstaat
het verschijnsel dat een schrijfster vertelt hoe een schrijfster schrijfster is geworden.
En daarmee heeft Muriel Spark de autobiografie tot fictie verheven, met alle
verwikkelingen van dien. De autobiografie, dat is het eigenlijke thema van Loitering
with intent en Muriel Spark speelt daar een heel ingenieus en grappig spel mee.

Neuroten
Fleur Talbot heeft namelijk op dat moment op het kerkhof net een baantje van tien
maanden achter de rug bij de Autobiografische Associatie, een club neuroten met
een gevaarlijke gek aan de hoofd. De leden van de Autobiografische Associatie
worden verondersteld hun levensverhalen op papier te zetten, die dan door Fleur
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Talbot stilistisch wat opgevijzeld worden. Fleur Talbot, die ten slotte schrijfster wil
worden, kijkt haar ogen uit naar de merkwaardige figuren die de Autobiografische
Associatie bevolken. Intussen is ze hard bezig met haar eerste roman, die de
eigenschap vertoont alle gebeurtenissen die binnen de AA voorkomen, te
voorspellen. Om die reden wordt de roman door het hoofd van de club wederrechtelijk
in beslag genomen, bestaande kopieën worden vernietigd en potentiële uitgevers
omgekocht om het niet uit te geven. Ten slotte weet Fleur Talbot het manuscript
weer in haar bezit te krijgen en wordt het uitgegeven. En daarmee ‘Goodbye, my
poverty. Goodbye, my youth’, is de roman ten einde. Dit is, ik ben de eerste om het
toe te geven, geen ijzersterke plot en des te verrassender is het dat er een heel
aardige roman mee gemaakt is.
In de eerste plaats geeft het Muriel Spark alle kans om het idee dat een goede
roman autobiografisch moet zijn en moet getuigen van een complete eerlijkheid, te
hekelen. De leden van de Autobiografische Associatie, die iets weg heeft van een
literaire kring, of een moderne therapiegroep, zijn stuk voor stuk stakkers die hun
laatste toevlucht zoeken in een pillendoos. Alleen Fleur Talbot zelf is normaal dank
zij het feit dat ze van ‘complete frankness’ niets moet hebben. En dan is het weer
ouderwets hoe Muriel Spark het leven van een aantal kunstzinnige kamerbewoners
in het Londen van 1950 beschrijft. Dat is bijna weer of het vijftien jaar geleden is.
Maar het aardigst is toch die typische Muriel Spark-toon, die combinatie van satire,
luchthartigheid en opgewekte vertedering waarmee ze dertig jaar terugblikt, toen
alles net begonnen en nog veelbelovend was.
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Wrok en irritatie
Het literaire klimaat in Engeland, 1945-1960
In Anger: Culture in the Cold War 1945-60 door Robert Hewison Uitgever:
Weidenfeld and Nicolson, 230 p. f64,25 Importeur: Keesing
Anthony Paul
Groot-Brittannië is materieel en geestelijk leeggezogen de Tweede Wereldoorlog
uitgekomen. In de periode van het eind van de jaren veertig tot het begin van de
jaren vijftig slaagde de naoorlogse Labour-regering er niet in de Britse samenleving
wezenlijk te veranderen en ook in het kunstleven bleven vernieuwing en prestaties
uit. Het culturele klimaat werd beheerst door nostalgie en conventie en de literaire
media werden nog steeds gedomineerd door de ‘mandarijnen’ die hun bloeitijd al
in de jaren dertig of nog eerder hadden gehad. De hoop die links in de jaren dertig
had gekoesterd werd de bodem ingeslagen en in de koude oorlog maakte politiek
idealisme plaats voor apathie.
Pas halverwege de jaren vijftig leefde men geestelijk weer op. Het oude literaire
establishment moest het opnemen tegen een naoorlogse generatie
maatschappij-kritische schrijvers en de uitgebluste neoromantische poëzie en
schilderkunst tegen krachtige nieuwe stromingen - The Movement in de poëzie,
Popart en abstract expressionisme in de schilderkunst. Het toneel, dat tot die tijd
werd gedomineerd door ‘gedegen’ stukken van Terence Rattigan en Shakespeare,
op maat gesneden voor de kneuterige smaak van mensen als Aunt Edna (een
creatie van Rattigan), en gekortwiekt door de censuur, onderging de meest
dramatische verandering. 1956, het jaar van John Osbornes Look Back in Anger
(en de politieke drama's in Hongarije en rond het Suezkanaal) was het jaar waarin
de geesten zich scheidden, het jaar waarin ‘de grond onder het landhuis begon te
schudden’. Het eiland werd opeens overspoeld met frisse, opstandige geluiden: de
kneuterdijk brak. Kort daarna kwam Nieuw Links met het parool ‘engagement’. In
1960, ook al een roerig jaar, triomfeerde de van obsceniteit beschuldigde uitgever
van Lady Chatterley's Lover. Het establishment zou nooit de oude meer worden.
Dat is, kort samengevat, de inhoud van Robert Hewisons In Anger (weer een
bewijs dat de geslaagde titel van Osbornes middelmatige stuk het grotere faam
heeft gegeven dan het verdient). Het boek is volgens de schrijver ‘het eerste
totaalverslag van het verband tussen kunstzinnige activiteiten en de instellingen die
het klimaat scheppen waarin schrijvers en andere kunstenaars moeten werken.’
Geen geschiedenis van ideeën dus, maar een verslag van een cultureel klimaat.
In Anger is het vervolg op Under Siege, een studie van het literaire leven in Londen
tijdens de oorlog. Er komt nog een derde deel dat het verhaal up to date zal brengen.
In sommige opzichten was het eerste deel (dat nu in paperback te krijgen is)
bevredigender. Door de geïsoleerde positie van Londen in de oorlog krijgt die periode
een eigen identiteit en markante kleur. Tijdens de oorlog had Londen, voor de eerste
en de laatste keer, zijn eigen Quartier Latin: ‘Fitzrovia’. Ontberingen en de altijd
dreigende dood vergrootten de honger naar goede muziek en poëzie: ondanks het
papiertekort was er een ‘boeken-hausse.’ De naoorlogse cultuur droeg een minder
duidelijk stempel. De Koude Oorlog, waaraan Hewison zo veel invloed toekent, had
lang niet zo'n beslissend en dramatisch effect op het leven als de Tweede
Wereldoorlog. Hewison heeft de naoorlogse periode krachtig en knap beschreven,
maar er een te gesimplificeerd beeld met ernstige hiaten van gegeven: velen zullen
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zijn boek een handig overzicht vinden, anderen zullen zich eraan ergeren. Hewison
geeft een over het algemeen acceptabele versie van het eind van de jaren veertig
en de jaren vijftig, en roept met zijn vele fascinerende citaten een overtuigend
tijdsbeeld op. De trieste stemming in de jaren waarin alles op de bon was en er niets
te hopen viel, kan niemand ontgaan. De Engelsen waren, schreef Cyril Connolly in
1947, ‘een door zorgen verteerd volk’ en ‘Londen (was) de grootste en smerigste
wereldstad... waar de mensenmenigten in hun groezelige regenjassen rond de
groen uitgeslagen cafetariawilgen slenterden, onder een altijd sombere hemel, die
langzaam als een metalen deksel over hen heenviel.’ We zien de sjofele wereld van
1984 (1948, uiteraard) voor ons. Er bestónd inderdaad een zekere apathie, de BBC
wás akelig voorzichtig en de vooroorlogse mandarijnen bléven de literaire pagina's
domineren. Allemaal waar, maar niet de hele waarheid. Het boek van Hewison
verlaat zich wat te veel op het commentaar van beroepscommentatoren, redacteuren,
sociologen en trendspotters: natuurlijk is het interessant om die mensen over hun
eigen tijd te horen maar ook zij - J.B. Priestly, V.S. Pritchett, Cyril Connoly enzovoort
- vormen in zekere zin ook een establishment en het teveel aan commentaar en het
tekort aan wat rauwere literaire kost geeft het boek hier en daar iets voorgekauwds.
Ook door de te grote nadruk op de politiek wordt het tijdsbeeld te simplistisch. Voor
Hewison is politiek de allesoverheersende factor en apolitiek staat voor hem gelijk
aan reactionair, dus er is geen ontkomen aan.

Koude Oorlog
Ik heb al gezegd dat Hewison grote invloed toekent aan de Koude Oorlog. Hij neemt
voetstoots van Doris Lessing aan dat ‘de “Koude Oorlog” rond 1950 van de politiek
naar de kunst oversloeg, nee al overgeslagen was.’ Sterker nog, de Koude Oorlog
beheerste het hele tijdsbeeld: ‘De meeste Engelse uitgevers gaven in de daarop
(op 1950) volgende jaren minstens één boek over de koude oorlog uit.’ ‘De houding
van de dichters van The Movement weerspiegelt de beperkingen die de koude
oorlog iedereen oplegde.’ ‘Het logisch positivisme’ (belichaamd in A.J. Ayers
beroemde boekje Language, Truth and Logic van 1938) ‘voedde de
koude-oorlog-ethiek.’ Dat is wel de ergste én domste oversimplificatie waaraan
Hewison zich heeft bezondigd. Na een - ongetwijfeld juist aangehaald - citaat van
John Braine dat ‘het niet op de weg van een romanschrijver ligt om een moreel
oordeel uit te spreken’, geeft Hewison Ayer nog een trap na: ‘In de morele wereld
van het logisch positivisme hebben zulke oordelen trouwens toch geen waarde.’
Het beeld dat Hewison hier van Engeland tijdens de koude oorlog schetst, klopt
gewoon niet. Ik ben net oud genoeg (twee jaar ouder dan Hewison) om te weten
dat iedereen senator Joe McCarthy een griezelige dwaas vond, met de nadruk op
dwaas. Niemand in Engeland was echt bang voor hem, daar was ook geen reden
voor. En het is toch naïef om te denken dat iedereen die het communisme van Stalin
wantrouwde ‘reactionair’ was?
Hewison schiet op nog een, voor een ‘geëngageerd’ cultuurhistoricus verrassend,
punt te kort: zijn Cultuur wordt meestal met een grote C geschreven. Op het gebied
van de beeldende kunst noemt hij bij voorbeeld een groot aantal middelmatige
schilders, maar geen enkele cartoonist of striptekenaar: toch zijn Ronald Searle en
Giles even wezenlijke kinderen van hun tijd als Rowlandson en Cruikshank van de
hunne. Industriële vormgeving, architectuur en mode komen helemaal niet aan bod.
Hewison schrijft vrij uitvoerig over film - knusse komische films met oude treinen en
auto's noemt hij met opgeheven vinger: ‘ontspannend - maar irreëel’, en hij zegt
niets over komische radioprogramma's als The Goon Show en Take It From Here,
die een evengroot publiek bereikten en nog steeds als een plezierige herinnering of meer dan dat - in het geheugen van vele Engelsen voortleven. Populaire muziek

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

komt maar één keer ter sprake, en alleen omdat Kingsley Amis en Philip Larkin zich
voor jazz interesseerden. Door al die beweeglijke, speelse cultuurvormen weg te
laten, kan Hewison makkelijker volhouden dat de Engelse cultuur van toen werd
beheerst door benepen conformisme en elitisme.
Wie geen gevoel voor het speelse element heeft, heeft geen gevoel voor datgene
wat de scheppende kunst waarde geeft, want ‘kunst’ komt voor een groot deel uit
speelsheid voort. Misschien hoeft Hewison zich niet vast te leggen door te zeggen
dat Beckett, bij voorbeeld, wat betere stukken schreef dan Arnold Wesker, of dat er
in Henry Greens romans iets zit dat in John Wains werk ontbreekt, maar het zou
prettig zijn als hij duidelijker liet merken dat hij beseft dat zulke verschillen bestaan,
en belangrijk zijn.
Enfin: liever een irritant dan een saai boek. En saai is In Anger niet: het is een
knap geschreven, stimulerend en tot op zekere hoogte informatief boek.
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De lust om Engeland te verlaten
Hoe de schrijvers tussen de wereldoorlogen over de wereld
zwierven
Abroad, British Travelling between the Wars door Paul Fussell Oxford
University Press, 246 p. f58,15
Hans Keller
Als reizen een uitvinding was, dan hadden de Engelsen hem bedacht. En voor wie
zich in een moment van onbedachtzaamheid voorstelt de Engelse nationaliteit te
bezitten, daar te wonen en te wortelen met het vooruitzicht er ten slotte ook te zullen
sterven, moet het geen moeite kosten om tot lang na afloop van die akelige roes
alle begrip voor dat misverstand te koesteren. Want een misverstand is het, al ligt
de waarheid er vlak naast. Niet het reizen zelf is door de Engelsen uitgevonden,
maar de heilzame werking ervan als therapie, die het specifieke Britse bestaan
draaglijk maakt, is door hen ontdekt. De naam van deze in de loop der eeuwen
ontwikkelde geneeswijze is kort en krachtig. Hij luidt ABROAD. Dat betekent niet
alleen buitenshuis en in het buitenland, maar in deze zin vooral niet hier, niet thuis,
ergens anders.
Voor de ziekte die ermee wordt bestreden, kent de Engelse taal het begrip ‘insularity’
dat letterlijk een eiland zijn betekent. In het Nederlands kennen we alleen de
figuurlijke betekenis van het woord: afzondering, bekrompenheid. De Engelsman
die abroad is, heeft niet alleen zijn eiland verlaten, maar is tevens aan de
bekrompenheid van een afgezonderd milieu ontvlucht.
Een Franse schrijver, of hij zijn carrière nu begint in Grenoble, Reims of Toulouse
en hoe groot zijn faam van daaruit intussen is geworden, zal pas het gevoel hebben
dat hij het gemaakt heeft, wanneer hij zich in Parijs heeft kunnen vestigen. Daar
heeft hij het middelpunt van zijn wereld bereikt. De geslaagde carrière van Engelse
schrijvers legt een tegengestelde route af. Hij zal meestal in Londen beginnen omdat
in de Britse hoofdstad de belangrijkste kranten, tijdschriften en uitgevers van het
land zijn gevestigd en daar de beste kansen liggen voor jonge mensen die van het
schrijven hun bestaan willen maken. Slagen zij erin om daar hechte relaties en een
zekere naam te maken dan kunnen zij zich permitteren om zich ‘in the country’ te
vestigen. In geen ander land ter wereld verraadt het feit dat een schrijver - en dat
geldt ook voor andere kunstenaars - in de provincie of op het platteland woont het
bereiken van een zekere faam en status als in Engeland. Hoe groter de afstand die
iemand van Londen afwoont - dat insulaire centrum waar het besef op een eiland
te zijn blijkbaar het grootst is - hoe onaantastbaarder zijn onafhankelijkheid. Er is
echter pas sprake van werkelijk succes wanneer een Engelse schrijver zich, zonder
zijn bestaan in gevaar te brengen, kan veroorloven om ‘abroad’ te gaan - een nieuwe
woonplaats zoekt in Amerika of Europa, het liefst Zuid-Europa. Pas dan maakt hij
werkelijk deel uit van de wereld. Pas dan heeft een Engelse schrijver het gemaakt.

Eiland
‘En dat is wat ze allemaal willen,’ voegt Paul Fussell in zijn boek Abroad, British
Travelling between the Wars toe aan deze observatie, die ik ontleen aan zijn onlangs
verschenen studie over de ware literaire diaspora, die tussen de beide
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wereldoorlogen vanuit Engeland plaatsvond. Natuurlijk had de trek vanuit het insulaire
‘homeland’, de vlucht voor ‘Granny, Mammy en Nanny’, voor het weer en slecht
trekkende haarden, voor een wetgeving die zowel het meer gevarieerde seksleven
als het dagelijks bestaan van gewoontedrinkers benauwde, voor de literaire censuur
en de onoverzichtelijke kliekjesgeest in de kunstwereld, voor groene erwten, kippers
en touwtjesvlees ook vóór de Eerste Wereldoorlog plaatsgevonden en vond ze,
zodra de Tweede achter de rug was, opnieuw plaats. Maar in geen periode viel er
zo'n druk literair reisverkeer vanuit Engeland waar te nemen als tussen 1919 en
1939. Graves, Durrell, Huxley, Maugham, Douglas, Auden, Isherwood en nog zo'n
kleine vijftig andere schrijvers en dichters gingen in die roerige twintig jaar ‘abroad’.
Sommigen van hen (Graves, Maugham, Huxley) keerden nooit meer terug, anderen
(Greene en Auden bij voorbeeld) bleven voortdurend heen er weer reizen om maar
voortdurend de aangename sensatie van hun vertrek te kunnen ondergaan en het
merendeel keerde voordat hun eiland eind 1939 opnieuw werd afgegrendeld, terug.
In die jaren was een heel nieuw genre in de literatuur ontstaan. Paul Fussell, een
Amerikaan van origine die aan Rutgers University doceert in de Engelse
literatuurwetenschap, overweegt aan het slot van zijn boek een hoofdstuk lang hoe
hij dat verschijnsel zal noemen alvorens te besluiten dat het literaire fenomeen maar
het beste ‘travel books’ kan heten.

Graham, Greene, tekening David Levine

Dat laatste hoofdstuk karakteriseert het chaotische karakter van zijn studie, waarin
weliswaar een stortvloed van materiaal wordt gepresenteerd, maar zo ongeordend
en vol tegenspraken, zo oordeelloos waar het de bronnen van zijn overdadige
hoeveelheid citaten betreft en zo propvol anekdotes die dikwijls het tegendeel
aantonen van wat hij heeft te beweren, dat er letterlijk sprake blijft van een stortvloed.
Als beschouwing van het literaire reisverslag uit de Engelse jaren twintig en dertig
lijkt Abroad op wat er overblijft ten huize van een verwoed verzamelaar die er maar
niet in is geslaagd, de boel eens een beetje op te ruimen en toen met een gezicht
alsof er niets aan de hand was, de deur maar achter zich heeft dichtgetrokken.
Wie Abroad aanschaft, krijgt de sleutel van het pand en kan meteen beginnen de
rommel eerst eens op te ruimen. Nu houd ik wel van dergelijke karweitjes omdat je
nooit van tevoren weet wat je zult vinden, maar wetenschappelijk gesproken is het
een eigenaardige methode. In die zin is Abroad een mislukt boek. Niettemin wordt
het gered door de tomeloze geestdrift waarmee het materiaal ervoor is verzameld
en door de invallen, rijp en groen en voornamelijk langs associatieve weg
bijeengebracht, waarmee het is omringd. Het enthousiasme dat Fussell voor zijn
onderwerp koestert werkt zo aanstekelijk, dat hij je het gevoel geeft hem al lezend
en schiftend een handje te helpen. Ik moet zeggen, ik heb zo iets maar zelden
eerder meegemaakt. Er zijn maar een paar momenten in dit literaire bouwpakket,
wanneer de aangereikte onderdelen haaks staan op de plekken waar ze volgens
Fussells aanwijzingen zouden moeten passen, dat de sympathie die hij door zijn
enthousiasme wekt het moet afleggen tegen ergernis over zijn rare manieren.

Nostalgie
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In het begin van zijn boek laat hij een hoofdstuk handelen over ‘From Exploration
to Travel to Tourism’. Waar dat over gaat, voel je bij de titel al aankomen. Het komt
erop neer dat reizen vroeger leuker, avontuurlijker, spannender, gevaarlijker, meer
voldoening gevender, zelfs edeler en natuurlijk respectabeler was dan tegenwoordig
omdat het massale toeristische bedrijf de nieuwsgierigheid heeft gedood, de fantasie
heeft voorgevormd en de klaarliggende avonturen op de afgesproken tijd tegen de
afgesproken prijs als spekjes uitbakt. Het is ‘the golden age of travel’ versus ‘the
plastic jet-age’, het zingen van de inboorlingen versus muzak, onbevangenheid
versus vooroordeel. En inderdaad, in die vaststellingen zit zoveel waarheid dat men
wel bijna zeker weet iets dergelijks wel eens eerder gehoord te hebben. In een boek
over het literaire reisverhaal wekt een dergelijke litanie bevreemding omdat de bloei
van het genre zich door de steeds maar
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misselijker wordende gewoonten in het internationale reiswezen allerminst heeft
laten remmen. Met Paul Theroux, Bruce Chatwin en andere jongere schrijvers die
in de jaren zeventig van zich hebben laten horen beleeft het ‘travel book’ zelfs een
onmiskenbare renaissance. In een ander verband worden zowel Theroux als Chatwin
zelfs door Fussell geciteerd. Hij kent hen dus wel. Bovendien moet een hoogeleraar
in welke literatuurwetenschap dan ook toch weten dat uitgerekend schrijvers over
het vermogen beschikken om niet alleen horizontaal, maar ook verticaal - de diepte
in en van beneden weer naar boven - te reizen en dat zulk vermogen zich noch
door muzak noch door welke andere Sirene laat strikken. Het zal de nostalgie zijn,
denkt de begripvolle lezer en de ergernis wijkt weer wat. Niet voor lang echter want
wanneer Fussell zijn koffer vol citaten begint uit te pakken, blijken Evelyn Waugh
en Robert Byron tot zijn favorieten te behoren. En weinig andere schrijvers uit de
periode waarom het hier gaat dan juist deze twee hebben er in hun ‘travel books’
blijk van gegeven, dat hun horizon - waar zij zich ter wereld ook bevonden - nooit
breder was dan een Engelse schoorsteenmantel. Vooral Waugh, omhangen met
vooroordelen zodra hij de deur uitgaat, is een buitengewoon slecht gehumeurde
reiziger die elke onverwachte gebeurtenis of onvoorziene waarneming beschouwt
als het resultaat van een complot dat door de ‘natives’ wordt gesmeed om hem uit
zijn doen te brengen. En het is nu eenmaal zo dat de hele wereld, behalve Engeland
door ‘natives’ wordt bevolkt.

Evelyn Waugh, tekening David Levine

Waugh en veel van zijn collega's vluchten niet alleen uit Engeland om zich te
bevrijden van een benauwd milieu, maar ook - en daaraan gaat Fussell blind voorbij
- om in de aanzienlijk minder geciviliseerde buitenwereld bevestiging te zoeken van
hun superioriteitsgevoelens. Vooral in de meer rechtstreekse reisnotities wemelt
het van de hevig gedramatiseerde ongemakken waaraan zij blootstaan en het is
opmerkelijk hoe weinig méér de meesten van hen meemaken dan te moeten
verblijven in smerige hotelletjes of te worden opgelicht op markten en in bazars.
Hun vermogen tot ergernis was aanzienlijk groter dan hun vermogen tot verbazing
en als er al sprake was van respect dan werd het verwacht van al die schilderachtige
en onbehouwen vreemdelingen en bij het uitblijven daarvan dan maar sacherijnig
en zelfingenomen voor zich zelf gekoesterd. Plezier en voldoening leek vooral te
worden ontleend uit de kennismaking met andere gewoonten van erotische aard,
wanneer een hotelkamer voor een kwart van de oorspronkelijk gevraagde prijs kon
worden betrokken of als een douanier die het Engels niet machtig bleek te zijn op
zijn nummer gezet kon worden. Ook zoveel jaar na dato neemt de hufterigheid van
tal van deze schrijvende reizigers zulke vormen aan dat de lezer een halve eeuw
later nog door een gevoel van plaatsvervangende gêne wordt bekropen.
Bij het illustreren van zijn stelling dat zoveel Engelse schrijvers in die jaren de wereld
onbevangen tegemoet traden, faalt Fussell volkomen. Ook de door hem aangevoerde
Auden en Isherwood en Greene deden dat niet - hun onbevangheid gold niet de
wereld, maar de blik waarmee zij zich zelf op enige afstand peinzend waarnamen
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omringd door een vreemd decor en omsloten in een nooit eerder ervaren atmosfeer.
Alleen bij Graham Greene ontwaart Fussell in diens ‘Journey without maps’ het
fenomeen van de reis als zelfonderzoek.
Veel interessanter en ook prikkelender is Abroad waar de schrijver de weg tussen
zijn stellingen en zijn bronnen nog niet is kwijtgeraakt of weer heeft teruggevonden.
Dat is bij voorbeeld het geval in dat deel van het boek waarin het spirituele isolement
wordt beschreven waarin Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog verzeild was
geraakt. De enige reizigers die het land in die periode verlieten en er mogelijk ook
weer terugkeerden, waren militairen van en naar het front. Voor het overige was er
‘nowhere to go’ en ‘I hate it here’. Een gedicht van Wilfred Owen ‘Navy Boy’ dat
sterk de aandacht trok, ging over een jonge zeeman, de metaforische reiziger die
hij zelf had willen zijn om overal heen te kunnen trekken waar de oorlog niet was.
Een in die dagen ontelbaar vaak van het Franse front naar huis gestuurde
ansichtkaart vertoonde boven de woorden ‘Greetings from the trenches’ de
voorstelling van een gouden zon tussen een zestal palmbomen en in een gedicht
van Max Plowman dat ‘When it's over’ heette, kwamen zeven soldaten aan het
woord die een voor een per strofe vertrokken naar zon, strand, palmen - weg in elk
geval, weg van het front, weg uit Engeland, weg uit het grauwe en verraderlijke
Europa. En ook aan het thuisfront waren er redenen genoeg om verlangens naar
een andere horizon te koesteren. De oorlog had het land niet alleen van al zijn
energie maar ook van alle mogelijkheden tot spirituele impulsen beroofd. Ook binnen
het land zelf mocht ter besparing van de schaarse kolenvoorraad niet of nauwelijks
gereisd worden, de boekenmarkt was ingezakt en de voortgaande massaslachtingen,
‘om strijd in leugenachtigheid gesanctioneerd door bisschoppen en regeringsleiders,
hadden iets in Engeland zelf gedood,’ aldus E.M. Forster. Inspiratie zou hier voor
lange tijd niet te vinden zijn.

Paspoort
Een belangrijke en hinderlijke nieuwigheid waarmee iedereen die Engeland na
afloop van de Eerste Wereldoorlog wilde verlaten, te maken kreeg, was de noodzaak
om over een paspoort te beschikken. De instelling ervan dateerde uit het begin van
de oorlog en noch de Engelse noch andere Europese regeringen waren in de
onheilspellende jaren die zouden volgen bereid om er afstand van te doen. De
confrontatie met het papier, dat elke potentiële reiziger van zijn persoonlijkheid
beroofde en hem bovendien uitrustte met een onuitwisbaar en formeel spoor van
de gehate oorlog, was voor velen een diepe schok. Het document en het conflict
met de persoonlijkheid dat het herbergt, keert in veel van wat er in de jaren twintig
en dertig werd geschreven in tal van gestalten terug. Van Evelyn Waugh in Scoop
tot Virginia Woolf in Between the acts, van Christopher Isherwood in Mr. Norris
changes trains tot Robert Graves in Goodbye to all that. De schrijver Arhtur Marshall
vertelde hoe hij wellicht wat slordig achter de vraag naar zijn beroep WRITER had
ingevuld. ‘Misschien was de R wat onduidelijk terechtgekomen. Het paspoort werd
mij uitgereikt in de hoedanigheid van WAITER, een beroep dat bij douanebeambten
in weinig aanzien blijkt te staan.’ Een ingezonden brief in The Times uit die dagen
bevatte de klacht van iemand die op zijn aanvraagformulier achter de vraag:
beschrijving van het gezicht had ingevuld: intelligent. ‘Wat staat er nu in mijn
paspoort? Ovaal! Nu vráág ik u...’
Het bezit van een paspoort garandeert iedere reiziger zijn portie onheil,
gedistribueerd door daartoe aangestelde douaneambtenaren, die in vrijwel alle
reisboeken uit de periode een navenante rol spelen. ‘Ik beschouw Hitler,’ schreef
Rebecca West in haar boek Black Lamb and Grey Falcon over Joegoslavië, ‘als
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een fenomeen dat ik een stuk beter begrijp sinds ik weet dat hij het kind was van
een van die parasieten van ons sociale systeem, een douanier.’ Een van de aardigste
hoofdstukken uit Abroad handelt over wat Fussell the travel atmosphere noemt. Hij
stelt daarin een sterk tot de verbeelding sprekend mozaïek samen van attributen,
boektitels, toneelstukken, films, uit deze periode daterende muziek (van Cole porter
tot Arthur Honneger), poëziefragmenten, omslagontwerpen, specifieke reisgidsentaal
uit de destijds populaire Taugnitz- en Baedeker-series en telt op een even
aanstekelijke als bizarre manier op hoeveel verhalen en romans zich allemaal niet
op schepen, in treinen en hotels afspelen. Alles wat Fussell hierover weet (zelfs
welke muziek Graham Greene onafgebroken draaide tijdens het schrijven van
Stamboul Train - dat was Honnegers compositie Pacific 231) staat geestdriftig en
schots en scheef door mekaar. Ideaal om te lezen op een regenachtige
zondagmiddag, ten prooi aan verveling en spleen, omdat het de fantasie net zo
prikkelend als een winterboek in vroeger jaren in werking zet.
En daaraan valt misschien het aardigste te ontlenen wat erover Fussells
onevenwichtige en bij vlagen volstrekt chaotische studie te zeggen valt: Abroad is
een zomerboek.
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Ketterse denkers aan banden
Literatuursociologie in Nederland
Literatuur en maatschappij door Peter V. Zima Uitgever: Van Gorcum,
116 p. f16,90
Literatuursociologie, Theorie en methode door Bert Vanheste Uitgever:
Van Gorcum, 330 p. f39,50
Cyrille Offermans
Is literatuursociologie een vak? In zekere zin niet: maar weinig lezers van literatuur
zullen een roman als een volledig in zich zelf besloten universum opvatten. De
meeste lezers is het om opvattingen, ideeën of visies te doen, sommige (ik reken
me daar zelf toe) om zichtbaar gemaakte denk- en waarnemingsprocessen, om de
verwoording van ervaringen. Literatuur is dan behalve de bron van een heel specifiek
plezier vooral een mogelijkheid om aspecten van de werkelijkheid te leren kennen
die op die manier in de werkelijkheid helemaal niet bestaan, en waarop ook de
begrippen van de sociologie en de psychologie geen vat hebben omdat ze er te
grof, te abstract, te algemeen voor zijn. Op een soort micrologisch niveau speelt ‘de
maatschappij’ in zo'n lectuur haar onontkoombare maar nooit vanzelfsprekende rol.
Misschien is het besef van die aanwezigheid van de maatschappij in de literatuur,
op welk niveau dan ook, nu juist de reden dat de literatuursociologie erin lijkt te
slagen de status van een officieel vak te verwerven. Vooral sinds de jaren van de
studentenrevolte regent het als literairsociologisch geëtiketteerde publikaties,
merendeels afkomstig uit Duitsland en Frankrijk. Maar al bij een vluchtige
beschouwing daarvan blijkt dat die alleen met geweld onder één noemer zijn te
brengen. Ik zal - mede met het oog op de bespreking van twee recente
Nederlandstalige bijdragen (van Bert Vanheste en Peter V. Zima) - de richtingen
schetsmatig in kaart proberen te brengen.
Grof gezegd zijn dat er twee: de ene houdt zich bezig met de literaire werken zelf,
de andere met de maatschappelijke lotgevallen van de literatuur. Die laatste,
empirische richting laat interpretatieve of waarderende uitspraken over het literaire
werk principieel buiten beschouwing. Op het programma staat uitsluitend ‘waardevrij’
onderzoek. Welke bevolkingsgroepen lezen Nabokov en Hermans? En welke komen
nooit verder dan Konsalik of Jan Mens? Op grond van welke criteria worden boeken
uitgegeven? Hoe worden boeken gedistribueerd? Hoe wordt literatuur onderwezen?
Hoe functioneert de literaire kritiek? Hoe is het met de subsidiepolitiek van de
overheid gesteld? Stuk voor stuk interessante vragen, maar met literatuur hebben
ze weinig te maken. Van de beoefenaars van deze richting noem ik de Fransman
Escarpit, de Duitser Silbermann en de Zweed Rosengren.

Dufheid
De prijs die deze mensen voor hun strikte wetenschappelijkheid moeten betalen is
die van een een mateloze dufheid en nietszeggendheid van hun geschriften. Dat
geldt niet in de laatste plaats voor hun literairsociologisch georiënteerde
receptieonderzoek. Op zich is het namelijk niet zo boeiend (want in hoge mate
voorspelbaar) om te onderzoeken welke esthetische criteria de verschillende
bevolkingsgroepen hanteren, hoe het lezerspubliek van Reve is samengesteld of
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hoe lezers uit verschillende leeftijds- of inkomensgroepen reageren op bepaalde
literaire teksten, wat ze ‘eruit halen’ - werkelijk boeiend wordt het pas als men die
onderzoeksresultaten maatschappelijk gaat interpreteren. Maar helaas laat men
dat nu juist bij voorkeur achterwege. Elke lezersreactie, elke interpretatie is in de
ogen van deze wetenschappelijke onderzoekers evenveel waard, alles is domweg
een kwestie van smaak. Soms beroept men zich daarbij nota bene ook nog op de
meerduidigheid van sommige moderne literatuur! Alsof meerduidigheid hetzelfde
is als volstrekte vaagheid, iets wat op geen enkele manier meer aantoonbaar of
aannemelijk te maken is. Parallel daaraan wordt de smaak van mensen als een
onherleidbaar gegeven beschouwd, als de zuivere identiteitsbepalende kern van
iemands persoonlijkheid die - uit puur respect voor de Ander - niet met stringente
argumentaties geconfronteerd mag worden. Van dit type ‘waardevrij’
receptieonderzoek is de wetenschappelijke waarde omgekeerd evenredig aan de
pretenties. In feite is het hoofdzakelijk van belang voor de boekenclubs, het gaat
hier om een niet eens veredeld soort consumentenonderzoek.
Mensen als Rosengren en Silbermann zetten het hele literaire werk buiten haakjes.
Talloze anderen zijn wel in het werk geïnteresseerd maar niet voor zover dat literair
is. Dat is het geval bij iedereen die een roman of een gedicht als historisch document
beschouwt, zoals bij voorbeeld de latere Fügen (Dichtung in der bürgerlichen
Gesellschaft van 1972), sommige medewerkers van het ILTam (= Institute de
Littérature et de Techniques Artistiques de Masse) in Bordeaux, en iemand als Leo
Löwenthal.

Het werk van invloedrijke mensen als Lukács en Goldmann sluit daar dicht bij aan.
Ook zij zijn niet in het specifiek talige, het specifiek literaire karakter van literatuur
geïnteresseerd. In de tekst zoeken ze naar samenhangende wereldbeschouwingen
of ideologieën, naar een ‘vision du monde’ (Goldmann) of het ‘wezenlijke’ van een
maatschappij (Lukács). In de praktijk komt dat erop neer dat ze van literatuur ‘eisen’
dat die eenzelfde wereldbeschouwing bevat als die zij zelf hebben, en dat is in hun
geval een gesloten, dogmatisch hegeliaans-marxistische: de geschie-
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denis spoedt zich met wetmatige zekerheid in de richting van haar doel: de
overwinning van het proletariaat, de ‘communauté humaine’. Goldmann gaat daarbij
weliswaar heel wat minder rigoureus te werk in zijn veroordeling van moderne
literatuur dan Lukács, maar wezenlijk is dat ook hij de literatuur ziet als een
wereldbeschouwing in toneelvermomming, als een niet-eigenwettig equivalent van
de filosofie. Het werk van Bert Brouwers, of zoals hij nu (of eigenlijk?) heet: Bert
Vanheste, hoort in deze traditie thuis.

Lukács, tekening David Levine

Het belangrijkste literairsociologische werk dat wél gebaseerd is op de
eigenwettigheid van literatuur is (althans voor mij) dat van Adorno en Benjamin; bij
Vanheste kom je hen hoogstens in de marge tegen (meer terwille van de volledigheid
dan om zakelijke redenen), alle in hun sporen opererende wetenschappers en
schrijvers ontbreken zelfs daar.

Taalkritiek
Voor Adorno en Benjamin is het evident dat maatschappelijke problemen,
tegenstellingen en crises in literatuur nooit op dezelfde rechtstreekse manier aan
bod komen als bij voorbeeld in een sociologische theorie, maar altijd gebroken door
de vorm, door de literaire techniek. ‘Elk filosofiekritiek is mogelijk als taalkritiek,’
heeft Adorno eens gezegd. Dat geldt mutatis mutandis voor zijn en elke andere
adequate literatuurkritiek. Een roman of een gedicht bestaat allereerst uit woorden
- een trivialiteit, zeker, maar dan een waarvan menig criticus de vergaande
consequenties nog niet heeft aanvaard -, wát er gezegd wordt kan nooit los van die
verwoording gelezen worden, sterker nog: de verwoording bepáált, legt letterlijk
vast wat er gezegd wordt. Het al of niet kritische gehalte van een literair boek ligt
dan ook op dát vlak: in hoeverre neemt een schrijver bepaalde spreek-, schrijf- en
dús waarnemings- en denkconventies zonder meer over? Of gaat hij ze uit de weg
omdat ze hem bij voorbeeld al te zeer besmet zijn door het gebruik in reclame,
propaganda of welzijnswerkersjargon? Of neemt hij ze juist vanwege die ‘besmetting’
op met het doel ze te parodiëren of te ironiseren?
Het zal duidelijk zijn dat de stap van een dergelijke sociaalkritische
literatuurbeschouwing naar moderne formalistische en semiotische theorieën maar
klein is. Peter Zima vindt zo'n verbinding - niet ten onrechte - zelfs noodzakelijk.
Behalve naar Adorno (en Goldmann) verwijst Zima dan ook vaak naar mensen als
Mukařovský en Bachtin. Ook gaf hij in 1977 een verzamelbundel uit (Textsemiotik
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als Ideologiekritik) met opstellen van onder meer Kristeva, Eco, Greimas, Lotman
en Bachtin.
Michail M. Bachtin (1885-1975), die de laatste tijd - mede dank zij Zima - eindelijk
de aandacht krijgt die hij verdient, is de ontwerper van een fascinerende
romantheorie. Anders dan de abstract-formele typologieën van Stanzel, Lämmert,
of Mieke Bal, en óók anders dan de op Hegels geschiedfilosofie gebaseerde
romantheorie van de jonge Lukács, gaat die van Bachtin uit van het literaire materiaal,
de taal. Daarbij gaat het hem niet om de taal in linguïstische maar in pragmatische
zin; Bachtin is alleen geïnteresseerd in taal-in-gebruik, in taal voor zover die
doordrongen is van in de praktijk van het leven wortelende opvattingen, voorkeuren
en gewoontes. Wel beschouwd kun je dan niet meer spreken van één taal. Elke
cultuurtaal blijkt te bestaan uit vele gespecialiseerde groepstalen. De roman is nu
in Bachtins visie het genre waarin al die heterogene talen met elkaar geconfronteerd
worden, de roman is de orkestratie van vele, met elkaar concurrerende sociolecten.
Dóór de taal kan de roman zodoende maatschappelijke tegenstellingen zichtbaar
maken. De ‘Redevielfalt’ vormt er de basis voor humor, parodie en kritiek. Dat heef
Bachtin aan de hand van Rabelais en Dostojevski overtuigend aangetoond.
Maar Bachtin gaat nog verder. Omdat elk woord in een roman gekozen wordt uit
vele andere, met elkaar ‘concurrerende’ woorden, is het al bij voorbaat ‘in dialoog’
met die andere woorden en de ‘talen’ waar die uit afkomstig zijn. Zo herschrijft en
bewerkt de roman (merkwaardigerwijs meent Bachtin dat het woord in de poëzie
van een principieel andere orde is: dat zou zich, buiten elke ‘dialoog’ met andere
‘talen’ om rechtstreeks tot een nog maagdelijk object richten) vele literaire en
nietliteraire talen.
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In het spoor van Bachtin stelt Julia Kristeva dat iedere tekst een ‘permutatie van
teksten’ is. Elke schrijver is óók lezer, meer in het algemeen: taalgebruiker in diverse
maatschappelijke contexten. Zijn werk speelt zich per definitie af in die contexten.
Wil hij het veelal geritualiseerde en geautomatiseerde karakter daarvan niet zonder
meer bevestigen, dan zal hij dat in zijn werk proberen te doorbreken. In plaats van
de lezer iets te laten herkennen, zal hij hem iets laten zien (Sjklovski), in plaats van
een in de praktijk van het leven minutieus gecodeerde verhouding tot dingen en
verschijnselen te imiteren, zal hij die dingen en verschijnselen bevrijden van de
codes die hen aan het zicht ontrekken - en wel zodanig dat zijn taal niet opnieuw
een code wordt, die - als je de sleutel eenmaal kent - geheel gedecodeerd en van
alle geheimen ontdaan kan worden. Eerder dan een verbale partijkeuze voor de
onderdrukten is dát een zinnig literair kwaliteitscriterium, óók in literairsociologische
zin.
Wordt een dergelijke literatuursociologie nu in Nederland beoefend? Officieel, dus
aan de universiteiten, in elk geval niet. Aan de Nederlandse universiteiten was er
namelijk tot aan het begin van het zojuist gestarte academische jaar nergens een
officiële leerstoel voor literatuursociologie. Daar is nu verandering in gekomen. De
kersverse, op moderne leest geschoeide letterenfaculteit in Tilburg heeft ervoor
gezorgd dat de literatuursociologie nu ook in ons land de status van een officieel
vak heeft verworven. Helaas heeft men daar echter een unieke gelegenheid om
wat goeds van de grond te krijgen bij voorbaat verspeeld door de methodoloog
Verdaasdonk tot hoogleraar te benoemen. Als Verdaasdonk geen reuzenzwaai
maakt, valt te vrezen dat we uit Tilburg niets anders hoeven te verwachten dan
woestijndroog proza over literatuuropvattingen.
Aan andere Nederlandse universiteiten wordt er alleen op een niet-officieel niveau
aan literatuursociologie gedaan. Zima doet dat aan het Instituut voor Algemene
Literatuurwetenschap in Groningen, Vanheste als neerlandicus in Nijmegen. Beiden
hebben onlangs een boek gepubliceerd; dat van Vanheste heet kortweg
Literatuursociologie, dat van Zima - ook al niet bijster creatief - Literatuur en
maatschappij.
Al in Literatuur en revolutie (1971) stak Vanheste niet onder stoelen of banken
dat Lukács en Goldmann zijn kampioenen waren. Op dat boek was dan ook heel
veel aan te merken, maar daarvoor konden verzachtende omstandigheden worden
aangevoerd. Tien jaar geleden was het schrijven van zo'n boek namelijk voor een
goed deel pionierswerk. Van een boek dat nú geschreven wordt, kan dat echter niet
meer gezegd worden. Er kan domweg geen legitieme reden meer zijn om alle
werkelijk belangrijke ontwikkelingen in de literatuursociologie zo te negeren als
Vanheste nu doet. Zijn nieuwe boek is werkelijk in alle opzichten erbarmelijk. Lukács
is nog steeds Vanhestes leidsman. Als zijn naam opduikt, is zijn trouwe leerling
nimmer zuinig met wierook. Lukács is nog steeds de ‘belangrijkste, meest
representatieve en zelfs meest genuanceerde vertegenwoordiger van een
marxistische traditie die weliswaar betwist werd (...) maar niettemin dominerend
bleef’ - in de van oudsher repressieve Oosteuropese cultuurpolitiek, ja, daar wel,
maar verder alleen bij Vanheste. Die roemt Lukács' genuanceerdheid op menige
bladzijde, helaas is hij wat karig met illustratieve citaten. Graag wil ik die omissie
goed maken door de lezer wat kwalificaties voor te leggen uit Wider den
missverstandenen Realismus, een van de belangrijkste geloofsfundamenten van
Vanheste.
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Therapeutenproza
De kunstenaar moet volgens Lukács een ‘levenswaar realisme’ uitdragen. Hij moet
‘de mens van de toekomst van binnenuit vormgeven’, ja sterker nog: hij moet ‘kiezen
tussen sociale gezondheid en ziekte’! Alleen op de ‘vaste bodem’ van de opvattingen
van de partij zal ‘het wereldhistorische optimisme’ zijn deel worden, schuwen dient
hij de avant-garde. Joyce, Dos Passos, Proust, Brecht, Faulkner, die zijn allemaal
‘decadent’, ‘pervers’, ‘cynisch’, ‘nihilistisch’ en ‘ziek’. Genuanceerder kan het toch
moeilijk.
Het verschil tussen de oude Brouwers en de nieuwe Vanheste is vooral dat de
laatste die treurige stalinistische onzin aanlengt met frasen therapeutenproza van
recenter datum. Zo vat hij literatuur op als ‘een stuk praxis’ en meent hij zelfs dat
de onnavolgbare interpretatie van de ‘meesterwerken’ door Lukács ‘ten koste van
de individuele mens’ is gegaan. Vanheste staat op de bres voor literatuur afkomstig
uit ‘het
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volle leven’, het gaat hem nu om heel de mens, om ‘getuigenissen’ die zowel ‘zeer
persoonlijk’ als ‘enigszins typisch’ (?) zijn. En zulke getuigenissen zijn er
tegenwoordig gelukkig te over. In ‘de nieuwe poëzie’ bij voorbeeld, daar worden ‘de
gevoelens, de gedachten en de strevingen die de dichter meedeelt, telkenmale
warm overgedragen, verbonden met de levende menselijke persoonlijkheid. Dat is
nog duidelijker in het drama waar de boodschap uitgebeeld wordt door acteurs,
levende mensen dus die een rol spelen, die spelen dat ze een personage zijn.’ De
schrijver als warme bakker, waar zou Vanheste die nu in godsnaam zijn
tegengekomen? Arme Nijmeegse studenten, die in dit boek de remedie tegen
pessimisme en modernistische vertwijfeling moeten vinden, die hier al iets van ‘het
authentieke gemeenschapsgevoel’ moeten voelen dat volgens goeroe Vanheste
bezig is de wereld te overspoelen. In de vuilnisbak met die kletskoek!
Zima's Literatuur en maatschappij is gelukkig onvergelijkelijk veel beter. Ofschoon
het maar eenderde van het aantal pagina's van Vanheste's Literatuursociologie telt,
bevat het veel meer en meer doordachte informatie dan dat boek. Zima behandelt
eerst enige sociologische sleutelbegrippen en gaat vervolgens beknopt maar zonder
te leuteren in op Hegel, Lukács, Goldmann, Adorno, Duvignaud, Benjamin en Bachtin.
Meestal gaat hij daarbij uit van een of meer voor de betreffende auteur
representatieve boeken of essays - al moet gezegd dat de weergave daarvan niet
altijd vlekkeloos is (Benjamin bij voorbeeld wordt wel erg veel onrecht aangedaan
als hij door de dogmatische bril van Lethen gelezen wordt.) Aan het eind van zijn
boek pleit Zima voor een, door hem ook elders uitgewerkte tekstsociologie. Op basis
van Bachtins en Kristeva's inzicht dat ideologieën als taalstructuren moeten worden
beschreven, wil hij onder andere onderzoeken welke sociolecten in een werk
voorkomen. Daarin schuilt echter ook een gevaar: interpreteren dreigt te verworden
tot een zoektocht naar sociolecten. Dat Zima aan dit soort reductionisme niet is
ontkomen, blijkt uit zijn lezing van Proust. Diens Recherche is volgens Zima allereerst
een reactie op de mondaine salon-conversatie. Maar dat is slechts één aspect van
dat boek, en zeker niet het belangrijkste. Bovendien hebben vele anderen vóór Zima
op dat aspect gewezen.
In Zima's ‘tekstsociologische’ lezing van Camus' L'Etranger heeft het krampachtig
in de weer zijn met voor hem fundamentele begrippen hem helemaal doof gemaakt
voor nuances in de formuleringen van Camus. L'Etranger staat voor Zima, vrij
vertaald, voor een wereld waarin alle waarden betekenisloos zijn geworden; als
zodanig zou Camus - literair, let wel - nog een stap verder gaan dan Musil, Joyce
en Proust! Maar dat baseert Zima allerminst op Camus' literaire techniek, die
bedenkelijk veel overeenkomst vertoont met die van, zeg, Marnix Gijsen. Na aftrek
van alle terminologische ballast bedrijft Zima hier niets anders dan een ordinaire,
althans traditionele inhoudsanalyse. Allerlei trivialiteiten (‘Een ogenblik later vroeg
zij mij of ik van haar hield. Ik antwoordde haar dat zo iets niets betekende, maar dat
ik dacht van niet’) leest Zima als bewijzen voor een ‘absolute crisis van taal’. In
werkelijkheid is er geen sprake van dat hier op het niveau van de taal, van de
verwoording - en dat zou toch het enige zijn dat ons zou interesseren! - iets anders
bewezen wordt dan de macht van het cliché.
Literatuursociologie is hard op weg om ook in Nederland een erkend vak te worden.
In zekere zin valt dat te betreuren. Onacademische, ketterse denkers als Adorno,
Benjamin, Barthes, Bachtin, Bloch, Eco en Deleuze blijken haast automatisch te
veranderen in auteurs van brave klerkentaal zodra ze geïnstitutionaliseerd worden.
Vermoedelijk ontkomen ze aan dat droeve lot alleen in het werk van bewonderaars
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die hun op de spits gedreven nominalisme en hun afkeer van instituties delen, dat
wil dus zeggen: buiten het instituut wetenschap.
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Van partijdigheid tot filosofie
Leo Fretz' inleiding in de filosofische ethiek
Ethiek als wetenschap door Leo Fretz Uitgever: Boom, 215 p. f28,50
Percy B. Lehning
De opvatting dat feiten logisch gescheiden zijn van waarden, dat er een logische
kloof bestaat tussen ‘zijn’ en ‘behoren’, is een erfenis van David Hume's empirisme
en het Verlichtingsdenken. Deze scheiding is geaccentueerd door de opkomst van
het logisch positivisme en logisch empirisme, een ‘beweging’ gericht op de rigoureuze
identificatie van kennis met empirische of logische proposities.
De sociale wetenschappen hebben deze scheiding over het algemeen kritiekloos
overgenomen. Het streven was om van de sociale wetenschappen een
‘wetenschappelijke’ activiteit te maken, gebaseerd op de zogeheten
‘wetenschappelijke methode’ en de daaraan gekoppelde opvatting over de logische
scheiding tussen feiten en waarden. Deze postivisering van de sociale (én politieke)
wetenschappen had onder meer tot gevolg dat de traditionele politieke filosofie, die
zich bezighield met normatieve vragen als ‘behoort er een staat te zijn’, naar de
achtergrond werd geschoven; ja, door sommige aanhangers van een ‘harde’ sociale
wetenschap zelfs als een ten dode opgeschreven activiteit werd afgeschilderd.
De feiten-waarden tweedeling is nog altijd actueel. In de ethiek heeft de focus op
taal - met name op het dagelijkse taalgebruik - een essentiële rol gespeeld bij het
aantasten van de strenge afbakening van het logisch-empirische paradigma; door
te laten zien dat er ten minse een gedeeltelijke autonomie is van de normatieve
discours, hebben taalfilosofen de enge beperkingen van de cognitieve betekenis
van feitelijke of logische uitspraken ter discussie gesteld. Hierbij kan met name aan
het werk van J. Searle gedacht worden, die nagaat óf en hoe ‘behoren’ uit ‘zijn’ zou
kunnen worden afgeleid.
Ten onrechte wordt het bestaan van de logische kloof tussen ‘zijn’ en ‘behoren’
vaak geïnterpreteerd als zouden feiten en waarden op geen enkele manier met
elkaar te maken hebben. De these dat zij deductief los van elkaar staan, impliceert
dat geenszins. Het probleem van waarden en feiten speelt zich dan ook op twee te
onderscheiden niveaus af.
In de eerste plaats is er de vraag welke consequenties de logische kloof tussen
‘zijn’ en ‘behoren’ voor de sociale wetenschappen heeft. Is deze opvatting eigenlijk
wel houdbaar? Het is met name de meta-ethiek die zich met dit
wetenschapstheoretische probleem bezighoudt.
In de tweede plaats is er het probleem van de wetenschappelijke neutraliteit. De
logische scheiding van feiten en waarden wordt meestal als rechtvaardiging voor
dergelijke waardevrijheid aangevoerd. Maar daarmee wordt de noodzaak van
ethische reflectie over ethische problemen ontlopen.
Deze beide problemen komen aan de orde in Leo Fretz' Ethiek als Wetenschap,
een boek dat een ‘eerste kennismaking met de filosofische ethiek’ wil zijn; een
‘systematische inleiding, ook begrijpelijk voor de niet-filosofisch geschoolde lezer’.
De fundamentele vraag van de ethiek is: kan de morele filosofie ons een moraal
voorleggen die ons niet alleen een antwoord geeft op de vraag ‘wat behoren wij te
doen’, maar ook een antwoord geeft op de vraag ‘waarom behoor ik dat te doen’.
Een ‘beargumenteerde moraal’, met andere woorden, die als uiteindelijk doel heeft
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om van partijdigheid tot filosofie te komen en erin slaagt de erkende logische kloof
tussen zijn en behoren indirect te overbruggen via overtuigingskracht, daar waar
bewijskracht onmogelijk is.
De vraag naar de mogelijkheid van de rechtvaardiging van ethische oordelen is
op zich een probleem uit de meta-ethiek, maar voor praktische vraagstukken een
punt van het grootste belang. Aan welke voorwaarden moet een theorie, die een
antwoord poogt te geven op de vraag welke morele oordelen als gerechtvaardigd
mogen worden beschouwd, op zijn minst voldoen? De meta-ethiek houdt zich dan
ook, naast verduidelijking van begrippen als ‘goed’ en ‘kwaad’, bezig met de vraag
of ethische waarde-oordelen ‘bewezen’ kunnen worden.

Grondslagen
De meta-ethiek is met name ontwikkeld door de zogeheten ‘Oxford-wijsbegeerte’,
een ontwikkeling binnen de analytische filosofie waaraan de namen verbonden zijn
van onder anderen G. Moore, L. Wittgenstein, G. Ryle, A.J. Ayer, J. Austin, R.M.
Hare. Binnen deze Angelsaksische meta-ethiek zijn verschillende ‘scholen’ te
onderscheiden die door Fretz geresumeerd worden aan de hand van de ideeën van
G. Moore, A.J. Ayer en C.L. Stevenson en die van R. Hare. Uit recente
ontwikkelingen blijkt, aldus Fretz, dat ‘over ethische kwesties rationeel
geargumenteerd kan en moet worden’. Zo is het, maar onvergeeflijk is het dan om
in een als inleiding geafficheerd boek de filosoof die daarvoor de grondslagen gelegd
heeft niet eens te noemen, laat staan te behandelen. Ik doel hier op S. Toulmins
Reason in Ethics uit 1950 dat een moderne klassieker is in ethische theorievorming.
Toulmin probeert in dat boek de ethische filosofie te redden van een positie die
morele waarden gelijksteld met gewone voorkeuren. In dit werk behandelt Toulmin
Moore, Stevenson en Ayer (dezelfde auteurs dus die Fretz samenvat) en laat zien
dat deze traditionele theorieën te kort schieten waar het gaat om het leveren van
zogeheten ‘goede redenen’ in morele discussies; volgens Toulmin hét doel van
ethische theorievorming.
Men kan zich de vraag stellen of ethiek een vorm van wetenschappelijke reflectie
is op de werkelijkheid, of, zoals Fretz het formuleert, ‘zijn de methoden waarvan
men zich in de ethische theorievorming bedient van een fundamenteel andere aard
dan die welke in de wetenschap worden gehanteerd?’ Kan, met andere woorden,
het funderingsprobleem van een hoogste norm worden opgelost of kan de normatieve
ethiek uiteindelijk niet als ‘wetenschap’ gelegitimeerd worden? De bovenstaande
vraag wordt door Fretz toegespitst tot de vraag: is het in de normatieve ethiek
gehanteerde rationaliteitsconcept van dezelfde signatuur als het rationaliteitsconcept
dat in de wetenschap gehanteerd wordt? Fretz bijkt van mening te zijn dat morele
rationaliteit in bepaalde opzichten van een principieel andere orde is.
Met andere woorden, de Angelsaksische meta-ethiek deugt niet want deze hanteert
een ‘verkeerd’ concept van rationaliteit. Ethische theorievorming heeft, nog steeds
volgens Fretz, een ‘ruimere, minder functionele rationaliteitsconceptie nodig dan
waarmee de moderne wetenschap zich bedient’. Wetenschappelijke rationaliteit
dient te worden ‘ingebed in een allesomvattende rationaliteit waarin de scheiding
tussen kennend subject en de hem omringende wereld zal zijn opgeheven’.
Ik ga nu maar voorbij aan het feit dat er geen onderwerp in de meta-ethiek is,
waar de laatste jaren zoveel over is geschreven als juist het probleem van ‘moraal
en rationaliteit’ (bij voorbeeld door A. Sen en Edna Ullman-Margalit). Werk waar
Fretz kennelijk niet van op de hoogte is, of waar de lezer van deze ‘systematische
inleiding’ maar niet over wordt geïnformeerd. Wat is dan wel het ‘juiste’
rationaliteitsconcept? Volgens Fretz is dat te vinden in J.P. Sartre's Critique de la

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

raison dialectique, dat ‘althans aanzetten tot een nieuwe vorm van meta-ethische
reflectie bevat’.
Daarnaast wordt Nietzsche gezien
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als de verwoorder van een ‘omvattende rationaliteit’. Nu is het vervelende dat noch
bij de behandeling van Sartre, noch bij die van Nietzsche, uit de verf komt waar het
eigenlijk bij deze andere vorm van rationaliteit om gaat. Zo is bij de samenvatting
van de ideeën van Nietzsche (een samenvatting die, evenals alle andere in dit boek,
parmantig door Fretz als een ‘reconstructie’ wordt aangeduid) Fretz al lang weer
vergeten waarom hij Nietzsche eigenlijk aan het behandelen was. Op Sartre kom
ik nog terug.

Jean-Paul Sartre, tekening Levine

Bij deze opmerkingen moet men bedenken dat het natuurlijk best mogelijk is om
kritiek te leveren op de Angelsaksische meta-ethiek. Onbegrijpelijk is het dan ook
dat Fretz niet ingaat op de belangrijke continentale ontwikkelingen die zich op dit
moment afspelen. Hier kan ik slechts verwijzen naar het werk van K.O. Apel, Oswald
Schwemmer of dat van J. Habermas, auteurs die niet eens genoemd worden.

Toegepaste ethiek
In Fretz' boek ‘klinkt de overtuiging door dat wetenschap en ethiek elkaar nodig
hebben en niet meer (?, PBL) los van elkaar kunnen worden bezien’. Toegepaste
ethiek stelt ons in staat een beginsel uit de normatieve ethiek te toetsen. Het gaat
hier om de relatie tussen een bepaalde norm (bij voorbeeld ‘overleven van de
menselijke soort’) en technologische vooruitgang (bij voorbeeld de toepassing van
kernenergie). Toegepaste ethiek tracht een antwoord te geven op de vraag of de
ontwikkeling daarvan niet in strijd is met de gekozen norm en - daarom - ethisch
gesproken onwenselijk is.
Fretz geeft twee voorbeelden van toegepaste ethiek: het abortus en
euthanasie-vraagstuk en het recombinant-DNA-debat. Bij dit tweede voorbeeld wil
ik een paar opmerkingen maken. Het gaat hier om de toetsing van een moreel
criterium aan de vraag of DNA-onderzoek al dan niet mag plaatsvinden. De eerste
vraag is dan: welk normatief criterium wordt gekozen? Fretz kiest voor een door de
Amerikaanse politieke filosoof R. Nozick geformuleerd criterium dat als volgt luidt:
‘al die acties tegenover derden, die, ook al vinden zij in feite niet plaats, alleen al
door de angst voor een mogelijk plaatsvinden een dusdanige vrees veroorzaken,
dat deze nooit en te nimmer volledig kan worden gecompenseerd’ zijn ontoelaatbaar.
Dit is aan de orde bij al die acties die ‘public fear’ veroorzaken. Fretz vervolgt dan:
‘Op grond van het door ons geaccepteerde Nozick criterium verdedigen wij dan ook
ons standpunt dat, zolang er sprake is van publieke angst voor bepaalde
experimenten met recombinant-DNA, dit soort experimenten ethisch ontoelaatbaar
is.’ Verbijsterd kan men zich afvragen of de angst voor het ontsnappen van de geest
uit de fles de raadgever moet zijn bij het al dan niet toelaten van een bepaald
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onderzoek. Fretz vervolgt: ‘In een democratische samenleving is het zaak, dat “public
fear” wordt over overwonnen door rationele discussie tussen wetenschap en
maatschappij. Hangende de uitslag van dit rationele debat, waarbij alle betrokken
partijen recht van spreken hebben, dienen geen beslissingen op gewelddadige (?,
PBL) wijze te worden geforceerd.’ Het gaat hierbij niet alleen om een consensus
tussen wetenschappers, want ‘wetenschappelijke consensus is wel een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor ethische toelaatbaarheid.
Indien blijkt dat grote groepen van de bevolking zich ondanks die wetenschappelijke
consensus bedreigd blijven voelen in leven en gezondheid en aldus “collectieve
angst” manifesteren, dient deze angst via rationele discussie eerst te worden
weggenomen, alvorens deze experimenten worden gestart.’ Maar over wat voor
soort rationele discussie heeft Fretz het hier toch? En laat ‘publieke angst’ zich wel
door een rationele discussie wegnemen? Gaat het hier nu juist niet om de irrationele
angst voor het onbekende? Of is dat nu juist iets wat Fretz rationeel noemt? Daar
komt nog bij dat Fretz maar achterwege laat om de keuze van de norm - publieke
angst - te beargumenteren. Hij laat dus precies datgene na, waarvan hij tot dan toe
in zijn boek de noodzaak benadrukt heeft.

Sartre
Fretz' slotdeel handelt over ‘politieke filosofie en ethiek’. Aan het begin van deze
recensie merkte ik op dat door sommigen politieke filosofie als een ten dode
gedoemde activiteit werd opgevat. Het zijn nu mede de ontwikkelingen in de
meta-ethiek die tot een herleefde belangstelling voor politieke filosofie geleid hebben.
Het blijkt dat bij voorbeeld een onderzoeker naar normatieve vraagstukken als een
conceptie van rechtvaardigheid op een even rigoureuze en systematische wijze kan
plaatsvinden als empirisch onderzoek. Het werk van de Amerikaanse politieke
filosoof John Rawls is daar een bewijs van. Het in de onderhavige bundel behandelen
van een aantal hedendaagse politieke filosofen (J. Rawls, R. Nozick, R. Bahro) is
dan ook een goed idee. Helaas is ook hier weer het probleem dat Fretz zo
onsystematisch te werk gaat, dat zowel het verband tussen de behandelde filosofen,
als de relatie met het voorafgaande volledig in de mist blijft hangen.
Hoe dat ook zij, in Fretz' interpretatie vertonen alle drie door hem behandelde
filosofen een fundamenteel tekort. Bij alle drie ontbreekt namelijk een
‘wijsgerig-antropologische fundering van hun individu-concept’. En - aldus Fretz een ethiek zonder antropologisch fundament is tot mislukken gedoemd. Het is
Sartre's structurele antropologie, zoals geformuleerd in zijn Critique, die - nog steeds
volgens Fretz - een dergelijk fundament biedt. Maar ook hier is Fretz zijn lezers niet
erg behulpzaam om nader toe te lichten wat wij ons daar nu bij moeten voorstellen.
‘Sartre acht het niet onmogelijk dat eens zal blijken dat de natuur aan dialectische
wetten onderworpen is. Voorlopig is dat echter niet meer dan een metafysische
hypothese en dus principieel noch te verifiëren noch te falsificeren’. Dat lijkt allemaal
juist, maar we zijn er nog niet. ‘Niettemin meent Sartre dat wel degelijk een deel
van de werkelijkheid, om precies te zijn de menselijke werkelijkheid, door dialectische
beweging wordt beheerst. Van deze dialectiek zegt hij dat deze geen hypothese is
maar een apodictische zekerheid die in een dialectische ervaring wordt verworven.’
En de dialectische kennis van de mens vergt, aldus Sartre, een nieuwe rationaliteit.
In dit licht bezien kan het nu ook geen verwondering meer wekken dat Fretz moeite
heeft met het gangbare - ‘wetenschappelijke’ - rationaliteitsconcept. Fretz kiest - in
plaats van de analytische rede - voor de dialectische rede. Kennelijk heeft dat ook
tot gevolg dat helder argumenteren, de kunst van het overtuigen, ook meteen maar
overboord wordt gezet. Nee, dan prefereer ik toch maar de analytische rede.
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Beoordeeld naar Fretz' eigen maatstaf (‘een systematische inleiding’) kan dit boek
niet anders dan als mislukt beschouwd worden. Creatief uitleggen als hoogste norm
voor een inleiding mag over het algemeen te hoog gegrepen zijn, het minste dat
men van een auteur van een inleiding mag verwachten, is dat hij niet alleen ‘boven’
de stof staat, maar ook weet waar die stof uit bestaat. Een aaneenschakeling van
een achttiental uittreksels met voor de lezer slechts een vage notie van de relatie
daartussen, een aantal fundamentele omissies, een groot aantal onduidelijkheden,
dat alles maakt het onmogelijk dit boek als een ‘systematische inleiding’ te betitelen.
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Politieke filosofie in Reader's Digest-stijl
De opleving van de Amerikaanse droom
Restoring the American Dream door Robert J. Ringer Uitgever: Fawcett
Crest, 384 p. f11,50 Importeur: Van Ditmar
Bart Driessen
Robert Ringer mikt op een breed publiek. Dat geldt ook voor zijn uitgever. De
verspreiding van de politieke boodschap van de American Dream is goed gelukt.
Althans zo'n indruk krijgt men als men de omslag van het boek bestudeert. We zien
het vrijheidsbeeld omringd door de kleuren van de Amerikaanse vlag, de titel in
blauwglimmende letters en de vermelding dat het boek een ‘nr. 1 bestseller’ is en
‘5 months on the New York Times bestseller list’ heeft gestaan.

Bart Driessen is medewerker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van
Nijmegen

Alleen al vanwege het enorme succes trekt dit boek de aandacht. Niet dat de
inhoud zo nieuw is. Zij is al door nogal wat neoconservatieven verkondigd. Het
bijzondere van dit boek is dat het hun ideeën versimpelt en zo voor een
miljoenenpubliek toegankelijk maakt. Daarbij presenteert Ringer zich uitdrukkelijk
als ‘libertarian’ en niet als neoconservatief, hetgeen voor hem betekent dat volledige
vrijheid niet alleen op economisch, maar ook op moreel gebied dient te bestaan.
Wat Ringer zijn - primair Amerikaanse - publiek voorhoudt, is dat het kan kiezen
tussen óf het herstel van de American Dream óf doorgaan met de rampzalige politiek
van de welvaartsstaat. Ringer presenteert als de theoretische achtergrond van zijn
harde kritiek de filosofie van het ‘libertarianisme’. Deze filosofie neemt het individu
als uitgangspunt. Het is de enige realiteit die Ringer erkent. ‘Maatschappij’, ‘staat’
en ‘publiek’ zijn in zijn visie slechts woorden, abstracties zonder inhoud; zij komen
in feite neer op verzamelingen van bepaalde individuen. Zij bestaan dus niet echt.
Van nature beschikt ieder individu over een aantal eigenschappen, de ‘Nature of
Man’ en verder geldt voor het individu onverbiddelijk het Natuurrecht, ‘Natural Law’.
Dit ‘Natural Law’ is volgens Ringer niet gefundeerd op iets onwrikbaars; hij zegt dat
het eigenlijk slechts een ‘opinion’ betreft. Zonder met een woord over deze enormiteit
te reppen, gaat Ringer onmiddellijk verder met de bepaling van de inhoud van het
Natural Law: ieder bezit zijn eigen leven en zolang hij met dwang het recht op leven
van anderen niet aantast, mag hij ermee doen wat hij wil. Men kan dit Natural Law
dus ook opvatten als ‘law of non-agression’. Onder agressie vallen alle vormen van
dwang en ‘fraud’: diefstal en contractbreuk. De vrijheid is dus essentieel voor de
mens en een gevolgtrekking met betrekking tot het politieke daarvan is dat (politiek)
gezag over andermans leven niet mogelijk (legitiem) is zonder overeenstemming.

Compromis
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Het ontstaan van de staat wordt door Ringer niet in de vorm van een echt contract
gepresenteerd, maar als een compromis, gesloten tussen de partij van
rationalistische individualisten die eigenlijk liever vrijhandel willen drijven en op
macht beluste mensen, die uit zijn op het plunderen van andermans eigendommen.
De eersten waren de ijverigen en de tweede groep de machtslustigen.
Vrijheid wordt zo opgeofferd om vrijheid te beschermen, iets wat volgens Ringer
een onmogelijk compromis is. Ringer is de staat vijandig gezind, omdat de enige
mogelijkheid om volledig vrij te zijn ligt in de afwezigheid van de staat.
Hoe is het mogelijk dat in de VS, waar deze filosofie van de American Dream
eens zo machtig was, de staat nu zo'n groot beslag legt op de vrijheid en het inkomen
van haar onderdanen? Ringer zoekt het antwoord hierop in het systeem van
besluitvorming, dat op het meerderheidsbeginsel (Majority Rule) is gebaseerd.
Politici hebben namelijk in het systeem van de Majority Rule als hoofddoelstelling
een stemmenmeerderheid en deze kunnen ze het zekerst behalen als ze aan de
kiezers allerlei materiële voordelen, in casu verlichting van hun individuele
moeilijkheden beloven. De kiezers zijn niet ongenegen allerlei voorzieningen van
staatswege te ontvangen en negeren daarbij de nadelen die deze voorzieningen
op lange termijn voor hen betekenen. Deze nadelen zijn onder andere hogere
belastingen, inflatie, overheidsbemoeienis en beperkingen van hun individuele
vrijheid.

Tekening David Levine

De overheid is zo verworden tot een overtreder van het natuurrecht.
In ethisch opzicht is de welvaartsstaat dus een aanfluiting; zij dwingt en besteelt
haar onderdanen. Maar ook in economisch opzicht kan de welvaartsstaat voor
Ringer niet veel goeds betekenen. Ringer beschouwt de staat als behorende tot de
niet-produktieve sector van de economie - ze produceert zelf geen waarde maar
verteert deze wel om zich draaiende te houden. Ze leeft dus van een gedeelte van
het surplus dat in de produktieve sector wordt geproduceerd. Dit surplus wordt
grofweg gevormd door alle winsten, gemaakt in de produktieve sector. Het meest
kenmerkende van de welvaartsstaat in economisch opzicht is nu haar herverdelende
taak. Ze neemt weg bij de ene en geeft weg aan de andere. Het gevolg van dit soort
activiteiten is, volgens Ringer dat de ontvangende groepen, en deze vormen een
zeer groot gedeelte van de kiezers, de indruk krijgen dat het allemaal ‘voor niets’
is. Men maakt zich over de kosten geen zorgen, eerder over de voorzieningen. Uit
angst voor stemmenverlies leggen de politici bij verkiezingen daarom eerder de
nadruk op uitbreiding of behoud van voorzieningen dan op het drukken van de
kosten (belastingverlaging).
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Tegenover de uitzichtloze politiek van de Welfare State stelt Ringer het ideaal van
de American Dream. Ieder moet het recht op zijn leven, vrijheid en streven naar
geluk van de staat terugnemen. Want de mens staat boven de overheid en heeft
recht op het eigen leven. De regering wordt weliswaar toegestaan om in bepaalde
gevallen geweld te gebruiken, maar deze toestemming kan door de vrije Amerikanen
altijd weer worden teruggenomen. Overigens heeft de American Dream niets met
een speciaal land te maken. Deze droom geldt overal, het is de droom van vrijheid
en individualisme. Deze droom is door de intellectuele aanhangers van de Welfare
State als ouderwets en afgedaan betiteld. Maar ze is niet mislukt. Het enige wat is
mislukt, is de politiek van overheidsingrijpen. Daarom moeten de mensen weer leren
op eigen benen te staan; dat is goed voor hun zelfrespect, voor de economie en
voor de portemonnee van de belastingbetaler. Als de steun aan werklozen niet meer
wordt gegeven, zoekt iedereen heel snel zelf werk en is de werkloosheid van de
baan. Want iedereen die wil werken, kan werk vinden. Een voorkeursbehandeling
is vernederend; alsof zij gemiddeld een lager IQ zouden hebben. Laat hen voor zich
zelf opkomen. Het energievraagstuk is kunstmatig gecreëerd door de
overheidsresticties; de vrije markt zal zorgen voor voldoende energiebronnen. Kartels
en monopolies worden juist door de staat zelf veroorzaakt en gesteund.

Monopolist
De staat is trouwens zelf de grootste monopolist. Laat allerlei diensten, zoals gas,
water, elektriciteit, PTT, vuilophaal, vervoer, onderwijs, brandweer en politie door
particuliere firma's verzorgen. Dat is veel goedkoper en efficiënter. En stop de grote
vloed van intellectuelen naar de staat, zij worden alleen maar aangezocht om de
verspilling en inbreuk op individuele rechten goed te praten.

Belastingopstand
Het verkoopsucces van Ringer zal hij wel te danken hebben aan het feit dat hij zo
gemakkelijk uitspreekt wat zoveel anderen denken. Het is politieke filosofie in
Reader's Digest-stijl, even schaamteloos simplistisch als zijn leermeester (die ook
al zo goed verkocht) Will Durant. Maar Ringer weet dat hij met zijn ideeën te rade
kan gaan bij beroemde wetenschapsmensen en met groot ontzag noemt hij
regelmatig prof. Hayek en prof. Friedman. Voor een exacte plaatsbepaling is het
echter goed erop te wijzen dat hij dichter bij modernere auteurs als Ayn Rand en
Robert Nozick staat dan bij het neoconservatisme van Hayek c.s. Al deze auteurs
geven uiting aan de groeiende afkeer tegen de staat welke die distributionele
rechtvaardigheid nastreeft.
De belastingopstand in Californië, het verzet tegen ‘busing’, maar ook de uitslag
van de laatste presidentsverkiezingen spreken hier boekdelen. Vanuit ons oogpunt
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is het bijzondere van deze beweging het samengaan van economische en morele
argumenten tegen de welvaartsstaat. Dat de politiek van de verzorgingsstaat
economisch niet haalbaar is, is ook al in deze contreien een dagelijks terugkerende
stelling. Maar dat het terugdringen van allerlei sociale voorzieningen, stelsels van
uitkeringen en gebods- en verbodsbepalingen beargumenteerd wordt vanuit het
natuurrecht, klinkt ons toch vreemd in de oren. We hebben het nog niet meegemaakt
dat werkgevers de WAO wilden afschaffen omdat deze zo degraderend is voor de
betreffende personen, of dat de dwang belasting te betalen betiteld werd als
afpersing. Desondanks moet worden gezegd dat de ideeën die Ringer vertolkt, bij
ons ook steeds meer de wind in de zeilen krijgen. Het stelsel van sociale
voorzieningen staat onder zware druk, het profijtbeginsel en daarmee het teruggeven
van overheidstaken aan de vrije markt lijkt een groeiend aantal voorstanders te
krijgen. Ook de vaak gehoorde kritiek op het welzijnswerk, de daarvan uitgaande
betutteling en verspilling van geld en energie, bevat Ringeriaanse elementen.
Steeds haastiger zoekt men ook hier naar methoden om de economsiche crisis
te bestrijden. Het Amerikaanse recept voor deze kwaal luidt: gemakkelijke
oplossingen voor moeilijke problemen. Dit recept maakt indruk, ook bij onze politici.
Het is echter het recept dat gemakkelijk is, niet de oplossing.
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IJdele bekentenissen
Het verslag van een ongebruikelijke liefdesrelatie
Sonja, eine Melancholie für Fortgeschrittene door Judith Offenbach
Uitgever: Suhrkamp, 392 p. f14,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
In het boek Sonja, eine Melancholie für Fortgeschrittene, wordt de geschiedenis
geschreven van een in meer dan een opzicht ongebruikelijke liefdesrelatie, namelijk
die van de schrijfster en de door een dwarslaesie aan haar rolstoel gekluisterde
Sonja. Drie jaar heeft de schrijfster, Judith Offenbach, ervoor nodig gehad om de
ruim tien jaar die ze Sonja heeft gekend te beschrijven. Acute aanleiding voor haar
in dagboekvorm gegoten verslag was de zelfmoord van Sonja. Niet een vrolijk boek,
dat onlangs door het culturele televisieprogramma Aspekte met een speciale prijs
werd bekroond.
Judith Offenbach wil met haar boek een monument oprichten voor de dode Sonja
maar ook de samenleving verantwoordelijk maken voor de tragische afloop van een
lesbische relatie. Ze wil bovendien in het kielzog van de voorlopers van de
vrouwenbeweging haar steentje bijdragen voor een grotere openheid rond de
lesbische liefde en niet in de laatste plaats wil ze voor zich zelf duidelijkheid over
haar eigen situatie na de dood van Sonja. Ze doet een poging schuldgevoelens van
zich af te schrijven.

Haar dagboeknotities beginnen een halfjaar na de dag waarop Sonja zich van haar
rolstoel in de Elbe heeft laten glijden met achterlating van een lege whiskyfles en
een twintigtal sigarettepeuken op de kade, tekenen die erop wijzen dat ze de tijd
heeft genomen om haar daad zorgvuldig te overwegen. Wat Judith Offenbach
vervolgens min of meer chronologisch beschrijft zijn de acht jaar die ze in Hamburg
met Sonja samenleeft, eerst in de studentenflat waar ze elkaar leren kennen, later
op een gehuurde etage. Tegelijkertijd reflecteert ze over haar ontwikkeling na de
dood van Sonja, de inspanningen om het boek ten einde te schrijven, de talloze
verliefdheden en meestal kortstondige relaties met vrouwen die zich in die vier jaar
voordoen en de wetenschappelijke carrière de ze met succes tot het door haar zeer
begeerde hoogleraarschap voltooit.

Nieuwsgierigheid
Het is daarmee een omvangrijk, van gebeurtenissen, gevoelens en overpeinzingen
bijna uitpuilend boek geworden dat mij van de eerste tot de laatste bladzijde heeft
geboeid maar waarvan ik mij niet zeker ben of dat iets met kwaliteit te maken heeft.
Daarvoor wantrouw ik te veel de misschien wat platte nieuwsgierigheid waarmee
ik in dit boek kennis neem van het intieme leven van twee vrouwen, van de
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onbeholpen manier waarop ze met elkaar vrijen, de dagelijkse beslommeringen van
het eten koken, de trucs die aangewend worden om de verhouding geheim te
houden, de boeken die ze lezen, de platen die ze beluisteren, de kleine conflictjes
tot aan de monstrueuze ruzies en het gooi- en smijtwerk.
Judith Offenbach laat geen detail onvermeld, ook niet de problemen die de
invaliditeit van Sonja met zich meebrengt. Die zijn heel vaak van sanitaire aard en
voor iemand die niet met invaliden te maken heeft, geven ze zeker inzicht in de
complexiteit van het gehandicaptenbestaan. Toch ontkom ik niet aan de indruk dat
Judith er eer in legt te demonstreren wat voor smerige klusjes ze heeft moeten
opknappen en met hoeveel liefde en toewijding ze dat heeft gedaan. Zoals door het
hele boek heen een zekere ijdelheid haar niet vreemd is, wat goed past bij haar
carrièrebewustzijn en haar uitgesproken behoefte om te domineren. Zelfs daar waar
Judith minder fraaie bijzonderheden over zich zelf vermeldt is dat vaak doortrokken
van die ijdelheid: kijk eens hoe eerlijk ik durf te zijn. Het is geen wonder dat het
monument dat met dit boek voor Sonja opgericht wordt ietwat iel is uitgevallen.
Weliswaar worden een aantal eigenschappen van Sonja zichtbaar die haar tot de
boeiende persoonlijkheid maken die ze geweest moet zijn: de nonchalance waarmee
ze met haar handicap omgaat, haar liefde voor muziek, literatuur, dieren, haar
opgetogenheid tijdens haar reis door Italië, haar waarschijnlijk opmerkelijk talent
voor het schilderen - toch lukt het Judith niet om Sonja zó dicht naar de lezer toe te
schrijven dat deze Sonja de plaats kan geven waar ze eigenlijk thuis hoort: in het
hart.

Gevangene
Sonja blijft op een afstand. Wie zich opdringt en waar de lezer het mee te stellen
krijgt is Judith. Het lijden van Judith, de liefde van Judith, de intelligentie van Judith.
Judith irriteert. Ze zal het zeker niet gemakkelijk hebben gehad met Sonja's grilligheid,
haar alcoholisme, haar jaloezie. Ze is zeker ook min of meer de gevangene geweest
van Sonja die haar tot twee maal toe met een poging tot zelfdoding aan zich probeert
te binden. Ze hoeft ook niet verantwoordelijk gesteld te worden voor Sonja's dood.
Het is ieders goed recht om ook een liefdesverhouding met een invalide te beëindigen
wanneer de liefde opgebruikt is. Wat aan Judith irriteert is dat ze alles onder controle
wil hebben, zich zelf, de toekomst, het heden én het verleden. Aan het eind van het
boek vermeldt ze dat ze ondanks de geweldige emotionele inspanningen die het
schrijven haar gekost heeft in de drie jaar waarin ze aan Sonja heeft gewerkt ook
nog twee belangrijke wetenschappelijke boeken en dertig wetenschappelijke artikelen
heeft gepubliceerd. Ze heeft dan bovendien een zeer gelukkige relatie met een
vrouw die ook al erg belangrijke boeken schrijft én ze is ervan overtuigd dat ze de
episode Sonja met dit boek voorgoed heeft afgesloten.
Daar blijft eigenlijk niets te wensen over en op de een of andere manier word ik
daar flink nijdig van. Ik vind Judith wat al te tüchtig en gedisciplineerd. Ik zie dan
parallellen met Sonja's moeder, ook een carrièrevrouw, die naar Judiths zeggen
haar dochter psychisch te gronde heeft gericht. Ik geloof er dan niet meer in dat
Judith, ook al heeft ze dan uiterlijk met haar eigen moeder gebroken - heel radicaal
en heel dramatisch, versteht sich - zich ook innerlijk van haar bevrijd heeft. Ik
wantrouw het hogere doel dat Judith zich met het boek heeft gesteld: de weg te
effenen voor andere lesbische paren zodat geen catastrofes meer hoeven te
gebeuren. Ik wantrouw dat temeer daar de schrijfster van Sonja toch schuil blijkt te
gaan achter een pseudoniem, hoewel ze er in het boek herhaaldelijk van opgeeft
radicaal, dat wil zeggen met gevaar voor naam en carrière, opening van zaken te
willen bieden. Hoewel de tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit in de
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Bondsrepubliek nog veel te wensen overlaat zou toch iemand met de positie van
een Judith Offenbach, kennelijk een wetenschappelijk zwaargewicht, zich zelfs in
dat land kunnen permitteren haar lesbische voorkeur te onthullen. Maar al eerder
is gebleken hoeveel haar carrière haar waard is: ze gaat bij Sonja weg om een
functie in Bremen te aanvaarden waarheen ze haar vriendin niet durft mee te nemen
omdat dan de nieuwe collega's de ware aard van de relatie te weten zouden komen.
Zo blijft de Duitse lezer op het gebied van de eerlijke lesbische bekentenisliteratuur
behalve op het alweer bijna klassieke Häutungen van Verena Stephan, aangewezen
op de vertaling van De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt, een buitenlandse,
een boek waarvan het verschijnen van de vijfde druk illustreert hoe groot de behoefte
aan dit soort teksten is. Jammer dat Judith Offenbach de keurige Duitse academische
heren en dames niet heeft durven bruuskeren. Ondanks de gebreken zet het een
aantal deuren op een kier waarachter zich dingen afspelen die dringend in de
openbaarheid moeten komen.
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Hugh Jans
Eten bij Freekie
In het vlakke groene land van Toscane, aan de voet van de Apennijnen,
liggen gestrekt naar de Middellandse Zeekust, diverse
tuindorp-zandvoorten tegen elkaar aan tussen La Spézia en Pisa. Een
eindje buiten de kom van onze vakantieplaats Marina di Pietrasanta,
bevindt zich bar - trattoria ‘da Fregio’, gelegen langs een kronkelweg
tussen maïsvelden, boomgaarden en tuinbouwland. Een met rietmatten
omheind en bedakt terras met keurig gedekte tafels nestelt tegen het
witte herberghuis van Freekie aan. Achter het gebouw op een open plek,
staan ja, ja... zonnepanelen, die voor de nodige energie voor het bedrijf
zorgen. Bijna alles komt van eigen grond. Verse zelf gemaakte pasta en
zelf gebakken brood van eigen graan; zelf geperste olijfolie en gekarnde
boter van eigen olijfbomen en melkvee. Groenten en vruchten uit eigen
tuinen, vlees, vleeswaren en eieren van eigen vee, gevogelte en slachterij;
eigen huiswijnen van de druiven aangevoerd van de hellingen in het
achterland. Alleen vis, de bevoorrading van de bar en consumptieijs
komen van buiten. Het is een typisch familiebedrijf, op het land en in de
keuken wat aangevuld met andere krachten.
Het meest interessante van de Italiaanse keuken zit toch in de
voorgerechten, waaronder behalve de antipasti (letterlijk: vóór de
pastagerechten), ook de paste, minestre en zuppe gerekend worden,
maar je kan ook zeggen dat de paste, minestre en zuppe tot de tweede
voorgerechten gerekend worden in Italië. De antipasti freddi zijn koude
voorgerechten en antipasti caldi warme voorgerechten, terwijl de tweede
voorgerechten meestal warm zijn. Een minestra is een dikke soep en een
zuppa is meer een ragoût, maar een minestra kan ook wel zo dik zijn, dat
je hem ragoût kan noemen. De zuppa di mare van Freekie bestond uit
soorten vis, schaal- en schelpdieren in een dikke saus, dit gerecht wordt
daar ook wel cacciucco genoemd.
Ik begin met een pastagerecht: penne, 1 cm dikke, 5 cm lange macaroni,
aan de uiteinden diagonaal afgesneden, net als een ganzeveren pen.

Penne alla Fregio
20 cm verse gekruide braadworst
1 eetl. olijfolie
8 dunne plakken gekookte ham, fijngehakt
700 g ontvelde Italiaanse bliktomaten, gepureerd
1 theel. gehakte verse basilicum
8-10 eetl. slagroom
4 eetl. geraspte Parmezaan
4 eetl. geraspte pecorino
450 g penne of andere buismacaroni van hetzelfde formaat
Ontvel de braadworst en bak haar, al prakkend met een vork in een koekepan met
de olijfolie, goudbruin. Voeg de ham en de tomaten met de basilicum toe en sudder,
al roerend, op klein vuur 15 minuten lang. Giet geleidelijk, steeds roerend, de
gewarmde room erbij en sudder nog 10 minuten, af en toe omroerend. Strooi er 1

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

eetlepel Parmezaan en 1 eetlepel pecorino bij. Hou de saus warm tot alle kaas
gesmolten is.
Kook intussen de penne in ruim kokend, gezouten water met wat olijfolie
besprenkeld in 8-10 minuten ‘al dente’, dus bijtgaar. Giet de pasta af en hou het
warm in de pan, omgeroerd met de saus. Geef de rest van de geraspte kazen erbij.
Er is genoeg voor vier flinke of zes normale eters.

Cacciucco
2 kg zeevis (heek, zeeduivel, aal, inktvis, ongepelde steurgarnalen)
koppen, graten en garnalenschillen
zout & peper
olijfolie
1 ui, gehakt
1 grote wortel, gehakt
2 stangen bleekselderie, gehakt
1 eetl. gehakte peterselie
2 tenen knoflook u.d.kn.
2 kleine hete rode pepers
2 laurierbladen
½ theel. gehakte verse tijm
3 dl rode wijn
9 ons tomaten, geschild, ontpit, gehakt
suiker
6 dikke sneden grof wittebrood
Snij de schoongemaakte heek, zeeduivel en paling in moten, de inktvis in stukken
en pel de garnalen. Hou viskoppen, graten en garnalenschillen apart. Doe de stukken
schone vis in een schaal, bestrooi met zout en peper en besprenkel met olijfolie.
Laat het zo ½ uur staan.
Maak 8 eetlepels olijfolie heet in een grote sauspan en doe de gehakte groenten,
peterselie, knoflookpulp, pepers, laurier en tijm erbij. Schep het even om en voeg
het visafval toe. Laat het goed bruin fruiten, zonder aan te branden, giet er dan de
wijn bij en kook het in. Voeg de tomaten toe met ongeveer ± 1½ liter water, kruid
met zout, peper en een snuif suiker en kook nog ½ uur in de open pan. Laat het
inkoken. Wrijf de soep dan door een fijne zeef.
Maak in een andere, liefst vuurvaste aardewerk pan nog eens 8 eetlepels olijfolie
heet. Bak hierin de inktvis 15 minuten. Voeg de overige vis en garnalen toe en bak
5 minuten. Kruid zonodig bij met zout en peper en bak nog zachtjes een aantal
minuten door. Bak de sneden brood in een koekepan aan weerszijden goudbruin
in wat hete olijfolie.
Leg in elk van zes diepe borden een snee gebakken brood, verdeel de vis over
de borden en schep er de soep overheen. Geef er nog wat stokbrood bij.
Bij Fregio begonnen we met rauwe ham en mortadella van het huis en namen de
vrijheid om het visgerecht, dat na de pasta kwam, als hoofdgerecht te beschouwen.
We besloten de maaltijd met een korfje vruchten uit de tuin en caffè correcto, ofte
wel espresso opgepept met grappa, de Italiaanse brandewijn van druivendroesem.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 34
De boksbeugel van president Reagan
Kees Schaepman
Heb je wel eens een hersenschudding, barstende koppijn of migraine gehad?
Barstende hoofdpijn. Misselijkheid. Spugen. Het liefst zou je dood gaan. Gelukkig
wordt de ergste pijn snel minder. Als je ooit het slachtoffer wordt van een
neutronenbom voel je net zo iets, maar dan nog erger. Gelukkig ga je daarna dood.
Natuurlijk: levend verbranden omdat je door napalm getroffen wordt, mismaakte
kinderen krijgen als gevolg van chemische wapens, je leven lang invalide zijn omdat
je door een granaatsplinter afkomstig van een fragmentatiebom getroffen bent - dat
is allemaal ook niet leuk. Toch werden al die wapens nog maar een paar jaar
geleden, in Vietnam, dagelijks gebruikt. Trouwens: zolang er oorlog gevoerd wordt
zijn er altijd verschrikkelijke wapens bedacht en gebruikt. Kruisbogen, hellebaarden,
spiezen: dat was toch óók niet niks. Er is een belangrijk verschil tussen de
neutronenbom en al die andere wapens. De neutronenbom wordt nog niet op grote
schaal gemaakt en is nog nooit gebruikt. De Amerikanen willen hem nu wel gaan
maken. Omdat het ding zo voordelig is: hij doodt alleen mensen en richt verder
weinig schade aan. Hoe zo'n bom gemaakt moet worden is al lang bekend. Maar
hij is nooit gemaakt omdat er zoveel mensen protesteerden.

Caspar Weinberger (tekening David Levine)

De neutronenbom zou een onmenselijk wapen zijn. Dat is natuurlijk onzin, alle
wapens zijn door mensen gemaakt. Het is wél een schandelijk, verschrikkelijk
godvergeten duivels rotding. En als het gemaakt wordt dan is dat met de bedoeling
om het ook ooit te gebruiken.
Voorstanders van de neutronenbom (het is ongelooflijk maar waar: er zijn een
heleboel mensen vóór dat kreng) vinden dat tegenstanders niet nadenken. We
hebben neutronenbommen nodig om Russische tanks tegen te houden als die een
inval in Europa zouden doen, zeggen ze. En als wij hem niet maken, dan krijgen
de Russen misschien een voorsprong op ons. We hebben juist alle wapens die we
kunnen bedenken nodig om sterk te staan zodat niemand ons durft aan te vallen:
dat is de beste manier om de vrede te bewaren. En dan moet je niet met halfzachte
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emoties aankomen van dat het zo zielig voor de slachtoffers van zo'n bom is. Nee:
je moet zindelijk en redelijk denken zeggen de voorstanders.
In Nederland zijn er gelukkig ontzettend veel mensen tegen de neutronenbom.
De Amerikaanse president Reagan en zijn minister van defensie Weinberger,
voorstanders van de bom, vinden dat een beetje gevaarlijk. Als de Nederlanders
zo tégen zijn, dan zou dat wel eens aanstekelijk kunnen werken op anderen, net
als bij een besmettelijke ziekte. Dan groeit misschien ook de tegenstand in andere
landen. In Amerika wordt al gesproken over de Nederlandse ziekte. Er is zelfs al
een aparte naam voor die ziekte bedacht: hollanditis. Toch lijkt die ziekte mij minder
dodelijk dan de neutronenbom.

Reagan heeft, om twijfelaars gerust te stellen, uitvoerig betoogd dat de Amerikanen
wel neutronenbommen zullen máken, maar dat ze voorlopig veilig opgeborgen
worden. Alleen als het écht nodig is zullen ze snel naar Europa gebracht worden.
En zelfs dan zullen ze nog niet direct gebruikt worden, maar pas als het niet meer
anders kan. Een vechtersbaas die een boksbeugel koopt, maar zegt dat niemand
iets hoeft te vrezen omdat hij hem toch in zijn achterzak stopt en hem pas zal omdoen
als het knokken wordt en hem zelfs dan niet meteen zal gebruiken om je tot moes
te slaan - geloof jij dat?

Waar zitten jullie?
Ruud Knook, Henry, Beake Schadenberg, Sia Zijlstra en Paul Blaauw, jullie bijdragen
stonden in de Blauw Geruite Kielen van 1 en 8 augustus. Laat even weten waar je
woont, want je krijgt nog een cadeaubon van ons.

Van moeder tot suikertante
Uit het grote mensen leven
Marjo van Soest, tekening Fiel van der Veen
Steeds maar weer verhuisd ben ik de laatste tijd, ik geloof dat ik de tel ben
kwijtgeraakt. Eens kijken: een keer of vier binnen een jaar, geloof ik. Weg van huis,
weer terug naar huis, weer weg voor een paar weken, een paar maanden in een
gehuurde kamer, een tijdje logeren bij iemand - en dan nu eindelijk een plek waar
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ik wat langer kan blijven, en waar het wat meer op een eigen huis moet gaan lijken.
Ik hoop dat jij je er ook thuis gaat voelen. Of het lukt? Je woont tenslotte bij je vader,
zo wilde je het zelf. Daar heb je je eigen kamertje, met al je vertrouwde spullen om
je heen. Je eigen platen en pick-up, de vele boeken die ik voor je meebracht en
waar ik je meestal voor je ging slapen uit voorlas. Van de Kleine Beerboekjes toen
je drie was tot en met Guus Kuijer en Roald Dahl, op je twaalfde. Daarna hoefde je
niet meer voorgelezen te worden, je voelde je te oud. Gelijk heb je, ik moet er alleen
juist nu zo vaak aan terugdenken. Er was één passage uit Kuifje die ik wel honderd
keer moest overlezen, en elke keer lag je weer te schudden van het lachen, vooral
als ik het op een bepaalde manier deed. (Ik weet nog welke: in De Zaak Zonnebloem
gaat op kritieke momenten steeds de telefoon, met een bestelling voor slagerij Van
Kampen. Als kapitein Haddock opneemt tijdens een onweer roept hij getergd uit,
vlak voor hij door de bliksem getroffen wordt: Koteletten? Nee mevrouw, u spreekt
niet met slagerij Van Kampen. En dan volgt dus die blikseminslag).
Gek dat ik juist nu steeds aan dit soort dingen moet denken.
Toen ik de eerste keer verhuisd was, kwam je me nu en dan opzoeken. Soms
zag ik je weken niet. Dat was wel wat anders dan bij je wonen. Wat heb ik daaraan
moeten wennen! In het begin vond ik het vreselijk. Mijn dochter die net zo bij me
hoorde als mijn eigen handen en voeten was opeens bezoek geworden. Alles wat
we thuis vanzelfsprekend deelden, moesten we opnieuw uitvinden. Elke ruzie bleef
zwaar in de lucht hangen, ieder hard woord was meteen onvergeeflijk. Ik vond in
die tijd veel te veel goed, uit angst dat je anders weg zou blijven.
Meestal kwam je binnen met een plastic tasje met wat kleVervolg op pag. 44
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ren om uit te wassen, een tandenborstel en een tramkaart. Die spullen roken altijd
zo naar ons oude huis dat ik er wee van werd. Soms slingerden er wel eens wat
velletjes huiswerk tussen je spullen of briefjes die jullie in de klas doorgaven. Als je
niet keek las ik ze gretig. Je had immers opeens een leven waar ik niets vanaf wist
en ik moest op een of andere manier te weten komen hoe je je voelde. Want daar
liet je niets over los. Je deed wel vreselijk stoer. Het was in die tijd dat je begon te
roken.
Als je bij me binnenstapte slingerde je je jas op het bed, ging op het puntje van
de stoel zitten en keek me aan met een gezicht van: wat nu. En ik maar als een gek
leuke dingen bedenken. Ik begon er meestal mee je lievelingseten klaar te maken.
Vaak gingen we naar de film, of naar het zwembad, of we deden aan de lopende
band spelletjes: badminton in de kamer, of verstoppertje.
Tegen dat je weer wegging was ik doodmoe, nog te moe om me verdrietig te
voelen over je vertrek, dat kwam pas een paar uur later. Je nam heel vaak een
vriendje of vriendinnetje mee en ik wist maar al te goed waarom: je kon er niet goed
tegen met mij alleen te zijn in die vreemde kamer. Wat was het moeilijk, wat voelden
wij ons allebei rot! En maar spelletjes doen, en maar ijsjes eten, en maar naar de
film, en maar patat halen. Je vader was je vader gebleven, en ik was een soort
suikertante geworden. Iemand bij wie je aanbelt, de koektrommel leegeet, uren
strips ligt te lezen zonder iets te zeggen en dan ten slotte de deur uitstapt met de
woorden: de mazzel hè. Aan die tijd denk ik liever niet meer terug.
Nu gaat het beter, we voelen ons in elk geval weer vertrouwd met elkaar. Je woont
niet echt bij me, maar we zien elkaar heel veel. Meestal is het gezellig, soms maken
we knalharde ruzie. Net als vroeger toen we nog in één huis woonden. Ik vraag niet
meer aan je of je de spullen van je eigen kamer thuis niet naar mij toe wilt verhuizen.
En als je met je plastic tasje met pyjama en tandenborstel bij me weggaat, zeg ik
niet steeds bij de deur, met m'n keel half dichtgeschroefd van spanning: wanneer
zie ik je weer? Ik weet dat het gauw is en dan doet een dag vroeger of later er ook
niet zoveel toe.

Je zult je in m'n nieuwe huis ook wel thuis gaan voelen, want we zijn weer maatjes
geworden.

De Huisjongen
Marjo van Soest
Toundi Ondoua werd geboren in een hut in de rimboe van Afrika, in de Franse
kolonie Kameroen. Zijn vader zette stikken om stekelvarkens te vangen en zijn
voorvaderen waren menseneters. Op de eerste bladzijde van zijn dagboek schrijft
Toundi: ‘Sinds de blanken hier zijn, hebben we geleerd dat je andere mensen niet
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als dieren mag beschouwen.’ Vandaar misschien dat Toundi door zijn baas, een
Franse bestuursambtenaar, voortdurend wordt aangesproken met hondezoon. Het
korte leven van Toundi als huisknecht, voetveeg, pispaal, zeg maar slaaf van de
blanke kolonisten in Kameroen wordt indrukwekkend beschreven in De Huisjongen,
een boek van Ferdinand Oyono. Het speelt een jaar of twintig geleden en is
geschreven als het dagboek van Toundi, om de gebeurtenissen zo echt mogelijk
te laten lijken. Maar ook zonder die dagboekvorm lijkt het echt genoeg, want zo'n
boek kun je niet verzinnen. De schrijver moet de minachting van de blanke kolonisten
voor de zwarten aan den lijve ondervonden hebben, dat kan niet anders. Toundi
ondergaat alle vernederingen lijdzaam. Hij zwijgt als zijn baas met opzet op zijn
hand gaat staan, als hij hem uitscheldt, afranselt, de trappen van de galerij afschopt.
Zijn enige verweer is zijn dagboek, daarin beschrijft hij hoe belachelijk de blanken
zijn.
Als de vrouw van het schoolhoofd zegt dat die Afrikanen geen knip voor hun neus
waard zijn (‘Ze zijn lui, ze stelen, ze liegen alsof het gedrukt staat. Wat een geduld
je niet op moet brengen met dat soort’) dan beschrijft hij in zijn dagboek diezelfde
mevrouw als volgt:
‘Mevrouw Salvain droeg een rode zijden jurk waarin haar fors uitgevallen achterste
op een hartenaas leek. (...) Ze kwam met een glimlach en uitgestoken armen op de
commandant af. Hij nam haar polsen in zijn handen en kuste ze om beurten. Ze
maakte een sprongetje alsof iemand hete kooltjes op haar armen had laten vallen.’
En even verderop, als hij een paar dames vergelijkt met de beeldschone vrouw
van zijn meester: ‘De vrouw van de dokter leek zo plat als een tegen de muur
gekwakte klodder leem. De dikke benen van mevrouw Vogelnek zaten in haar broek
verpakt als cassaves in bananenschillen. De dames Dubois zagen eruit als twee
identieke balen.’

Ook de mannen komen er bij Toundi niet best af. De commissaris van politie heeft
als bijnaam Vogelnek, vanwege zijn lange buigzame nek die lijkt op de nek van de
vogel die de ruggen van de ossen schoonpikt.
Ondoua, de tamtamspeler die altijd onder het stof zit, heeft zijn eigen manier om
zich af te zetten tegen de blanke overheersing. Het is zijn taak om het uur te slaan
en omdat hij er toch ook bij moet lopen als een man die deskundig is op het gebied
van de tijd heeft hij van zijn baas een reusachtige wekker gekregen die hij aan een
sjaal over zijn rug draagt. De boodschap waarmee de de werklui wekt liegt er niet
om: ‘Opstaan, opstaan/ken, ken, ken, ken. Hij geeft ons ervan langs/ ken, ken, ken,
ken. Het kan hem geen reet schelen, wat er met jullie gebeurt. Wat kunnen jullie
tegen hem beginnen, jullie kunnen niets tegen hem beginnen/ ken, ken, ken, ken.
Opstaan, opstaan.’
Dan slaat hij het uur. Jaar in, jaar uit. Gelukkig verstaan de blanken hem niet. In
Kameroen zijn net als in zoveel andere kolonies van het rijke westen paters en
nonnen ijverig bezig geweest de zwarten te bekeren. Ze mogen, nee ze moeten
dus ook naar de kerk. Terwijl de blanken daar de mis volgen op fluwelen kussens
in gemakkelijke rotanstoelen zitten de Afrikanen op boomstammen. Ze worden daar
zorgvuldig in het oog gehouden door het blanke kerkpersoneel; deze dienaren van
God lopen met stokken om zich heen te zwaaien door het middenpad om zwarten
die zich niet goed gedragen een aframmeling te geven.
Toundi is eigenlijk veel te eerlijk. In een vijandige omgeving kan dat heel gevaarlijk
zijn. Als de vrouw van zijn meester hem vraagt of hij christelijk is, zegt hij: ‘Niet zo
heel erg christelijk madame. Christelijk omdat de priester water over mijn hoofd
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heeft gegoten en me een Europese naam heeft gegeven. We moeten de verhaaltjes
van de blanken nu eenmaal geloven.’ Madame is sprakeloos.
Omdat hij de huisjongen is maakt hij het dagelijks leven van de blanken van heel
dichtbij mee. Hij weet alles van ze, en dat maakt monsieur en madame behoorlijk
onrustig. Vandaar dat ze een afschuwelijke streek met hem uithalen.
Je begrijpt dat De Huisjongen geen vrolijk boek is, al staan er kostelijke grappen
en uitdrukkingen in. Het is wel een indrukwekkend boek vol fantastische, waar
gebeurde verhalen. Prachtig geschreven, in een heel sprekende taal, zodat het
soms net is alsof je naar een film zit te kijken. Verplichte kost voor iedereen die wil
weten wat zulke abstracte termen als blanke overheersing, racisme,
apartheidspolitiek in de praktijk betekenen.
Ferdinand Oyono, De Huisjongen, Uitgeverij Kosmos.
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Een avondje op stap
Bies van Ede, tekening Ruud Moors
Op zondagavond belde Harry naar Paul. ‘Ga je mee naar Zandvoort?’
‘Op zondag? M'n moeder ziet me aankomen!’
‘Ach joh! We hebben morgen toch vrij?’
Tot zijn verbazing vonden Pauls ouders het goed. Als hij maar met de bus van
kwart voor twaalf terug kwam.
Harry stond al bij de bushalte. Hij had zich speciaal voor de gelegenheid
aangekleed. Van een afstand leek hij wel zestien. Paul keek hem bewonderend
aan. Stom dat hij er niet aan gedacht had zich te verkleden. ‘Zullen we liften tot de
bus komt?’ stelde Harry voor, ‘Dan houden we geld óver. Hoeveel heb jij bij je?’
‘Vijftien gulden. En een pakje sigaretten.’ Hij liet het zien. ‘Uit de la van m'n
moeder.’
‘Hartstikke goed.’ zei Harry. ‘Maken we een betere indruk op de meisjes.’
‘Precies,’ knikte Paul. ‘Misschien zijn Jeanette en Sabine er ook wel.’
Sabine en Jeanette waren de twee mooiste meisjes uit klas 2a. En de verwaandste
ook. Ze waren volgens hun zeggen elke avond in Zandvoort. Uit met jongens van
de eindexamenklas. Maar dat was opschepperij. Als je veertien was, maakte je geen
kans bij jongens van achttien.
Paul stopte de sigaretten weg en tuurde de weg af. In de verte hoorde hij al geronk.
Hij stak zijn duim op. Er kwam een sportwagen aan. Even leek het of hij wilde
stoppen, maar hij ging de jongens volgas voorbij.
In de sportwagen zong JanVos van Marken mee met de autoradio. Zijn stem kwam
net boven het gieren van de wind uit. JanVos voelde zich prima. Een snelle jongen
met een snelle auto, op weg naar Zandvoort. Op naar de pret, de terrasjes en de
feestverlichting.
Voor het eerst sinds hij zijn rijbewijs had, mocht hij in de auto van zijn broer. Nou
ja, die wist er niets van, maar zijn vader had het goed gevonden. JanVos voelde
zich veel ouder dan achttien, vanavond. Hij bekeek zich zelf eens in de
achteruitkijkspiegel. Je zou hem minstens twintig geven. Jammer dat hij geen
zonnebril had. Maar ja, niet erg. Zijn pijlsnelle auto zou indruk genoeg maken.
Hallekidee! Hij liet de motor even brullen.
‘Zandvoort let op! Hier komt JanVos!’
De bus was laat. En hij stopte bij elke halte. Er kwamen veel jongens en meisjes
binnen. Paul en Harry bekeken ze aandachtig. Er waren wel een stel leuke meisjes
bij, maar je zag zó dat die een stuk ouder waren. Daar maakten ze geen kans bij.
Hadden ze gewoon niet genoeg geld voor.
Het was bomvol in Zandvoort. Ze stapten uit de bus en staarden verbaasd naar
de onafgebroken stroom mensen. In het neonlicht kon je alleen de Duitsers
onderscheiden. Die droegen allemaal oranje zeiljacks. En zeemanspetjes.
Het was hier aan zee nog flink warm. Misschien hielden de geur van
zonnebrandolie en patat de warmte vast. Paul scheurde het pakje sigaretten open.
Ze staken er allebei een op. Met de sigaret losjes tussen hun lippen liepen ze over
het Raadhuisplein naar de Kerkstraat. Omdat de massa mensen voor hen heel
langzaam ging, moesten zij ook wel slenteren. Dat stond natuurlijk wel stoer.
Slenteren met een sigaret. Harry moest er af en toe van hoesten.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Er ging een kleurige stoet door de Kerkstraat. Het was hier op en top vakantie.
In de automatenhal rinkelden de flipperkasten. Op de terrasjes zaten de badgasten
in groepjes bier te drinken. Jongens floten naar de meisjes.
‘Laten we naar de Gnoom gaan,’ stelde harry voor. Ze stonden boven aan de
Kerkstraat. Paul tuurde nadenkend naar omlaag. Hoe eerder je ergens binnenging,
des te eerder was je geld op. Maar als je te lang wachtte, was er geen tijd meer om
gesprekjes aan te knopen. ‘Okee,’ knikte hij.
Ook de Gnoom, het goedkoopste café van het dorp, was afgeladen. Ze bestelden
seven-up met ijs. Dat leek net witte wijn. Op het terrasje vonden ze gelukkig een
plekje.

Op de Zandvoortselaan minderde JanVos vaart. Langzaam rijden om een
parkeerplaats te vinden. En te zien of er al indruk te maken viel. In de verte doemden
de verlichte winkelstraatjes op. Stapvoets rijdend kwam hij bij het Raadhuisplein.
Dat was een rotonde. Kon je uren rondjes op bijven draaien. Natuurlijk maakte een
langzame sportwagen een lullige indruk, dat begreep hij best. Maar je had zo wel
de tijd om de terrasjes af te speuren.
Er zaten daar genoeg leuke lui. Dat zag je zó. Na drie keer de rotonde om te zijn
gegaan, besloot Jan Vos een plekje voor de auto te zoeken. In het oude centrum
van het dorp had je de meeste kans. Daar waren genoeg smalle straatjes met
parkeerruimte.
Met een slakkegangetje reed hij verder en snoof de zomerse lucht in. Ah! Alsof
je in Spanje zat. ‘Hee!’ riep hij naar een leuk blond meisje. ‘Stukje meerijden?’ Het
meisje keek hem aan alsof ze een hond hoorde praten. Nee dus. JanVos gaf wat
meer gas en verdween achter het gemeentehuis.
De glazen seven-up waren bijna op. Wat zouden ze nu doen? Ze namen nog maar
een sigaret. Dan kon je een hele tijd niets drinken zonder onnozel te lijken. Uit het
zijstraatje kwamen twee meisjes. Allebei donker haar en krullen. Allebei een
spijkerpak. En ze liepen op hén af. Harry ging met een ruk overeind zitten. Blies
stoer een rookwolk door zijn neusgaten.
Zonder hen aan te kijken gingen de meisjes vlak achter ze zitten. In de
vensterbank. De jongens konden ze zien, ze hoefden niet eens hun hoofd ervoor
om te draaien. Paul gaf een voorzichtige knipoog in Harry's richting. Zouden ze een
kans maken?
‘'t Is hartstikke druk binnen, hoor!’ waarschuwde Harry de meisjes. Die keken
elkaar even aan. Daarna bekeken ze de jongens.
‘Aàh, halen jullie toch iets te drinken voor ons?’
‘Goed,’ antwoordde Paul gretig.
Snel wisselden de jongens een blik. Doen! Niet krenterig lijken.
Paul worstelde zich een weg naar de bar.
Harry schoof zijn stoel wat dichter bij de meisjes. Je kon nu zó zien dat ze bij
elkaar hoorden.
Ook in de kleine straatjes was het druk. JanVos lette dus meer op leuke meiden
dan op een parkeerplaats. Ondertussen maakte hij plannen voor de avond.
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Eerst op het terras bovenaan de Kerkstraat gaan zitten. Drankje bestellen. En
achteloos met de sleutelhanger met autosleutels spelen. Dat viel op, natuurlijk.
Daarna een gesprekje aanknopen. Liefst met een blond meisje. Eentje die al flink
in de zon had gelegen. Hij zag zich zelf al met zo iemand in de sportauto. Tjonge,
hij zou iedereen jaloers maken.
Pas toen hij merkte dat hij weer op het Raadhuisplein was, liet hij zijn gedachten
even in de steek. Verdorie! Zat hij wéér op die rotonde. Dan nog maar een keer een
zoektocht maken. En nu beter opletten, snel een plekje vinden en hopsa het
feestgewoel in!
De tijd vloog, leek het wel. De twee meisjes zaten nu ook op stoelen. Joke, de oudste
het dichtst bij Paul. Goed zo, want haar vond hij het aardigst. Wel vervelend dat hij
zich zo verlegen voelde. Harry had daar geen last van. Die kletste honderduit met
Patricia. Over hockey en windsurfen. Tja, daar had Paul geen verstand van. Wel
van ska muziek en punk. Maar het leek wel of hij geen goed begin kon vinden voor
een verhaal over The Specials. Nog eens wat drinken halen, dat gaf ook een goede
indruk. Het was nu al de derde keer dat hij ging. En de twee meisjes dronken
campari. Hartstikke duur en nog smerig ook. Nee, hij hield het maar bij seven-up.
Dat scheelde weer geld.
Het bleef lekker warm, dat hield de goede stemming hoog. Harry luisterde naar
het verhaal van Patricia.
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Over waterskiën. Interesseerde hem niks, maar Patricia interesseerde hem wel. En
hij wist zeker dat ze hém ook wel aardig vond. Hij moest eigenlijk zien Paul kwijt te
raken. En dan met Patricia over het strand gaan wandelen. Als die haar vriendin in
de steek wou laten, en dat zou wel niet. Hij bood haar nog maar een sigaret aan en
knikte aandachtig om te laten zien dat hij het verhaal goed volgde.
‘Verdómme.’ JanVos vloekte hardop. Reed hij wéér op die klererotonde! Nergens
een parkeerplaats te vinden, nérgens! Reed hij hier mooi voor idioot! Maar hij
verdomde het om nóg een keer op zoek te gaan. Dan maar brutaal wezen. Hij reed
naar de ingang van de Kerkstraat. Daar was een terrasje op de hoek. Daar remde
hij en zette de motor uit.
‘Pilsje graag!’ riep hij naar de ober.
Nonchalant leunde hij over het autoportier en speurde het terrasje af. Nou, dít
trok aandacht. Er werd naar hem gekeken. Hij floot tussen zijn tanden en liet de
sleutelhanger door zijn handen glijden. De ober kwam op hem af. JanVos stopte
met fluiten.
‘Hee uitslover! Maak effe dat je wegkomt!’ zei de ober kwaad. ‘En ga met je lego
spelen!’
JanVos voelde zich rood worden. Gelukkig had niemand het gehoord. Of toch?
Hoorde hij gelach toen hij wegreed?
Met moeite kon hij de auto keren. De vrolijke mensen liepen in de weg. Hij keek
maar niet meer naar ze. Zijn avond was verpest. Hij ging naar huis.
‘We moeten naar huis,’ zei Joke. Patricia knikte. Harry gaf Paul een tekentje. Die
zag het niet, daar was het ondertussen al te donker voor.
‘Ja, wíj moeten ook weg, hè Paul?’ zei hij met nadruk. ‘Eh ja, natuurlijk,’ mompelde
Paul gehaast. Gelukkig, dacht hij. Ik heb geen cent meer. Hadden we mooi voor
gek gestaan als ze nog wat te drinken hadden gewild.
Ze stonden op.
‘Zie je, het moet niet al te donker zijn,’ legde Harry uit, ‘anders krijg je geen lift
meer.’ Dat klonk zeer ervaren. Alsof ze elke dag gingen liften.
‘Ooh, gaan jullie liften?’ vroeg Joke vol bewondering. ‘Dat kunnen wij ook gaan
doen!’
Harry voelde zich warm worden. De twee gingen met hen mee! Ze zouden naar
Haarlem kunnen gaan! Daar was het vroeg genoeg voor. Hij had nog geld te goed
van Mike, en die was vast ook in de stad.
Naast elkaar liepen ze het dorpscentrum uit. Na een poosje legde Harry voorzichtig
zijn arm om Patricia's schouder. Hij voelde zich vreselijk dapper.
Aan het begin van de Gerkestraat gingen ze bij een lantaren staan. Nu maar
hopen dat ze snel een lift kregen. Alhoewel... dit was natuurlijk een prima plek om
wat te zoenen... Als Paul dat nu ook maar begreep. Hij legde zijn arm wat steviger
om Patricia. Die gaf een beetje mee. Harry voelde zijn hart in zijn keel. Langzaam
deed hij een klein stapje dichterbij haar.
Op dat moment kwamen er twee koplampen de hoek om. Paul, die niets gemerkt
had van Harry's verovering stak zijn duim op.
JanVos zag alleen de twee meisjes. Verdraaid, dacht hij. Misschien heb ik toch
nog geluk vanavond. Hij remde gierend. De auto kwam een paar meter verder tot
stilstand. Maar als ze met hun vriendjes zijn rij ik door! dacht hij grimmig.
Hè, hij stond precies in de schaduw. Waren die meiden nou alleen?
Te laat merkte hij dat er twee jongens bij zijn auto kwamen. De meisjes waren
achtergebleven.
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‘Wij gaan niet mee hoor!’ hoorde hij een van hen zeggen. ‘We wonen hier aan
het einde van de straat!’
De jongens stapten zwijgend in. JanVos gaf zwijgend gas. Verdomme, dacht hij,
terwijl de auto vaart kreeg. Ze hebben me in de maling genomen!
Paul en Harry keken elkaar in het donker aan. Allebei dachten ze precies hetzelfde
als Jan Vos.

Twee zusters 11
Annemie en Margriet Heymans
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[Nummer 9 - 19 september 1981]
1981: New Found Land ontdekt de verbeelding
Een nieuw literair-cultureel tijdschrift van De Bezige bij
Carel Peeters
Het eerste nummer van het nieuwe literair-culturele tijdschrift New Found Land bevat
geen beginselverklaring, maar er kan dunkt mij geen misverstand over het
toekomstige karakter bestaan als men naar de medewerkers, de redacteuren en
de bijdragen kijkt. New Found Land lijkt het tijdschrift te worden van een richting die
tot nu toe alleen vertolkers kende die los van elkaar in verschillende tijdschriften,
weekbladen, en kranten publiceerden of romans schreven: het is de richting die de
concrete werkelijkheid gebruikt voor een vlucht van de verbeelding. Om met twee
van de redacteuren te beginnen: Hans Keller maakt al jaren televisiefilms over
verschijnselen in de werkelijkheid en geeft zijn verbeelding daarbij de ruimte, zowel
door de manier van filmen, als door de benadering, die nooit naturalistisch is. Het
is een literaire manier van filmen. Daarnaast schreef hij geregeld reisverhalen en
heeft hij een warme belangstelling voor andere reizigers als Paul Theroux en Bruce
Chatwin.
Vroeger waren reizigers die verslag deden van hun tochten mensen die voornamelijk
opschreven wat zij aan nieuw gebied ontdekten. In het laatste kwart van de twintigste
eeuw zijn er nog maar weinig plaatsen op de wereld die nog echt ontdekt kunnen
worden, zodat minitieuze verslagen van echte ontdekkingen zeldzaam zijn geworden.
Wat nu door de reizigers ontdekt wordt op het moment dat ze min of meer vreemde
gebieden betreden is hun eigen verbeelding. De reisverhalen van Cees Nooteboom,
voornamelijk gepubliceerd in Avenue, zijn minstens voor helft interessant vanwege
net geschenk dat hij het land van zijn keuze bij zijn bezoek aanbiedt: zijn eigen
geest. ‘Voilá, hier ben ik, land, laat je maar zien, dan kan ik kijken wat ik ermee kan
doen.’ Cees Nooteboom publiceert in dit eerste nummer geen reisverslag, maar het
is alsof het er wel in staat en alsof het ook heel interessant is.

Louis Ferron is een romanschrijver die een historische en concrete werkelijkheid
als basis gebruikt. Hij evoceert in verschillende romans een bepaalde tijd en een
bepaald land, het Pruisische Duitsland, en gebruikt ook historische personages
zoals Nietzsche of E.T.A. Hoffmann.
In het eerste nummer is de werkelijkheid in een door de verbeelding gevormde
gedaante aanwezig in het interview met Hans Magnus Enzensberger over zijn lange
gedicht De ondergang van de Titanic (een zeer reeële gebeurtenis), in de brieven
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van Joyce & Co uit Venetië, en het artikel van Rudi Fuchs over zijn gedachten tijdens
bezoeken aan kunstenaars. Een eclatant bewijs voor het hier geschetste karakter
van New Found Land is de naam van de rubriek die bedoeld lijkt voor al dan niet
polemische commentaren: Mainzer Beobachter. Zoals bekend is dit de naam van
een niet bestaande krant, door Multatuli in 1868 bedacht om uit te ‘citeren’ in zijn
artikelen voor de Opregte Haarlemse Courant, zodat hij met een zekere autoriteit
zijn eigen onorthodoxe ideeën kon ventileren.
Geheel conform de hier geschetste lijn is ook de bijdrage van Leon de Winter. Hij
kijkt terug op het maken van zijn film De wording van Herman Dürer en het thema
van zijn stuk kan niet anders zijn dan het transformeren van de werkelijkheid tot een
produkt van de verbeelding. In twee opzichten: het materiaal dat basis was voor
zijn roman De (ver)wording van de jongere Dürer en de roman die weer basis was
voor de film. Met een ijzeren consequenVervolg op pagina 11

Uitverkoren
Opperlandse taal & letterkunde door Battus. (Querido) Een boek over de geheimen
van de Nederlandse taal of: het boek der grammen. (zie pagina 4)
Preussen, Versuch einer Bilanz (RoRoRo, geïmporteerd door Nilsson & Lamm)
De vijfdelige, uitputtende catalogus van de tentoonstelling over Pruisen in Berlijn.
Voor en achter door Joost Roelofsz (Meulenhoff). Een kinderprentenboek over
tegenstellingen als dik/dun, groot/klein, nat/droog. (zie pagina 64)

Elliott Banfield

De glazen stolp door Sylvia Plath (Arbeiderspers). Nieuwe vertaling van de roman
waarin Plath beschrijft hoe ze onder een stolp naar een catastrofe in haar leven
ijlde.
Van het ene slot naar het andere door Louis Ferdinand Céline (Meulenhoff). De
Nederlandse vertaling van het controversiële boek D'un château l'autre, vertaald
door Frans van Woerden.
Het vonnis over Deltsjev door Eric Ambler (Arbeiderspers/Crime de la crime). Een
boeiende kijk op de Balkan-schijnprocessen van vlak na de oorlog. Het boek is uit
1951 en pas nu vertaald.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van deze maand.
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Verdorie! Verpleegster verleidt verslaggever!
Battus' standaardwerk over Opperlandse taal- & letterkunde
eindelijk verschenen
Opperlandse taal- & letterkunde door Battus Uitgever: Querido, 203 p.,
f79,H.J. Verkuijl
Een plezierige bijkomstigheid van wetenschappelijk werk is dat je moet lijden aan
een bijzondere vorm van gekte wil er iets van terechtkomen: vormgekte. Laat u niet
misleiden als iemand zijn wetenschappelijk werk verantwoordt door te wijzen op de
vooruitgang of het maatschappelijk nut en zo; dat zijn echt praatjes om te verbergen
dat het heel ergens anders om gaat, namelijk het zuiver esthetische genot dat
ontstaat als constructie en willekeur een uiterst ingewikkeld spel met elkaar spelen.
In de wiskunde vindt men de vreugde van de vorm in haar meest pure gedaante.
Weliswaar wordt die kant van de vakbeoefening weer snel toegedekt doordat rekenen
erg handig is voor het maken van dijken, raketten en begrotingen, maar soms komt
ze ongegeneerd naar buiten als blijkt dat wiskundigen maandenlang bezig zijn
geweest om formules voor de Hongaarse kubus te vinden.
Het zusje van de wiskunde is de theoretische taalkunde, de grammatica. Ook
grammatici werken met vormen - syntactici heten ze dan - maar hun ongeluk is dat
taal ook nog iets betekent en daaronder gaan ze dus duidelijk gebukt, terwijl spelen
met taal toch eigenlijk veel leuker is dan spelen met cijfers. Zo lijd ik, om een
eenvoudig voorbeeld te geven, al jaren aan de afwijking om met autonummers te
spelen. Geef me een autonummer en ik kan door rekenkundige bewerkingen op
wonderschone patronen uitkomen. Zie ik de cijfers 21 en 07 op een nummerbord,
dan is mijn dag goed als ik de letters UG zie staan. DT-13-65 is ook beeldschoon
omdat 5 maal 13 het getal 65 oplevert en 5 maal 4(D) 20(T) is. En mijn zucht naar
symmetrie werd echt bevredigd toen een Haagse vriend van me mij wist te melden
dat hij 01-AA-10 had waargenomen.
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Battus, tekening van Siegfried Woldhek

Maar waarom vind ik het woord parterretrap veel mooier? Omdat de symmetrie
hier in toom wordt gehouden door de betekenis. Een alledaags ding krijgt plotseling
iets extra's mee, ook al omdat er zeer strenge maatstaven gelden:
parterrestaalplaatserretrap is onverbiddelijk minder leuk omdat de parterretrap er
al was. Langer maken is verdienstelijk en ook wel mooi, maar minder mooi.
Wiskundigen hebben ons gewezen op de grillige vormen van natuurlijke taal. Ik
noem natuurlijk Lewis Carroll en wie kent tegenwoordig niet Raymond Queneau
door Kousbroeks vertaling Stijloefeningen. Maar het logisch hoogtepunt wordt
uiteraard bereikt als niet alleen gespeeld wordt, maar ook wordt uitgelegd hoe de
spelregels werken. Daarvoor heb je iemand nodig die zowel wiskundige is als
taalkundige. Battus dus, die in een monumentale krachtsexplosie zijn opus magnum
Opperlandse taal- & letterkunde tot stand heeft gebracht.
Wie geabonneerd is op Vrij Nederland, NRC Handelsblad en Onze Taal kent
natuurlijk de stukken van Battus en drs. G. van Buren, heeft ze misschien zelfs wel
uitgeknipt in de hoop een boek uit te sparen. Misgegokt, want het is echt nodig dit
prachtig uitgevoerde meesterwerk in roze omslag en rode kaft aan te schaffen. De
genoemde stukjes van Battus behoren namelijk tot de Opperlandse letterkunde.
Geheel nieuw zijn Battus' taalkundige beschouwingen over de Opperlandse
letterkunde, waarbij hij soms concurreert met zijn vriendin Van Buren die haar stukjes
aan hem heeft afgestaan onder de voorwaarde dat ze vet gedrukt zouden worden
en dat zij altijd gelijk zou krijgen bij verschil van mening.

Wat kan dat mag
Wat is Opperlands? Antwoord van Battus: ‘Opperlands is Nederlands met vakantie.
Opperlands is Nederlands zonder het akelige nut dat aan die taal nu eenmaal kleeft.’
Wat bepaalt of iets Opperlands is? Twee dingen. Ten eerste is iets geen Opperlands
als het niet op een schrijfmachine getikt kan worden, en ten tweede is iets geen
Opperlands als het niet leuk of onverwacht is. Dus iemand die op een vraag ‘Kan
ik mout krijgen?’ reageert met ‘krijgen niet, kopen wel’ is een Nederlander. Iemand
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die meteen ziet dat in die vraag alle klinkers maar één keer voorkomen, is
Opperlander.
Als goed taalkundige werkt Battus met een centraal ordenend beginsel: het gram
(= schrijfsel). Een gram kan zich op verschillende niveaus voordoen, als letter,
lettergreep, een half woord, een woord, een halve zin, et cetera. Een voorbeeld:
een palingram is iets dat je heen en terug kunt lezen. We kwamen er al een tegen
als keerwoord. Een keerzin op letterniveau is de knappe maar gekunstelde zin mooie
zeeman nam Anna mee zei oom en mooie zeden in Ede zei oom. Op woordniveau
is Gieren kunnen vliegen, dat is normaal; minder normaal is dat vliegen kunnen
gieren een gaaf exemplaar.
De grammen worden verdeeld in een aantal hoofdsoorten en daarin onderscheiden
subcategorieën. Het zijn er in totaal tweeënvijftig. In een aantal diepgravende
beschouwingen ontwikkelt Battus een grammatica van het Opperlands.
Het boek begint met een Program, waarin de Opperlandse grondwet wordt
aangenomen: wat kan dat
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mag, en wat niet kan dat mag helemaal. In dit hoofdstuk staat Battus op de schouders
van beroemde voorgangers zoals A. Frese die in 1784 de vijf klinkdichten schreef
waarin telkens een klinker niet mag voorkomen, Jacob van Lennep die de beroemde
e-legende schreef, waarin de e als enige klinker voorkomt, J. Jongeneel van het
I-dicht, Charivarius, et cetera. Maar verreweg het grootste deel van de Opperlandse
letterkunde is in de afgelopen tien jaar tot stand gekomen door werk van
Opperlanders als Rudy Kousbroek, Gerrit Komrij, Piet Burger, Piet van Caldenborgh,
Gerrit Krol, Koot en Bie, Battus zelf en anderen. In het Program wordt duidelijk wat
meetelt en niet, welke genres er in de letterkunde zijn (het maken van kunststukjes,
het transformeren, de vondst, het schrijven over Opperlands in het Opperlands et
cetera), en wat Opperlandse taalkunde is: als Opperlander in het Nederlands
schrijven over Opperlandse letterkunde.
Er zijn tien taalkundige hoofdstukken, elk met tien paragrafen. Deze paragrafen
corresponderen steeds met staaltjes letterkunde. Ik kan ze natuurlijk niet één voor
één behandelen en daarom laat ik me leiden door mijn voorkeur.

Droomoord
Het mooiste hoofdstuk is voor mij Lipogram. Een lipogram is een gram met een
beperking die ontstaat omdat er iets niet in mag voorkomen. De genoemde
klinkdichten zijn lipogrammen. Een voorbeeld van een eiouij-lipogram is Na twaalf
jaar Haags staatsmanschap zal Van Agt maandag ras naar Brabant gaan, waar
paaps staatsman vandaan kwam. Kortom, de kunst is een goed lopend verhaal te
houden met beperkingen. Zo is er een spannend e + n-lipogram met als titel
Hoofdcommissaris lost moord op, waarbij psychopaat Otto Maastrichtwaarts gaat,
daar probabilistisch (door 't lot) vrouw acht doodstak, maar thuis zag hij plots ‘jas,
kraag, laars alsook pistool: “Hoofdcommissaris Reinier Pijp voor jou,” hoort Otto.
“Ik pak jou voor moord.” Otto schrok zich lam...’ Kortom, Otto zat muurvast. Maar
zeggen nu sommigen, Reinier, daar komen toch een e en een n in voor? Kijk,
Nederlanders zeggen in dit geval: ‘Ja, dat is een fout, jammer’; Nederlandse
taalkundigen zouden vermoedelijk iets zeggen als ‘We hebben hier te maken met
een symmetrische eilandconditie: Reinier wordt syntactisch afgeschermd van de e
+ n-deletiewet’; Opperlanders zeggen: ‘Denk aan de Opperlandse grondwet, er is
hier niets aan de hand. Reinier heeft weliswaar een broer die Bob Pijp heet, maar
die is aannemer, en die mag dus niet in het verhaal voorkomen, anders had hij Otto
wel gepakt.’
Tot de lipogrammen horen ook de isogrammen. Dat zijn grammen waarin elk
element maar eenmaal mag voorkomen. Adembenemend is de speurtocht naar het
langste woord waarin elke letter maar één keer optreedt. Men heeft de absolute top
nog niet bereikt: gymwijfvrindjeskopbalzucht is met vijfentwintig letters op dit ogenblik
kampioen. Wie er een vindt met zesentwintig letters of met zevenentwintig als de y
en de ij apart gaan, wordt beloond met onsterfelijkheid.
U weet al van me dat ik symmetrie niet schuw en in het hoofdstuk Palingram inclusief
de wet van het paltal kom is dus ruimschoots aan mijn trekken. Zeer overtuigend
weet Battus aan te tonen dat er juist 303 keerwoorden van de eerste keus zijn, de
mooiste dus zoals lepel, siammais, droomoord, en edelstaalplaatslede, en ook 303
keerwoorden van de tweede keus waartoe ook de al genoemde verlengde
parterretrap behoort. Voor de echte spiegelfetisjist is 808 of 1001 natuurlijk het
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ideaal, maar of dat lukt is zeer de vraag omdat de wet van het paltal eist dat men
het aantal woorden in Van Dale ter lengte n moet delen door pi maal de oppervlakte
van de cirkel met n als straal. De wet van het paltal is vermoedelijk dwingender dan
de wet van de strak volgehouden symmetrie.
Het derde hoofdstuk waar ik nauwelijks genoeg van kan krijgen heet Dubbelgram.
Het behandelt de zuinigheid en de spilzucht van taal. Bij anagrammen is de taal
zuinig op haar vormen. ‘Twee halen, één betalen,’ noemt Battus dat. In een anagram
zit dubbele informatie, namelijk wat het direct uitdrukt en wat het verborgen uitdrukt.
En zoals dat gaat, mensen gaan dat tekenend vinden. Zo krijgt een zin als Het
boerenland is onrendabel al meer gewicht omdat het omgeploegde woord boerenland
het woord onrendabel oplevert. Maar men denkt al aan een credo als Piet Mondrian
wordt omgetoverd tot I paint modern (in het Opperengels kijkt men niet op een a).
En is het niet in hoge mate geruststellend voor de achterban dat Andries van Agt
staat voor De Vara in angst. En nu het toch over Van Agt gaat, Battus wijst er in zijn
behandeling van de relatie tussen taal en getal op dat de naam A. van Agt bij de
waarden a = 1, b = 2, et cetera voor de initialen, en A = 101, B = 102, et cetera voor
de letters van de achternaam het getal 666 oplevert, het getal van Het Beest uit de
Openbaringen. Toeval of verborgen boodschap? Als ik achterban was, zou ik wel
even slikken bij de zekerheid dat ook andere waarden tot hetzelfde resultaat leiden.
Als men de hoofdletters in A. van Agt de waarden A = 301, B = 302, et cetera geeft,
en de kleine letters a = 1, b = 2, et cetera, komen we ook uit bij 666.

Knil-soldaat
Een wat geordender vorm van zuinigheid levert het homogram, waarvan het fraaiste
genre bekend staat onder de naam Pijpetuitjes. Je kunt er twee kanten mee op.
Bommelding is voor NRC-lezers een bekende, en contrastrijker is weer zo'n
beeldschone. De perfecte tegenhanger in het dubbelopgenre (‘Een halen, twee
betalen’) wordt gevormd door grammen als dolfijn, heelal, en dodelijk. We zitten
overigens dan al in het hoofdstuk van de miragrammen. Een miragram is ‘een
wonderlijk gram dat onze glimlachende bewondering vraagt’. Woorden met interne
spanningen zoals basalt, volledig en stippellijn vallen daaronder. Maar de reeks die
ik nog eens echt uit mijn hoofd wil leren, is de collectie verzamelnamen waartoe
behoren een dozijn elfjes, een sleep bruidjes, een koppel bazen, een complex
psychiaters, een stoot feministen, een keten slaven, een vliegtuig prinsen, en een
zending missionarissen. Het zijn er meer dan honderdtwintig.
In het hoofdstuk over hypergrammen (waarin klinkerstapels zoals papegaaieëieren
en medeklinkeropeenhopingen zoals angstschreeuw worden behandeld) staat ook
de Wet van Wit en Wat beschreven. Met dit staaltje van taalkundig redenen wil ik
mijn overzicht van wat in het boek staat besluiten. De wet legt verband tussen i-, een a-woorden. Zo betekent ik lig ‘mijn lichaam is in horizontale toestand’, ik leg ‘ik
zorg dat iets in horizontale toestand komt’ en ik lag ‘ik bevond mij in horizontale
toestand’. De a geeft dus het resultaat. Zeer dwingend weet Battus met behulp van
deze wet de betekenis van het woord knil-soldaat te reconstrueren. Knel betekent
‘zorgen dat iemand het benauwd krijgt’, knal is daarvan het resultaat. Dus betekent
knil ‘het benauwd krijgen’ en knil-soldaat dus ‘een soldaat in het nauw’.
Ruimtegebrek belet me nog verder in te gaan op het N-gram (in deze categorie
hoort het langste woord van het Nederlands en van het Opperlands thuis), op het
Ongram (dat door het Simplistisch Verbond tot een genre is gemaakt), en het
Xenogram (waarbij het Opperlands in contact komt met andere talen). Met het
hoofdstuk Epigram wordt het boek besloten.
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Ontbreekt er iets aan het boek? Heeft Battus een steek laten vallen? De vraag is
bijna impertinent, maar toch ontdekte ik een omissie. In het hoofdstuk Lipogram
ontbreekt op pagina 54 in de letterkundige bloemlezing het wel taalkundig behandelde
telegram met handicap van Verschuyl, een wederzijdse kennis van drs. G. van
Buren en mij. Gelukkig kon ik er alsnog beslag op leggen en Verschuyl vertelde me
erbij dat toen hij het telegram op het postkantoor in Breukelen aanbood de woede
over zoveel verspilling door de brilleglazen van de postbeambte heen kwam zetten.
Het telegram luidde als volgt: ‘VERKEERSWEG. VERDEROP VER SCHOLEN
VERSIERT VERGAANDE VERSLAGGEVER VERRUKKELIJKE VERPLEEGSTER.
VERSCHRIKKELIJK VERHIT. VERONTACHTZAMEN VERREKIJKER
VERKEERSPOLITIE. VERGRAMDE VERBALISANT VERSCHIJNT.
VERSLAGGEVER VERSLAPT. VERPLEEGSTER VERSTIJFT.
VERVOLGINGSFORMULIER VERMELDT VERBAZINGWEKKEND:
“VERPLEEGSTER VERLEIDT VERSLAGGEVER, VERZOEKE VEROORDELING
VERPLEEGSTER.” VERKLARING: VERBALISANT VERRE VERWANT
VERSLAGGEVER. VERPLEEGSTER VERKLEDE VERKOPER. VERSCHUYL.’
Mevrouw Van Buren vertelde later dat ze was opgebeld door een zeer verontruste
dame van de PTT die dit zo'n vreemd telegram vond dat ze zich afvroeg of mevrouw
Van Buren het wel in ontvangst wou nemen.

H.J. Verkuijl is hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Dubbelgram
bierstad - Breda is 't
blokkade - kladboek
dégeneré - geen rede
emigrant - grietman
kakstoel - koelkast
laagveen - geen lava
onbewust - nestbouw
poolster - terloops
theoloog - oogholte
waterval - welvaart
Amerikaan - namaak-Ier
Amerikaan - naaikamer
brandklok - klankbord
centenaar - antraceen
fabeldier - adelbrief
grondzeil - zoldering
joelfeest - flesje toe
klonterig - tongklier
ontelbaar - laborante
racefiets - creatiefs
reiskleed - kiesdeler
stoomlier - morst olie
stopwatch - wachtpost
urbanisme - submarien
urbanisme - muis baren

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

6

In de ban van een bizar genie
De vermomde angsten van Mario Vargas Llosa
Tante Julia en meneer de schrijver door Mario Vargas Llosa Vertaling:
Mariolein Sabarte Belacortu Uitgever: Meulenhoff, 420 p., f29,50
Maarten Steenmeijer
Veel in het werk van de Peruaan Vargas Llosa is autobiografisch, maar nog niet
eerder lijkt de schrijver zo expliciet aanwezig te zijn als in zijn laatste roman Tante
Julia en meneer de schrijver (La tía Julia y el escribidor). We herkennen uit vorige
romans de tirannieke vader, de zachte moeder en de verzoening van zijn ouders
als hij tien jaar is. Maar nu draagt de ik-figuur bovendien de naam van de schrijver,
heeft diens leeftijd en trouwt - net als de schrijver - op zeer jonge leeftijd met een
aangetrouwd familielid. Ook de literaire interesses zijn dezelfde die in interviews
altijd genoemd worden: Alexandre Dumas, Balzac, Flaubert, evenals zijn ambities:
‘Ik zei dat ik schrijver wilde worden sinds de dag dat ik voor het eerst Alexandre
Dumas had gelezen en dat ik er sindsdien van droomde naar Frankrijk te gaan en
op een zolderkamertje te wonen in de artiestenbuurt, in totale overgave aan de
literatuur, wat het mooiste van de wereld was.’
Toch is er allerminst sprake van een bekentenisroman, al wekt het onderwerp wel
die suggestie. De schrijver blijft keurig achter de schermen.
Nergens is dit zo duidelijk als in het laatste hoofdstuk. De achttienjarige Mario is
zojuist getrouwd met tante Julia, de tweeëndertigjarige zuster van een aangetrouwde
tante. In de hoofdstukken hiervoor is uitgebreid uit de doeken gedaan hoe hun
romance verliep: de kennismaking, de eerste kus, de groeiende verliefdheid, de
angst voor ontdekking, de woede van de familie als ze gesignaleerd worden en
tenslotte het illegale huwelijk. Maar over hun huwelijk, dat acht jaar stand hield,
wordt aan het begin van het laatste hoofdstuk slechts opgemerkt dat het echt een
succes was. Geen woord over de moeilijkheden die tot hun scheiding hebben geleid.
Het is alsof deze romance met hindernissen (maar let wel: hindernissen van buitenaf)
door de overheersend positieve gevoelens waarmee deze periode gepaard ging,
nog veilig terrein is voor de schrijver, maar de mislukking van zijn huwelijk (nog?)
te pijnlijk is om over te schrijven. Op zichzelf is hier uiteraard niets op tegen, het
staat de schrijver vrij te schrijven waarover hij wil. Maar in deze roman stoort deze
plotselinge gereserveerdheid, omdat hij zo contrasteert met de voorafgaande
openhartigheid.

Dwerg
Het laatste hoofdstuk is niet alleen hierdoor een magere, misschien zelfs overbodige
afsluiting van een knap en geestig boek. In vogelvlucht vertelt Mario in dit hoofdstuk
over zijn verhuizing naar Madrid en later naar Parijs, over zijn eerste publicaties (hij
is van ‘meneer de schrijver’ een echte schrijver geworden) en over de manier waarop
hij in contact probeerde te blijven met zijn vaderland, Peru. Daar ontmoet hij na
jaren enkele (ook voor de lezer) oude bekenden, wat de overbodige aanleiding
vormt om te vertellen hoe het hen vergaan is in de tussentijd. Niets over zijn tweede
huwelijk (met een nichtje!), behalve dat het plaatsvond. Zelfs in dit autobiografische
slot geeft Vargas Llosa weinig bloot van zichzelf.
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Mario Vargas Llosa

Ik denk dat hij dit beter begrijpt dan wie ook, want ook al speelt de romance tussen
Mario en tante Julia een grote rol, het gaat in Tante Julia en meneer de schrijver
toch in de eerste plaats om twee schrijvers: Mario zelf en Pedro Camacho. Deze
bizarre dwerg wordt door een radiostation in Lima uit Bolivia gehaald om hoorspelen
te schrijven en te regisseren. Binnen zeer korte tijd mag hij zich in een gigantische
populariteit verheugen. Het doet hem niets, hij beschouwt zijn populariteit als de
normaalste zaak van de wereld. Twijfels over zijn genialiteit kent hij niet.
De achttienjarige Mario werkt als hoofdredacteur Nieuwsberichten bij een bevriend
radiostation. Hij maakt kennis met de hoorspelschrijver/regisseur en wordt zelfs
diens enige vriend, voorzover er sprake kan zijn van vriendschap met een monomaan
werkpaard als Pedro Camacho: zeven dagen per week werkt hij zestien uur per
dag aan zijn hoorspelen, met als enige bronnen een citatenboek en een plattegrond
van Lima.
‘Meneer de schrijver’ Mario, vol literaire ambities, wordt gefascineerd door het
fenomeen. De productiviteit en bezetenheid van het onooglijke mannetje wekken
niet alleen zijn bewondering (in die dagen krijgt hijzelf slechts met veel moeite een
paar verhaaltjes op papier die stuk voor stuk in de prullenmand belanden), maar
zijn ook aanleiding tot overpeinzingen en twijfels over wat literatuur is: ‘Waren dat
soms schrijvers, die politici, advocaten en pedagogen die zich de titel van dichter,
romanschrijver of dramaturg aanmaten, omdat ze tijdens korte periodes in hun leven,
dat ze voor viervijfde aan heel andere activiteiten dan de literatuur wijdden, een dun
boekje met gedichten of een magere bundel verhalen hadden geproduceerd?
Waarom zouden die lui die de literatuur als versiering of voorwendsel gebruikten,
meer schrijver zijn dan Pedro Camacho die alleen maar leefde om te schrijven?
Omdat zij Proust, Faulkner en Joyce hadden gelezen (of tenminste wisten dat ze
die hadden moeten lezen) en Pedro Camacho niet veel meer dan een analfabeet
was?
De helft van het boek bestaat uit
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hoorspelen van Pedro Camacho, negen in totaal. Ze verlopen volgens een vast
patroon, waarin echter langzaam maar zeker veranderingen optreden. De held van
ieder hoorspel is een vitale vijftiger (met altijd een ‘hoog voorhoofd, arendsneus,
doordringende blik, rechtschapen en goedhartig karakter’) die soms dezelfde is als
het andere type dat altijd opduikt: een man die iets afgrijselijks meemaakt dat zijn
verdere leven zal brandmerken. Het taalgebruik is doorspekt met moeilijke woorden
en quasi- diepzinnige vergelijkingen (‘zijn werk zou - net als die beroemde symfonie
- onvoltooid blijven’). Ziektes, seksuele afwijkingen, vrouwenafkeer en een
diepgewortelde Argentijnenhaat completeren het geheel.

Groteske toon
Vanuit het dramatische verleden van de hoofdpersoon wordt het nog treuriger heden
‘verklaard’, en ten slotte dreigt een nog grotere ramp. Het hoorspel eindigt dan met
een lawine van vragen: ‘Zou ze hem genezen? Zou ze Lucho Abril Marroquín
bevrijden van die spoken? Zou de behandeling van de kinderfobie en het Herodisme
even avontuurlijk zijn als die waardoor hij van zijn wielencomplex en zijn
misdaad-obsessie was bevrijd? Hoe zou dit psychodrama in San Miguel aflopen?’

Richard Wagner. Tekening van ‘André Gill’ (Louis-Alexandre Gosset de Guines)

Dit voorbeeld komt uit het vijfde hoorspel, waarin de eerste tekeningen van
Camacho's aftakeling te bespeuren zijn. Het is grotesker dan het vorige en voor het
eerst haalt de schrijver de personages van de verschillende hoorspelen door elkaar.
Aanvankelijk tot groot plezier van de luisteraars, want de luisterdichtheid groeit nog
steeds. Toch zijn deze ‘vernieuwingen’ geen bewust toegepaste kunstgrepen van
de bizarre Boliviaanse dwerg, maar het gevolg van een inzinking. Langzaam maar
zeker raakt hij de controle over zijn personages kwijt. De verhalen worden bovendien
steeds bombastischer, het wemelt van de seksuele maniakken en de mismaakte
wonderkinderen terwijl verscheidene personages met hetzelfde gemak sterven als
uit de dood herrijzen. De rampen worden steeds noodlottiger, de mensen sterven
bij bosjes.
Tenslotte wordt het zelfs de luisteraars te gek. Maar dan is het al te laat om in te
grijpen: de extravagante dwerg belandt in het gesticht. Dit betekent niet alleen een
grote klap voor het radiostation, maar ook voor Mario. Hij is een illusie armer. Het
zal geen toeval zijn dat zijn literaire carrière sindsdien steeds vaster vormen
aanneemt.
De hoorspelen vormen ieder in de meest letterlijke zin een verhaal apart. Ze zijn
niet alleen heel geestig, maar ook spannend, en heel knap geschreven. Ik heb sinds
lang niet meer zo moeten lachen tijdens het lezen van een boek. Toch wordt het
hoorspel geenszins belachelijk gemaakt, maar juist geëerd. Er spreekt bewondering
en liefde uit voor Pedro Camacho en zijn kunst.
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De vertaling is - zoals altijd bij Mariolein Sabarte Belacortu - zeer zorgvuldig. Ze
heeft de glasheldere stijl van Vargas Llosa en de groteske toon van de hoorspelen
heel goed weten te treffen.
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‘Jouw ziel heeft meer vleugels dan de mijne’
De liefde van Victor Hugo en Juliette Drouet
Juliette de liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo door Michel van
der Plas Uitgever: Van Holkema en Warendorf / De Standaard, 255 p.,
f26,50
Diny Schouten
Juliette Drouet (1806-1883) was vijftig jaar lang de ‘maîtresse en titre’ van Victor
Hugo, de grootste romantische dichter (‘...helaas’, is het bon-mot van Gide). Juliette
schreef haar minnaar gedurende die periode zo'n twintigduizend brieven. Dat is iets
meer dan een brief per dag. Het duizelingwekkende aantal wordt ook wat minder
fantastisch ‘als men zich realiseert dat er nog geen telefoon bestond’, zegt Michel
van der Plas, die in Juliette ‘een van de grootste liefdesgeschiedenissen van alle
tijden’ presenteert als een soort documentaire speelfilm.

Juliette Drouet

Men moet zich eerder iets anders realiseren. Juliettes ‘brieven’ zouden ook mét
telefoon wel geschreven zijn. Het is meer een dagboek in briefvorm dat ze bijhield,
geen brieven in eigenlijke zin. Ze werden nooit verstuurd. Juliette legde haar
‘gribouillis’, kladjes zoals ze ze noemde, altijd vier kantjes vol, neer voor haar
minnaar. Hugo las ze, waarschijnlijk vluchtig, altijd in de aanwezigheid van zijn
minnares. Het zijn mijn ‘weerberichten’, zegt ze ergens. Natuurlijk zijn we zo
hardvochtig om de stormen van haar ziel het mooist te vinden, maar het is
opmerkelijk hoe weinig ze verveelt als ze kalm, tevreden beschrijft hoe gelukkig ze
is en hoe ze haar tedere amant adoreert, als een God.
Van de ‘gribouillis’ is maar heel weinig verloren gegaan, en ook van Hugo's kant
is hun langdurige, gepassioneerde liefdesverhouding buitengewoon ruim
gedocumenteerd. Er is heel veel van uitgegeven, al doet Van der Plas daar nogal
geheimzinnig over. Juliette heeft zeer plichtsgetrouw geen snipper verloren laten
gaan, daartoe aangespoord door haar ‘heer en meester’, die, evenals zijzelf
waarschijnlijk, de eeuwigheidswaarde van hun liefde wilde bewijzen. Eén keer beging
zij een in zijn ogen onvergeeflijke misstap: na een van de vele heftige scènes die
vooral in het begin hun verhouding teisterden, verbrandde ze zijn brieven. Ze heeft
zich er altijd schuldig om gevoeld, maar Hugo maakt niet de indruk het haar echt
vergeven te hebben:
‘Toen je die brieven vernietigde, ik weet het, moet je veel verdriet en liefde hebben
gehad. Daarin stak heel mijn hart, daarin was al het oprechtste en diepste gevoelde
van wat ik ooit geschreven had. Het was mijn binnenste, mijn bloed, mijn leven van
zes maanden. Ik wil niet dat dit spoor van jouw leven in het mijne voor altijd wordt
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uitgewist. Ik wil dat dit blijft bestaan, ik wil dat men het terugvindt, eens, wanneer
wij allebei alleen nog maar as zijn, wanneer hun openbaarmaking niemands hart
meer kan breken. Ik wil dat men weet dat ik van jou gehouden heb.’

Juliette Drouet

Het is ironisch, dat biografen uit de gigantische verzameling documenten, brieven,
gedichten en ‘billetsdoux’ nu juist die ene vraag destilleren: zij beminde hem, met
ongelooflijke vurigheid, vijftig jaar lang, maar hield hij wel van haar? Michel van der
Plas is niet aflatend in zijn bewijsvoering dat Hugo's ijdelheid altijd groter was dan
zijn liefde. In zijn grenzeloze jaloezie maakte Hugo van Juliette een gekooide slavin,
eiste hij haar trouw als vanzelfsprekend op, haar er weliswaar een plaats in de hemel
voor toewijzend, maar hij zelf was haar vele keren ontrouw, en hij verbood het haar
om jaloers te zijn. Maaike Meijer zou in hun verhouding alle bewijzen kunnen vinden,
zo ze ze nog nodig had, voor het perfide karakter van de sekse die niet haar
sympathie heeft.

Huwelijksnacht
Victor was eenendertig, Juliette zesentwintig toen ze elkaar voor het eerst zagen.
Hugo was op zijn negentiende getrouwd met Adèle Foucher. Hij moet er prat op
zijn gegaan in
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zijn eerste huwelijksnacht ‘negen maal te triomferen over zijn lieve slachtoffer Adèle’.
Adèle stelde het niet op prijs. Na de verhouding die ze had met de beste vriend van
haar man, de criticus Sainte Beuve, had ze haar echtgenoot definitief de toegang
tot het echtelijk bed ontzegd. Bij Sainte Beuve zocht ze troost voor de doorstane
verschrikkingen, er is een gedicht van hem dat, vermeldt Van der Plas erbij, Hugo
‘de hemel zij dank’ nooit onder ogen is gekomen:
‘Adèle, teder lam! Wat had je 's nachts te strijden
als jouw jaloerse leeuw, buiten zichzelf, gebiedend
met ruwe stem zijn plaats weer aan je zij opeiste,
zijn recht van echtgenoot, zijn aandeel in je schoonheid
en, in zijn ijzeren greep, jij als gebroken zwijmde...’

In Hugo ‘treft in de eerste plaats het phaenomenale van zijn vitaliteit zich
manifesterend in zijn particuliere leven’, staat het voorzichtig uitgedrukt in mijn
Winkler Prins.
Ook Michel van der Plas vindt het maar gênant. Hij citeert het getuigenis van
Marie Mercier, die als achttienjarige de vurige minnares was van een zeventigjarige
Hugo: ‘Il avait une façon à lui de vous plaire’. ‘Bespottelijk,’ is Van der Plas'
commentaar, ‘de sybariet!’
Maar Hugo als eenendertigjarige is nog kuis. Het briefje van zijn eerste afspraak
met Juliette, die op dat moment triomfeert in de rol van prinses Negroni in Hugo's
drama Lucrèce Borgia, is er nog: ‘Monsieur Victor, kom me vanavond halen bij
mevrouw Kraft. Je bent erg lief als je tot dan geduld wil hebben. Maar vanavond!
O, vanavond zal alles waar worden. Ik zal me helemaal geven.’ Als de minnaars in
elkaars armen vallen hebben ze in hun extase het gevoel opnieuw te worden
geboren. Vijftig keer heeft Hugo de dag waarop het gebeurde als een verjaardag
herdacht, in een ontroerend ‘Livre d'Anniversaire’ voor Juliette. Deze schitterende
‘verjaardagsbrief’ is van zestien jaar later:
‘Twintig februari! O, onze dierbare verjaardag. Ik zal nooit die ochtend vergeten
toen ik van jou vandaan kwam, nog helemaal bedwelmd. Het begon dag te worden.
Het regende dat het goot, de gemaskerde mensen, verfomfaaid en onder de modder,
zwermden joelend uit over de Boulevard du Temple. Ze waren dronken, net als ik;
zij van de wijn, ik van liefde. Tussen hun geschreeuw door hoorde ik een lied dat in
mijn hart opklonk; ik zag niet wat er om me heen te zien was aan dood plezier,
fantomen van de uitgebluste orgie; ik zag jou, jou, hoe mooi jij was, hoe je lachte,
en hoe mij dat bedwelmd had, met jouw kussen. De ochtend was vol kou en regen,
maar de zon scheen in mijn ziel. Dat alles komt nu weer bij me terug, zestien jaar
later, op dit moment, midden tussen al die andere maskers, die men de Nationale
Vergadering noemt en die ook uit fantomen bestaat. Ik schrijf je zoals ik tegen je
praten zou op goed geluk, maar ik ben er zeker van dat ik niets dan liefde uit mijn
hart te voorschijn haal, liefste van me. Ik stuur je mijn hele ziel om er jouw dromen
van deze nacht mee te vullen.’

Compensatie
In al hun tederheid zijn de brieven en gedichten voor Juliette verrukkelijk om te
lezen, maar men vraagt zich af hoeveel compensatie ze haar boden. Op het tijdstip
waarop deze brief geschreven is, had ‘Juju’ veel te klagen over haar aanbeden
‘Toto’. Van der Plas drukt het al heel Hollands uit: wat kocht ze ervoor dat hij van
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haar zei dat háár ziel meer vleugels had dan de zijne, als ze nachtenlang vergeefs
op hem wachtte? Ze kon zijn opvallende kuisheid toeschrijven aan de energie die
hij verloor in zijn maatschappelijke ambities. Na veel pluimstrijkerij was het Hugo
gelukt om in de Académie Française gekozen te worden. Hij was er drie
achtereenvolgende jaren voor afgewezen. Hij was inmiddels benoemd in de senaat,
die onder Louis-Philippe de ‘Chambre de Pairs’ heet. Wat Juliette niet wist, was dat
haar Toto diep verwikkeld was in een verhouding met Léonie Briard, een elegante
aristocrate en echtgenote van een schilder. Door de jaloerse echtgenoot worden
beiden betrapt, en flagrant délit. Léonie gaat de cel in; Hugo beroept zich op zijn
onschendbaarheid als ‘Pair de France’, maar moet de hulp van zijn echtgenote
inroepen om een schandaal te voorkomen dat zijn carrière breken kan. Dat lukt,
maar wel laat Briard zich van zijn overspelige echtgenote scheiden. Hugo,
grootmoedig, installeert een derde huishouding, die van Léonie naast die van Adèle
en Juliette. Pas als na zeven jaar Léonie rechten gaat opeisen als zijn officiële
maîtresse en Hugo dwingt te kiezen tussen haar en zijn ‘ouwe getrouwe’, leert
Juliette de feiten kennen. Léonie stuurt haar rivale dan een pakje brieven met een
begeleidend briefje erbij dat mejuffrouw Drouet nu maar eens weten moet dat zij,
Léonie Briard geboren D'Aunet, al zeven jaar vurig wordt bemind door de auteur
ervan. De brieven bevatten zinswendingen en beelden die Juliette pijnlijk familiaar
zijn, het zijn dezelfde als de dichter voor háár gebruikte.
Het lijkt ongelooflijk dat Juliette niets geweten heeft van een verhouding die publiek
geheim was, maar het kon omdat Hugo zijn eerste minnares als een kluizenaarster
heeft opgesloten, op een paar kamertjes in de buurt waar hij woonde. Hij verdroeg
niet dat ze zich in het openbare leven vertoonde, ze mocht niet alleen uitgaan, en
ze deed het ook niet. Tegen haar twintigjarige eenzame opsluiting stribbelde ze
tegen, vaak genoeg, maar ze capituleert even vaak: ‘Ik heb de stommiteit begaan
met me te laten doen als een hond op een erf: wat eten, in een hok, aan de ketting.
Dat is mijn lot. Er zijn ook honden die uitgelaten worden, die met de baas meemogen,
dat geluk is voor mij niet weggelegd. Mijn ketting zit zo stevig vast dat je er niet eens
aan denkt hem los te maken.’
Joost Roelofsz zet zijn alfabet in het volgende nummer voort

Jimmy Carter, Tekening van Paul Szep

Dat ze niet uitgelaten werd is overigens niet helemaal waar: er was bijna jaarlijks
de compensatie van de reis die Hugo met haar maakte, voor beiden vaak een maand
van extatische vervoering. Op Juliettes klachten, over haar isolement, over zijn
verminderende belangstelling voor haar lichaam, antwoordt haar ‘Olympio’, haar
God, koeltjes dat ze hem liever dankbaar moet zijn omdat hij haar toch maar uit de
goot gered heeft. Dat is een beetje waar, maar zijn reddingsactie had wel tot gevolg
gehad dat ze financieel aan de grond
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werd gezet: door zijn uitgaansverbod was ze niet langer in staat om op de wijze
waaraan ze gewoon was aan fondsen te komen. Prins Demidov, haar amant ten
tijde van de ontmoeting met Hugo, betaalde al lang de huur niet meer van haar
luxueuze appartement. Er is een lijstje van wat naar de lommerd gebracht moest
worden, er zijn zevenendertig japonnen bij, waaronder zeven avondjurken van
mousseline en zijde. Voor haar schulden, opgelopen tot een bedrag van 20.000
francs, had Hugo bijdragen gevraagd van haar ex-minnaars.

Martelares
Was ze zijn slachtoffer? Een martelares voor haar eigen godsdienst, zoals Van der
Plas haar ziet? Er is ook een ander standpunt denkbaar, en Juliette kan het gedeeld
hebben, dat van de museumassistente in het Maison Hugo, die wel met Juliette had
willen ruilen voor haar aandeel in de onsterfelijkheid: ‘Tot nu toe is er in míjn leven
nog nooit een gedicht voor míj geschreven!’ Juliette had er de klassieke drie geloften
voor over, zoals een kloosterlinge die aflegt: kuisheid, armoede, gehoorzaamheid.
In een oudejaarsbrief, in het ‘Livre d'Anniversaire’ wordt ze beloond: ‘Weer heb je
een jaar voltooid van liefde en toewijding, trouw en deugdzaamheid. Weer begin je
een jaar van tederheid en berusting en geluk. Ik zet die woorden met opzet naast
elkaar: berusting en geluk, want in de liefde zijn ze samen begrepen. De liefde is
het verrukkelijkste lijden en de liefde is ook het droevigste geluk.’
Braaf, Bello! Van der Plas' irritatie over Hugo's minzaamheid is wel navoelbaar.
Uit de documenten die hij presenteert lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat ‘Olympio’
vond dat ook híj zou moeten lijden. Maar er is ook wel het een en ander dat hem
sympathie doet verdienen, al maakt Van der Plas dat met al zijn schamperheid niet
erg zichtbaar. Victor Hugo heeft zijn Juliette nimmer in de steek gelaten, hij was
altijd even aanbiddelijk en hulpeloos lief als ze weer eens de vlucht had genomen
(wat ze tot haar zesenzestigste op gezette tijden deed). Zij, en niet Léonie, mocht
hem volgen toen hij in ballingschap ging, in 1851 toen hij vluchtte na een poging
om de staatsgreep van prins Lodewijk Napoleon (Napoleon III) te verijdelen. Haar
gelukkige jaren waren die op Jersey en Guernsey. Zeer, zeer langzaam krijgt ze
daar officiële erkenning, wordt ze door Adèle Hugo toegelaten tot de huiselijke kring,
en als Hugo na negentien jaar ballingschap terugkeert naar Parijs, zonder Adèle
die in Brussel gestorven is, ontvangt zij zijn gasten. Mooi is ze dan niet meer, er is
een hardvochtige dagboekaantekening van Edmond de Goncourt uit deze jaren:
‘We gaan Victor Hugo opzoeken in het Pavillon de Rohan. De god is omringd
door vrouwelijke wezens. Er zit een canapé vol vrouwen, van wie er een (Madame
Drouet) de honneurs waarneemt: een oude vrouw, met zilveren haar, in een
donkerbruine japon, die in een erg gewaagd decolleté een groot stuk van haar oude
huid laat zien; een vrouw die iets heeft van een markiezin van weleer en van een
verlopen komediante nú. De god zelf vind ik oud.’
Hoe over haar te oordelen? Was ze de heilige, die Van der Plas van haar maakt?
Nog als hij tachtig is en zij zesenzeventig, oud, moe, ziek, lelijk, maakt ze de
verschrikkelijkste scènes over zijn galante successen. Voor haar plaats in de hemel
heeft ze erg moeten lijden. De sleutel tot dat martelaarschap is haar niet geringe
ambitie die zich al manifesteerde toen ze nog actrice was. Heeft ze haar ambitie
met haar liefde gecompenseerd? ‘Mijn liefde zal me onsterfelijk maken,’ schreef ze.
Die liefde wordt daar niet kleiner van, trouwens. Het is Jeanine Huas die dat zegt,
in een boek dat in 1970 verscheen, na de aankoop van 16.500 kladjes uit de
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nalatenschap van Juliette door de Bibliothèque Nationale. Haar boek is informatiever
dan dat van Van der Plas, die een te betweterige en te partijdige indruk maakt. Wat
is de zin ervan om het prachtige gedicht A une immortelle (dat hij heel zorgvuldig
vertaalt, zij het dat hij om duistere redenen een aantal regels weglaat), een gedicht
dat Hugo schreef om Juliettes jaloezie te stelpen, af te doen als slechts een perfide
blijk van diens hypocrisie?
Een ander bezwaar is dat Van der Plas zo wazig doet over zijn bronnen. Hij lijkt
wat teveel de suggestie te willen wekken dat hij zelf het verhaal heeft
gereconstrueerd. Achterin staat een lijstje met geraadpleegde literatuur, maar noch
daar, noch in het boek zelf wordt men enigerlei werkelijke bronvermelding gewaar.
Welk van de ongeveer vijftig titels die hij noemt vormde het startsein voor zijn
‘pelgrimages’? Zijn sfeerbeschrijvingen van de plaatsen waar zijn heldin woonde,
had ik graag ingeruild voor feitelijker informaties. Chique is dat hij de gedichten
waarvan hij de vertaling geeft achterin in origineel afdrukt. Minder chique is de
uitgave zelf: het rommelige omslag ziet er uit als een lelijke bioscoopreclame voor
een film over, inderdaad, ‘de grootste liefdesgeschiedenis aller tijden’.
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New Found Land
Vervolg van pagina 2
tie voldoet ook Rudi Fuchs aan het principe. In Het verlangen, de nomaden gaat
het ook over de verbeelding en het reizen; hij vertelt wat verschillende Europese
kunstenaars hem vertelden over hun motieven om kunst te maken. Fuchs en zijn
gesprekspartners constateren dat de hedendaagse beeldende kunst geen
overheersende richting of geen centrum heeft waarop men zich kan richten. De
kunstenaar is een nomade ‘die zoekt en vindt wat hem past’. De in Rome wonende
Griek lannis Kounellis inspireert Fuchs tot bijna lyrische gedachtenvluchten. De
Griek werkt zijn nomade-concept nader uit: ‘De nomade is geen zwerver, zegt hij.
Een nomade is iemand met een instinctief gevoel voor richting... Een nomade is
iemand die nog hoop heeft: hij trekt verder omdat hij denkt dat achter de heuvels
de gouden tijd begint - het einde van de regenboog.’ Volgens Fuchs wordt de
kunstenaar in deze tijd bezocht door twee geheime dromen: de ene over de totaal
vrije kunstenaar in de persoon van Picasso, de andere over de kunstenaar die zich
heeft ingeregen in strenge principes om de chaos te temmen: Mondriaan. Tot de
opmerkingen van Fuchs die tot nadenken stemmen behoren: ‘Onze cultuur is de
poging om het Paradijs te reconstrueren’ en ‘in wezen is elk kunstwerk in zijn
zuiverheid een schaduw van het onbedorvene dat er niet meer is en waarnaar wij
verlangen.
In aansluiting op het interview met Enzensberger schrijven Hans Keller en Anton
Haakman over de mythe van het werkelijke schip The Titanic. In deze artikelen
neemt de verbeelding niet zo'n grote vlucht, zodat ze zich niet wezenlijk
onderscheiden van wat er in boeken al over het ongelukkige schip te vinden is. Het
artikel van Gerrit Jan Zwier, (cultureel-antropoloog) gaat over een overlevende die
uit dankbaarheid zendeling werd in Nieuw-Guinea en daar werd vermoord in het
enthousiasme van een cargo cult, een religieuze razernij waarin een schip centraal
stond dat zou terugkeren met voorouders. Zwier citeert uit het dagboek van de man
en betrekt het boek erbij dat deze Archibald Bottomore over zijn redding heeft
geschreven. Dat leidt tot fascinerende speculaties omdat Bottomore het bouwen
van het schip een antisacrale daad had gevonden. Ook dit soort
cultureel-antropologische excursies, die een sterk beroep op de verbeelding doen,
zullen we ongetwijfeld meer tegenkomen in New Found Land.
Het gebruik dat Enzensberger van het thema-Titanic maakt, stijgt uit boven de
historische curiositeit. Hij zegt onder meer: ‘De idee van de ondergang is één van
de grondslagen van onze cultuur... De zekerheid is zo ongeveer de belangrijkste
collectieve mythe in de Bondsrepubliek en naar ik vermoed in onze hele beschaving...
In een samenleving waarin zekerheid de voornaamste mythe is, zijn zekerheid en
angst nauw verbonden. In zo'n samenleving speelt het spook van de ondergang
altijd op de achtergrond, en soms op de voorgrond, mee.’ New Found Land biedt
ook ruimte aan een ‘vertaallaboratorium’, dat deze keer is gewijd aan een gedicht
van Jorge Luis Borges: El Angel. Aan drie vertalers werd gevraagd hun kunsten
erop te beproeven en er commentaar bij te leveren: Barber van der Pol, Robert
Lemm en Cees Nooteboom. Alleen commentaar komt van Nicolaas Matsier,
Doeschka Meijsing en Kees Fens. Het gedicht lokt de vraag uit of Borges ineens
gelovig is geworden: het heeft de vorm van een gebed en eindigt met de regels
‘Heer, moge na al mijn dagen op Aarde/ik de Engel niet beschamen.’ Ook in dit
geval spitst de kwestie zich toe op de verbeelding: geloofde Borges in een
hiernamaals, hoeveel metafysica liet hij toe?
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Het verhalend proza in dit nummer is van Henrik Stoute en J. Ritzerfeld, poëzie
van Willem van Toorn, Harry ter Balkt en Gerrit Krol.
New Found Land is een volwassen tijdschrift en niet alleen vanwege het feit dat
de medewerkers hun sporen al in andere tijdschriften en in boeken hebben verdiend.
Het staat wat karakter betreft dicht bij Raster en De Revisor en zal die tijdschriften
ook zeker concurrentie aandoen. In tegenstelling tot Raster heeft het geen
uitgesproken kritische intentie en het verschilt van De Revisor door een
cosmopolitischer geest waarin weinig ruimte zal zijn voor zwaarwichtige
literair-theoretische of historische verhandelingen die meer door ijver dan door
creativiteit uitblinken. De vraag is gewettigd of veel bijdragen in dit eerste nummer
ook niet in Raster hadden kunnen staan. Het antwoord hierop wordt aan de
verbeelding overgelaten.

New Found Land
Onder redactie van Hans Faverey, Louis Ferron, Hans Keller en Barber van der
Pol
Uitgever: De Bezige Bij
Eerste jaargang nr. 1, 96 p., f9,50
Abonnementen: f68,- (8 nummers) Dit jaar zullen nog twee nummers verschijnen.
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De gouden tijd van het marxisme
Het tweede deel van Kolakowski's Geschiedenis van het marxisme
Geschiedenis van het marxisme door Leslek Kolakowski Vertaling S.
Tol/Ilonka de Lange Uitgever: Het Spectrum, 609 p., f65,Bart Tromp
‘Zonder overdrijving kan de periode van de Tweede Internationale (1889-1914) de
gouden tijd van het marxisme genoemd worden. De marxistische doctrine was toen
duidelijk genoeg afgebakend om een herkenbare denkrichting te vormen, maar was
niet zo rigide gecodificeerd of aan een dogmatische orthodoxie onderworpen dat
daardoor de discussie over uiteenlopende oplossingen voor theoretische en tactische
problemen werd uitgesloten.’ Zo begint Leslek Kolakowski het tweede deel van zijn
Geschiedenis van het marxisme, nadat hij in het eerste deel het werk van de
grondleggers, Marx en Engels, heeft behandeld. Het merkwaardige van deze ‘gouden
tijd’ is dat het marxisme waar toen sprake van was, in het geheel niet strookt met
de teneur van de ideeën van Marx. Daar staat dan tegenover dat het tweede gedeelte
van dit tweede deel het leninisme behandelt, waarvan Kolakowski argumenteert dat
het - hoe primitief in intellectueel, en hoe onmenselijk ook in politiek opzicht - toch
veel meer dan het marxisme van de Tweede Internationale, de rode draad in het
werk van Marx opnam.
In het eerste deel beschreef Kolakowski de sociale en economische theorieën als
indrukwekkende vermommingen van de filosofische kritiek van Marx op het
kapitalisme. In het marxisme van de Tweede Internationale is deze antropologische
kern vrijwel geheel verdwenen. Dat berustte op onwetendheid - veel geschriften
van Marx waren nog niet uitgegeven - of door onbegrip. Eduard Bernstein vond het
manuscript van Die deutsche Ideologie niet belangrijk genoeg om uit te geven (een
oordeel dat in zoverre authentiek marxistisch was, dat ook Marx en Engels het
indertijd, na zeven vergeefse pogingen dit boek te publiceren, bewust aan ‘de
knagende kritiek van de muizen’ hebben overgelaten). Het marxisme van de Tweede
Internationale was dus gebaseerd op een misverstand. Maar dat misverstand was
in de hand gewerkt door Marx zelf: zijn als wetenschap vermomde theorie was té
geslaagd, en voor zover hij zelf voor de verkeerde interpretatie van zijn eigen werk
niet verantwoordelijk was geweest, had de uitleg van Engels daaraan nog
bijgedragen.
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Toch was dit misverstand verantwoordelijk voor een unieke situatie in de politiek.
Nooit was er sprake van zo'n directe relatie tussen theorie en praktijk. ‘Het algemene
intellectuele kaliber van partijleiders bereikte nimmer meer zo'n hoog niveau, niet
bij sociaaldemocraten en niet onder de communisten.’ De kloof tussen denkers en
doeners was minimaal. Partijleiders als Bebel, Turati, Victor Adler, Guesde en
Troelstra (de laatste komt bij Kolakowski niet voor) mochten dan geen theoretici in
de volle zin des woords zijn, zij waren in staat en bereid substantiële bijdragen aan
debatten over theoretische vraagstukken te leveren. Jaurès was zowel politicus als
een geducht en origineel denker. Het marxisme van toen kende geduchte verdedigers
en explicateurs, onder wie zich vaak oorspronkelijke denkers bevonden en zeker
niet alleen dogmatische apologeten. Een lange rij trekt voorbij: Kautsky, Bernstein,
Rosa Luxemburg, Hilferding, Max Adler, Bauer, Renner, Labriola, Lenin, Plechanow
en vele anderen. Hun prestaties inspireerden tegenstanders eveneens tot verweer
van formaat; in het oog lopende namen zijn Böhm-Bawerk, Struve, Croce, Sombart,
Gentile, Masaryk (en in Nederland bij voorbeeld Treub).

Reformisme

Karl Kautski Leslek Kolakowski Grigorij Sinovjev

Het ontbreken van de oorspronkelijke filosofische dimensie in het marxisme van de
Tweede Internationale maakte het mogelijk dat de nieuwe leer geënt werd op
uiteenlopende kennistheoretische en filosofische denkrichtingen, variërend van het
neo-kantianisme tot positivisme. In het algemeen echter verdween de filosofie in
het marxisme geheel naar de achtergrond, en werd het de leer van de onafwendbare
ontwikkeling van kapitalisme naar socialisme. Socialisme werd omschreven in termen
van het publieke eigendom van de produktiemiddelen, en de afschaffing van alle
privileges gebaseerd op klasse, ras, geslacht en bezit. Het liberale erfgoed van de
burgerrechten zou pas onder socialisme werkelijk universeel geldig worden, maar
dit socialisme zou pas kunnen worden bereikt via de strijd van de werkende klasse,
die, wanneer de omstandigheden daarvoor rijp waren, tot een revolutie zou leiden,
waarbij de overgrote meerderheid van de bevolking onder de leiding van het
klassebewuste proletariaat zijn ketens definitief zou verbreken. Het marxisme van
de Tweede Internationale bood allereerst een met het prestige van wetenschap
opgesierd kader waarin deze theorie van onontkoombare maatschappelijke
ontwikkeling met
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ogenschijnlijk systematiek kon worden uitgebouwd; de voornaamste intellectuele
thema's waarmee de denkers van deze gouden tijd zich bezighielden waren de
materialistische interpretatie van de geschiedenis en de economische theorieën
van Marx.

Stalin en Lenin

De politiek-strategische strekking van dit marxisme was onduidelijk. Moesten de
sociaal-democraten, als partij van het proletariaat, coalities met andere partijen en
klassen schuwen? Of moesten zij langs die weg juist proberen hun positie te
versterken? Hoe viel in landen waar - in een mate die Marx niet had gekend constitutioneel-democratische verhoudingen ontwikkeld waren, nog een grens te
trekken tussen praktische hervormingsarbeid, en ‘reformisme’ als aanpassing aan
‘het kapitalisme’? De Tweede Internationale werd niet verscheurd door deze
dilemma's, maar ze vormden wel de centrale discussiethema's tussen 1889 en
1914. Het grote revisionisme debat in de SPD was het belangrijkste, maar niet het
enige; de zaak werd niet gemakkelijker uit de wereld geholpen door de omstandigheid
dat beide partijen zich op voor hen gunstige uitspraken en argumenten van Marx
konden beroepen.
Al met al was de Tweede Internationale geen strak georganiseerd lichaam, maar
meer een discussieplatform en een ontmoetingsplaats. Zelfs ‘marxistisch’ kon ze
enkel in een betrekkelijk vrijblijvende zin genoemd worden. Het einde kwam in
augustus 1914, toen alle geloof aan internationale proletarische solidariteit een
mythe bleek te zijn. Voor Lenin (‘over wie later meer’) was dit het even onverwachte
als definitieve bewijs van het verraad van de partijleider. Kolakowski, die terecht
opmerkt dat dit geen verklaring maar een schuldtoewijzing is, stelt dat er eerder
sprake was geweest van ondergang ten gevolge van succes: het marxisme had
zich zelf overbodig gemaakt door bij te dragen aan een arbeidersbeweging die
krachtig genoeg werd om succes onder het kapitalisme te behalen, en die er daardoor
voor zorgde dat het proletariaat zowel een vaderland kreeg als meer dan ketenen
om te verliezen.
De dienstplicht, in zekere zin een vertaling van de socialistische eis om een
volksleger, integreerde het proletariaat in de natie. Diezelfde beweging ontkrachtte
de oorspronkelijke gedachte dat hervormingen onder het kapitalisme onmogelijk
waren. Na 1914 is het daarom onvermijdelijk gedaan met serieuze invloed van het
marxisme op de sociaaldemocratische bewegingen in democratische staten.
Deze ontwikkeling vormt de algemene achtergrond van de eerste driehonderd
bladzijden, waarin Kolakowski op hem bekende heldere wijze, achtereenvolgens
Kautsky, Bernstein, Luxemburg, Jaurès, Lafarque, Sorel (briljant getypeerd als een
‘jansenistisch marxist’), Antonio Labriola, drie Poolse marxisten: Krzywicki,
Kelles-Krauz, Brzozowski, en de Austromarxisten behandelt.
In al deze uiteenzettingen houdt Kolakowski zich aan zijn in het eerste deel van
zijn trilogie uiteengezette methodische vertrekpunten. Hij beschrijft, analyseert en
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kritiseert de doctrines en denkbeelden die tot de marxistische familie gerekend
kunnen worden. Zijn boek beoogt niet een geschiedenis van een sociale beweging
te zijn. Informatie over de sociale en politieke omstandigheden waarin bepaalde
denkbeelden groeiden en dienst deden, wordt door hem enkel verstrekt als dat voor
begrip van de laatste noodzakelijk is.

Leninisme
In de laatste tweehonderd bladzijden, die het Russisch marxisme van Plechanow
tot en met Lenin behandelen, laat Kolakowski ogenschijnlijk die uitgangspunten
schieten. Ogenschijnlijk: want zijn argument om in dit gedeelte ideeëngeschiedenis
en sociaal-politieke geschiedenis sterk met elkaar te vervlechten is dat het leninisme,
anders dan het marxisme van de Tweede Internationale, eigenlijk geen zelfstandige
theoretische componenten heeft, en geheel en al ontstaan is in de onmiddellijke
politieke strijd. Het resultaat van deze aanpak is niet alleen de beste en spannendste
uiteenzetting van het leninisme die ik ken, maar ook - geheel in overeenstemming
met een klassiek adagium van Marx - juist in die nuchtere uiteenzetting er de
dodelijkste kritiek op.
Dit verschil in benadering is ook op een andere manier te begrijpen. Het marxisme
van de Tweede Internationale was de wereldbeschouwing van een oppositionele
beweging en tegelijkertijd een interpretatiekader voor geschiedenis en maatschappij.
Het was nooit een praktische politieke theorie, in de zin dat het beleidsprogramma's
op economisch en cultureel terrein bevatte, en zelfs niet in de zin dat het een leidraad
voor de dagelijkse politiek van de dan nog oppositionele beweging inhield. In zekere
zin kan het revisionismedebat ook beschouwd worden als een poging om zo'n
praktische ideologie te ontwerpen. Zelfs daar waar min of meer authentieke marxisten
(gedeeltelijk) de staatsmacht veroverden, zoals na de Eerste Wereldoorlog in
Oostenrijk, was er geen sprake van dat hun feitelijke hervormingspolitiek afgeleid
uit, of geïnspireerd was door het marxisme. Dat is een wat ironisch commentaar op
een leer die pretendeert de wereld niet te interpreteren, maar te veranderen.
In Rusland speelde het marxisme een heel andere rol, mede dank zij Plechanow,
de vader van het Russische marxisme. Deze, uitvinder van het woord en begrip
‘dialectisch materialisme’, slaagde erin marxisme in Rusland te doen opvatten als
een alomvattend, dogmatisch filosofisch systeem. De betrekkelijke vrijheid binnen
het marxisme van de Tweede Internationale maakte hier plaats voor een theoretisch
totalitarisme, dat volgens Kolakowski nauw aansloot bij de Russische politieke
traditie, waarin ook revolutionairen vrijheid en rechtsorde ondergeschikt achtten aan
de macht van de staat. Dat element werd door Lenin met verve overgenomen; zijn
weg scheidde zich van Plechanow enkel waar deze aan het klassieke leerstuk
vasthield dat revolutie het gevolg zou zijn van de ontwikkeling van de
produktiekrachten - niet het werk van een ondergrondse van beroepsrevolutionairen.
Toch bleef Plechanow ‘een van de voornaamste werkelijke autoriteiten van ideologie
die mettertijd, onder de naam van marxismeleninisme, het marxistisch denken met
succes - dank zij de steun van partij, staat en politie - zou vernietigen’. Elders geeft
Kolakowski een meer sociologische verklaring van het dogmatische en fanatieke
karakter van het Russische marxisme in z'n meeste verschijningsvormen: het was
vanaf het begin niet gekoppeld aan een eigen arbeidersbeweging, met z'n
onvermijdelijke aanpassingen aan de dagelijkse realiteit, maar geheel en al het werk
van buiten zulke praktische politiek staande intellectuelen.
Het was Lenin die van deze nood een deugd maakte. En bij hem wordt de
marxistische theorie van theorie praktijk, zodat Kolakowski's verhaal vanaf nu niet
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meer om de feitelijke politiek heen kan. Want Lenin was niet - zoals de titel van een
boek van Ger Harmsen abusievelijk luidt - ‘filosoof van de revolutie’. Zijn betekenis
is juist dat hij geen filosoof was, maar alle theorie, alle filosofie vulgariseerde en
simplificeerde ten dienste van dat ene obsederende doel: de macht. In dit verband
merkt Kolakowski op dat de vraag of Lenin zich nu wel dan niet met recht op Marx
kon beroepen, eigenlijk onbeantwoordbaar is. Wat Lenin immers vaak deed was
de principes van het historisch materialisme rigoureuzer toepassen dan Marx en
Engels dat deden. Op een onbeholpen wijze (althans in filosofisch opzicht)
herontdekte Lenin de eigenlijke kern van het werk van Marx, diens antropologische
filosofie - en in die zin zijn zelfs de vele elementen in Lenins politiek die regelrecht
in strijd zijn met alles wat Marx en Engels expressis verbis schreven, in een bredere
zin niet in strijd met het grote project van Marx.
Kolakowski zet uitvoerig uiteen dat dat minder Lenin tot aanbeveling
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strekt, dan laat zien wat in het denken van Marx opgesloten ligt. Hij doet dat heel
genuanceerd. Nergens beweert hij dat Lenin de enig mogelijke, logische
consequentie van Marx is. (Zoals hij wel overtuigend argumenteert dat Stalin de
logische consequentie van Lenin is geweest.) Maar hij laat overtuigend zien dat
Lenins totalitaire interpretatie van het marxisme zich zeer wel laat verdedigen. En
hij houdt zijn lezers al even subtiel voor dat deze uitleg van het marxistisch project
tot nog toe de enige is geweest die politiek realiseerbaar is gebleken. Het is door
zijn fijnzinnige manier van uiteenzetten, door zijn onvermoeibare inspanning om de
denkbeelden van zijn protagonisten zo getrouw mogelijk weer te geven, dat
Kolakowski al in dit deel zo overtuigend slaagt in wat - althans achteraf - het
hoofdthema van deze klassieke trilogie lijkt te worden: voor eens en altijd af te
rekenen met het marxisme als een intellectueel te respecteren theorie voor een
humanere samenleving.
In zijn verhandeling over Lenin ziet Kolakowski de kern van het leninisme niet
zozeer in de hiërarchische opbouw van diens partij, en het daaraan gekoppelde
elitisme. In veel opzichten verschilde Lenin daarin alleen in gradatie van andere
marxistische en socialistische denkers en partijen. Het uitzonderlijke aan Lenins
partij - die, zoals Kolakowski tussen de regels door laat zien, pas na 1917 het
gedisciplineerde leger werd dat zijn bestaansrecht ontleende aan de voorbereiding
van de revolutie - is het geloof aan één waarheid, die belichaamd is in de partij, dat
wil zeggen de partijleiding. Kolakowski: ‘Men kan natuurlijk moeilijk volhouden dat
het totalitaire staatssysteem in zijn geheel in Lenins leer van 1902 was voorgevormd
of zelfs bedoeld; niettemin bevestigt de ontwikkeling van de leninistische partij voor
en na de verovering van de macht min of meer het marxistische, of liever hegeliaanse
geloof in de “logische orde” die gerealiseerd wordt, zij het ook niet volkomen, in de
historische orde.’
Vanuit dit uitgangspunt laat zich de rest, door Lenin welwillender gezinden meestal
‘deformaties van het leninisme’ genoemd, eigenlijk logisch afleiden. Wie tot dogma
verheft dat in alle zaken, of ze nu politiek, ethisch of wetenschappelijk van karakter
zijn, slechts één standpunt het juiste en ware kan zijn, en wie stipuleert dat alleen
de partijleiding daarover beschikt, die kan geen boodschap hebben aan vrijheid van
meningsuiting, democratie, of een rechtsorde waarbij de heersers aan de controle
van wetten gebonden zijn. De kracht van Kolakowski's analyse op dit punt maakt
des te meer indruk als men deze vergelijkt met de gebruikelijke Lenin-literatuur
(waarvan het eerdergenoemde boek van Harmsen het beste, althans enige,
Nederlandse voorbeeld is), omdat Lenin daarin veelal tegen de consequenties van
zijn eigen leer en praktijk in bescherming wordt genomen.

Partij
Bij zulke auteurs vindt men nimmer Lenins opvattingen over vrijheid en democratische
principes besproken of geciteerd; want dat zou het feitelijk onmogelijk maken staande
te houden dat zelfs bij de meest welwillende interpretatie het leninistisch
communisme verenigbaar is met constitutionele democratie. Kolakowski durft echter
Lenins gedachtengoed wél in zijn logische consequenties - ook al zijn deze in een
aantal opzichten door de schepper ervan niet als zodanig bedoeld - uiteen te zetten.
Wie democratie en de vrijheid van meningsverschillen te uiten in de rest van de
maatschappij onderdrukt en onmogelijk maakt, zoals in Rusland na 1917 gebeurde,
zorgt ervoor dat zulke meningsverschillen uiteindelijk de kop opsteken in de enige
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institutie waar dat nog wel kan, de partij. Dat Lenin ‘zich gedwongen zag’ daarom
ook de partij tot een dictatoriaal orgaan te maken, middels fractieverboden, en
ongecontroleerde macht voor de partijleiding, is uiteindelijk, zo stelt Kolakowski
koeltjes vast, onontkoombaar, gegeven de leninistische uitgangspunten. De gedachte
van een democratische communistische partij die dictatoriaal over de rest van de
natie heerst, is een contradictio in terminus.
In het huidige debat over de geschiedenis van het communisme staan twee vragen
centraal. De eerste is die naar de relatie tussen Marx en het communisme waarvan
Lenin de schepper is. Kolakowski's subtiele beantwoording van die vraag is in het
voorgaande al vermeld; minder filosofisch ingekleed is ze te vinden in de schrille
slotzin waarmee hij het eerste deel van deze trilogie besloot: ‘Zo ontwaakt
Prometheus uit zijn machtsdroom als Kafka's Gregor Samsa.’
De tweede vraag is die naar de verhouding tussen Lenin en Stalin. Eigenlijk al
sinds de overstelpende bewijzen die Solzjenitsyn daarvoor aan heeft gedragen is
het onmogelijk geworden de stelling te blijven verdedigen dat pas met Stalin de
deformatie van een oorspronkelijk toch wel mooie revolutie is begonnen. Toch is er
verschil. Kolakowski toont uitvoerig aan dat Lenin zeker in intentie de grondlegger
van een totalitaire en terroristisch regime is geweest (al was hij daarin nooit zo
doctrinair als Trotsky). Maar: ‘paradoxaal genoeg zijn de scherpe, ondubbelzinnige
formuleringen van Lenin, waarin hij terreur eiste en noch democratie, noch vrijheid
beloofde, de uitdrukking van een situatie waarin de vrijheid nog niet geheel en al
begraven was. In de tijd van Stalin, toen het niet meer nodig was kritiek van buiten
de partij te beantwoorden, werd de “terroristische” fraseologie vervangen door een
“democratische” fraseologie: onder Stalin, met name in de latere periode, is het
sovjetsysteem niets anders meer dan de belichaming van de hoogste vrijheid, de
zetel van alle democratische vrijheden en de volmaakte volksheerschappij.’ Kortom:
‘Het wezenlijke verschil tussen de “leninistische” en de “stalinistische” tijd bestaat
er niet uit, dat onder Lenin in de partij en de maatschappij de vrijheid bloeide, terwijl
ze onder Stalin vermoord werd, maar daaruit, dat pas onder Stalin het hele geestelijke
leven van de volkeren van de Sovjetunie verzwolgen werd in een vloed van
allesomvattende leugens.’ Maar: ‘De almacht van de leugen is niet ontstaan als
gevolg van het slechte karakter van Stalin, maar als enige wijze om een op
leninistische principes berustend gezag te legitimeren. Daarom was de slogan die
tijdens de Stalindictatuur voortdurend herhaald werd: “Stalin-de Lenin van vandaag”,
volkomen juist.’

‘De gouden tijd van het marxisme’ krijgt zo, wat betreft het tweede deel van dit
tweede deel, een wel heel bittere smaak. Het succes van het leninisme was terzelfder
tijd de verwerkelijking van het project van Marx, én daarvan de ondergang.

Enoch Powell. Tekening van Ralph Steadman
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Het verrukkelijke materialisme
Diderot en het genot van het filosoferen
Denis Diderot (1713-1784) dankt zijn naam vooral aan zijn initiatief tot de
Encyclopedie, de achttiende-eeuwse summa van kennis en verlichting,
en aan boeken als Leneveu de Rameau (1769), Jacques, le fataliste, Le
rêve de d'Alembert (1769), Pensées philosophiques (1746) en Lettre sur
le aveugles (1749), waarvan de eerste drie ook in het Nederlands zijn
vertaald en uitgegeven bij Het Spectrum en Boom Klassiek. Van zijn
immense correspondentie zijn onder andere de Lettres à Sophie Volland
uitgegeven.
Diderots atheïsme en materialisme, zijn lichtvoetige manier van filosoferen
en converseren is het tegendeel van het denken in systemen en
methoden. Een verrukkelijk materialisme volgens Elisabeth de Fontenay.

Diderot ou le materialisme enchanté door Elisabeth de Fontenay
Uitgever: Bernard Grasset, f30,Jean-Marie Noël
Binnen de groep die gemeenlijk nogal vaag wordt aangeduid als de ‘filosofen van
de Verlichting’, neemt Diderot een heel eigen plaats in. Men is veelal geneigd de
achttiende-eeuwse verlichters en bloc te beoordelen. De opvatting is dan dat zij de
heerschappij van de burgerlijke geest in het leven hebben geroepen, en de weg
hebben bereid voor alle euvelen die onze moderne tijd teisteren, van een valse
democratie, een dodende technologie tot het verval der zeden. Daarbij vergeet men
dat de Franse republikeinse samenleving en haar intelligentsia na de overwinning
op het Ancien Régime vele idealen heeft verraden die in de experimentele,
geëngageerde periode 1730-1780 waren opgebloeid. Hoewel verbonden door hun
gemeenschappelijk streven, het uitvinden van de vrijheid’, kozen Rousseau, Voltaire,
en Diderot vaak uiteenlopende tactieken om dat doel te bereiken.
Het is één aspect van Elisabeth de Fontenay's studie Diderot ou le materialisme
enchanté, dat ze ertoe aanzet ons denken over de werken van de avantgardisten
niet al te gemakzuchtig af te doen, hoe verleidelijk het ook is, achteraf te oordelen
dat wat zich politiek en sociaal heeft verwerkelijkt, ook onvermijdelijk was.
Diderots uitzonderlijkheid schuilt hierin dat hij zijn kritiek op de geprivilegieerde
prelaat of cartesiaan niet in een perfect gesloten systeem vat waarin atheïsme,
natuurrecht en nog zo wat passies die hij met grote tijdgenoten deelde, netjes op
hun plaats staan. Diderot ondermijnt integendeel de houding die zich het recht
aanmatigt, één bepaalde levenswijze of visie boven elke andere te stellen, heilig te
verklaren en dwingend aan anderen op te leggen.
Hij doet dat niet door een eigen systeem te ontwerpen waarmee hij de vijandige
filosofische bolwerken kan belagen - daarmee zou hij zich in dezelfde vorm van
machtsstrijd begeven - maar door alert en systematisch alle vormen van
machtsmisbruik aan de kaak te stellen, en door marginale of excentrieke opvattingen
uit te dragen. Tegen elke opinie die wil heersen zijn er tien andere in te brengen;
voor elke ervaring die zich uniek waant zijn er altijd andere, en wellicht rijkere, om
zich aan te spiegelen. Zo fulmineert Diderot in La religieuse tegen de plaats van de
vrouw binnen de traditionele kerkelijke hiërarchie - een misstand binnen de
toenmalige gevestigde orde - maar ook hekelt hij, in l'Histoire des deux Indes, een
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misstand die heerste bij de modernen van zijn tijd: de minachting voor wilden in het
algemeen en de Hottentotten in het bijzonder. Buffon vond dat de Hottentotten
dichter bij de aap dan bij de mens stonden, maar Diderot bezweert hun - ach, hadden
ze hem maar verstaan - de benen te nemen voor de kolonisten en hun geleerde
achterhoede, de etnologen.
Het primaat van de individuele ervaring wordt door Diderot bij voorbeeld als volgt
belicht: in Lettre sur les aveugles stelt hij zich voor, aan de hand van getuigenissen
van blindgeborenen, hoe de filosofie zou kunnen zijn van een denker die doof en
blind geboren was. De tastzin zou zijn meest verfijnd zintuig zijn, onze op oog en
oor afgestemde metafysica en onze ascetische, afstandelijke manieren van kennen
zouden hem vreemd zijn.
De metaforen waarmee wij de activiteiten van onze geest aanduiden, zouden
hem niets zeggen: hij zou geen intuïtie van de waarheid hebben, hij zou het Woord
Gods niet horen, en hij zou de hiërarchie van hogere en lagere zintuigen
omverwerpen, want voor hem zou het hoofd minder waard zijn dan zijn vingertoppen.
Zo rolt het hoofd, drager van onze epistemologische en metafysische macht, al in
de mand! Deze en nog enkele impertinenties waren aanleiding voor de autoriteiten,
Diderot gevangen te zetten in het fort van Vincennes.

Diderot, gravure van Delannoy naar een schilderij van Garand (1760)

Weelde
De conceptie van de natuur die deze criticus bezielt bij zijn fulmineren tegen
misstanden en bij zijn aandacht voor marginale vormen van ervaring is niet, zoals
de onze, onderworpen aan de historiciteit (men denke aan de theorieën van Darwin),
maar wordt beheerst door de gedachte dat de materie in principe op elk ogenblik
alles kan voortbrengen, van monster tot genie. Talloze ervaringen die het normatieve
denken niet erkent of zelfs veroordeelt, worden door Diderot als natuurlijk en dus
als geldig aanvaard.
Terwijl Rousseau in naam van de doelmatigheid der natuur angstvallig voorzorgen
treft om te voorkomen dat zijn Emile ooit wordt verleid tot gedachten en fantasieën
die hem in het verderf zouden storten, wordt in Le rêve de d'Alembert door de
gespreksgenoten gediscussieerd over de waarde van zelfbevrediging, van
homoseksualiteit en de coïtus, waarbij men, realistisch genoeg, de nadruk legt op
de menselijke behoeften en op de kwaliteit van het genot.
Men zou kunnen vrezen dat zo'n materialisme, vooral waar het de mens betreft,
enkele nare consequenties kan hebben: een al te simplistische causaliteit, of het
gevaar dat alle misstanden zich aan een moreel oordeel onttrekken, aangezien ze
te rechtvaardigen zouden zijn
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vanuit een fysieke noodzaak. Deze gevaren ontloopt Diderot. In Réfutation de
l'ouvrage d'Helvetius eist hij ‘een menswaardige verklaring voor de menselijke
activiteit’. Hij formuleert het, met zijn excuses voor de grove taal, aldus: ‘Welnu,
heer Helvetius, volgens u zouden dus alle ambities van een groot vorst, alle
inspanningen van een groot minister of magistraat, alle diepe gedachten van een
politicus, van een genie, te reduceren zijn tot 's morgens een nummertje maken en
's avonds een drol draaien! En dat noemt u de mens kennen!’

Wat de morele plicht betreft, die is des te absoluter voor een atheïst, die immers
niet met God kan marchanderen over een mooi plekje in de hemel; want al zijn we
op talloze manieren gedetermineerd door de oorzakelijkheid, toch kunnen we zelf
oorzaak zijn van verbetering. De vrijheid is voor Diderot niet, zoals wel in de
idealistische moraal, een principe dat dient als abstracte maatstaf voor de morele
waarde van ons handelen en waarin deugd alleen bestaat als mogelijkheid tot kiezen
tussen goed en kwaad. Voor Diderot zijn het de afzonderlijke vrijheden, die men
kan verwerven en verdedigen.
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Illustratie uit Diderots Pensées philosophiques: De waarheid overhandigt het bijgeloof haar
masker

Onze atheïst spreekt in zijn Voyage en Hollande zijn bewondering uit voor de
bestuurderen van dat land, die erin zijn geslaagd de tolerantie, in het bijzonder
jegens de joden, wier synagoge Diderot in Amsterdam bezocht, een plaats te geven
in hun samenleving.

De conversatie
Juist de gulheid en overvloed die hij de natuur toekent, maken Diderot de
aangewezen persoon om de filosofie die door chronische migraine weleens bevangen
is, op te wekken zich in de frisse lucht te wagen en kennis te maken met de
genoegens van goed gezelschap. En bedreef men toch het denken in afzondering,
dan was het geraden daarbij de geest niet al te zeer in bochten te wringen of te
verkrampen, want dat brengt een intellectueel ertoe de inspanning te compenseren
door zijn minste gedachtenspinsels als een gierige weduwe te bewaken.
Daarom hechtte Diderot zo'n grote sociale en cognitieve waarde aan de
conversatie zoals men die in zijn tijd beoefende. Kennis en esprit werden er zonder
terughouding gespuid; een zekere behaagzucht, een soort lustgevoel maakte dat
men zich met hart en ziel aan elkaar en aan het betoog overgaf. Elisabeth de
Fontenay schrijft: ‘Er doet zich tegenwoordig een sektarisering in de discussie voor
die om zich heen grijpt en alle terreinen waarop het frivole zich maar zou kunnen
uiten, bezet. In deze eeuw van narcisme, die zich heeft laten vangen in de vogellijm
van de ernst, die bezeten is van behoudzucht, bewaarlust, teboekstelling en
vermenigvuldiging, kunnen gevleugelde woorden natuurlijk nooit opgang maken;
zo'n verspilling van lust en libido is in strijd met de economische imperatief...

Katharina de Grote Titelpagina Encyclopédie

Wij verzamelen verwoed van alles en nog wat, omdat we niet meer in staat zijn
waardeoordelen te vellen en niet weten wat we moeten weggooien en wat bewaren.’
‘... De universiteit, waar zoveel vormen van retoriek worden beoefend, heeft geen
notie van de kunst der conversatie, die elke vorm van overreding, van lering,
machtsuitoefening en aankweken van modellen hoonlachend versmaadt.’
De conversatie is in Diderots opvatting iets waar altijd een rode draad doorheen
loopt, hoezeer hij ook van de hak op de tak springt; die draad is de
gedachtenassiociatie. In de idealistische filosofie dienden de ziel, de immateriële
substantie, en God als grondslag voor de logische gang en ordening van onze
gedachten en hun toepasbaarheid op de realiteit. Diderot rekent af met het
immateriële; hij vergelijkt in Entretien de d'Alembert et de Diderot het menselijk
verstand met een muziekinstrument voorzien van sympatische snaren, een soort
filosofisch klavecimbel. De keten van onze gedachten is als de stroom van geluiden
die wordt voortgebracht wanneer één aangeslagen snaar de andere in trilling brengt.
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Daarmee verwerpt hij de strikt mathematische ‘argumenteerketen’ van Descartes,
die werd gestuurd door intuïtie van de transcendente waarheid en logische deductie.
De waarheid kan voortaan zoveel zijpaden bewande-
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len als ze wil, het gevoel hoeft zich niet meer verre te houden van de Rede. Deze
sympatische voortplanting van ideeën, die de conversatie zo waardevol maakt,
vormt ook het scheppend principe waarop Diderot vertrouwt in zijn literaire arbeid.
E. de Fontenay citeert de prachtige passage waarin hij Katharina de Grote van
Rusland deelgenoot maakt van het ‘fabrieksgeheim’ van zijn geschriften. Zodra hij
zeker weet over een bepaald onderwerp iets zinnigs te kunnen zeggen, denkt hij
er op de gekste plaatsen over: ‘thuis, overdag, in bed, in gezelschap, op straat, al
wandelend... Ik heb op mijn bureau een groot vel papier liggen waarop ik mijn
gedachten neerpen, spontaan, in het vuur van mijn geestdrift, zoals ze bij me
opkomen.’ Vervolgens brengt hij orde in zijn notities, en nummert hij ze. ‘Als ik zover
ben, zeg ik dat mijn werk af is. Dan ga ik echt schrijven... mijn ziel raakt verhit...
Krijg ik nog een inval die belangrijk kan zijn, dan schrijf ik hem op een apart velletje.
Het gebeurt zelden dat ik iets overschrijf. Pas als ik zelf meen klaar te zijn, lees ik
wat anderen over het onderwerp hebben geschreven. Als ik vind dat de auteurs mij
in het ongelijk stellen, dan verscheur ik mijn werk. Vind ik bij hen iets van mijn gading,
dan maak ik er gebruik van.’

Theater
Het zal niemand verbazen dat de gebruikelijke vorm van filosofisch vertoog niet
geschikt was voor een oeuvre waarin musici, blinden, kakelaars, doofstommen,
dromende wiskundigen, onwettige kinderen, wilden, en vrouwen - non libertijnse,
hysterica of blauwkous - worden opgeroepen te getuigen tegen ‘de pretentie van
het westers, mannelijk subject, drager van een waardevrije absolute kennis en een
soevereine macht.’
In zijn dialogen brengt Diderot de filosoof die zich vastklampt aan systemen en
gewapend is met het principe van de non-contradictie, tot wanhoop. Filosofisch
gezien is Diderot een soort ekster, en men kan zich afvragen wat er aan eigen
stellingen zou overblijven als men al het leengoed uit zijn teksten zou elimineren.
Niemand heeft het tot nu toe gewaagd Diderots denken te systematiseren zoals
Granier heeft geprobeerd met Nietzsche, die even ongrijpbaar is voor systematici.
Over Diderots plaats in lesroosters en studieboeken citeert de Fontenay: ‘Diderot
heeft geen plaats binnen de elkaar opvolgende systemen, men kan het heel goed
zonder hem stellen om Berkeley te begrijpen na Locke, Hume Berkeley, en Kant
na Hume.’ De Fontenay zou zich nooit gewaagd hebben aan een filosofische studie
over een oeuvre ‘dat zich radicaal verzet tegen elke vorm van analyse en
verwoording’, als Jean-Louis Barrault haar niet had gevraagd ‘de strikheid der
methode’ op te leggen aan zijn dramatisering van Diderot, op te voeren in het
vroegere Théâtre d'Orsay (1979). De Fontenay schrijft daarover: ‘Pas toen ik met
schaar en lijmpot een stuk schreef, heb ik in concrete zin begrepen in hoeverre dat
wat de hedendaagse kritiek aanduidt als “het complex Diderot”, louter opzettelijk uit
stukken en brokken bestaat; het werk daaraan heeft me gesteund in mijn theorie
over Diderot als middelpuntvliedend en vol contrasten. Met mijn toneelschaar heb
ik niet een fraai geheel of een onaantastbare hiërarchie verknipt.’
Diderots denken, dat zo dicht bij de natuur en de impulsen van het lichaam staat,
is geen hecht, onaantastbaar organisme. Weliswaar getuigen zijn geschriften
voortdurend van de samenhang der natuur, maar juist, paradoxaal genoeg, in hun
vluchtigheid en springerigheid. Diderot denkt zoals hij zegt dat de natuur creëert:
onbeperkt, onvoorwaardelijk, zonder zijn eigen woorden te herlezen, op gevaar af
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dat uit zijn schaamteloze generositeit een overvloed aan wezens en vormen ontstaat
die maar wat ronddollen zonder zich ooit aan een doel te kunnen onderwerpen...
Maar hoe familiair hij ook het protocol aan de kant zet, altijd is het met het zelfde
streven: stoorzender te zijn in alle geheimtalen, de relativiteit te tonen van wat
volgens de heersende machten eeuwig en onveranderlijk is, het geluk te smaken
te verenigen wat de rituele macht gescheiden houdt.’ Het gaat dus niet zozeer om
het oeuvre van een filosoof, Diderot, als wel om een filosofisch gebeuren, want de
‘stijl creëert hier de methode.’

Polemiek
Diderots engagement, waarin het schrijven, het bestaan en de geschiedenis hecht
zijn verweven, is voor Elisabeth de Fontenay een voorbeeld. Ze beroept zich erop
wanneer ze zich kritisch uitlaat over de diverse houdingen waarin de intelligentsia's
van het Westen zich vaak verschansen, zelfs als ze zich progressief noemen.
Een voorbeeld van haar polemiek: Diderot wekt op tot wantrouwen tegen
machtsmisbruik als zodanig. Maar er zijn schrijvers die subtiele verschillen maken
tussen macht en macht: Sade bij voorbeeld, die lid was van de Revolutionaire Sectie
in Parijs, en tevens onsterfelijk werd als sekspotentaat.
De Fontenay schrijft: ‘Diderot biedt, als enige, de mogelijkheid een positie te
kiezen tegenover de “goddelijke markies” en zijn exegeten, die niet leidt tot dom
gemoraliseer. Hij geeft de blijmoedige kracht om de dandy's van het sadendom “sadendom” in de zin van christendom, wanneer men spreekt over het totaal van
degenen die ertoe behoren, zelfs als ze niet “praktizeren” - een schop onder hun
kont te geven. Diderots viriel en teder panseksualisme ontslaat ons van de noodzaak
te rollebollen in zo'n papieren hel.’
Diderot en Sade: twee libertijnen uit één tijdperk. Voor de markies bestaan er
twee soorten van despotisme, het ene - politiek en absurd - moet worden bestreden,
het andere - genotzuchtig - moet men cultiveren.
De critici van Sade maken gaarne gebruik van dit door de meester gemaakte
onderscheid, en hoeden zich wel voor de eenvoudige vraag: is er werkelijk een
verschil? Men bedenke dat de slachtoffers van de wandaden die de markies begaat
- met pen of penis - ‘meestal kleine luiden van stad of platteland zijn, en bovendien
bij voorkeur vrouwen of kinderen, alsof het belangrijkste, het meest exquise was,
de fysieke zwakte nog benadrukt te zien door maatschappelijke inferioriteit.’ Sade's
bandeloosheid kan niet zonder een Wet - in de schending daarvan ligt het genot,
en daarmee bevestigt hij de noodzaak van die Wet, zoals Lacan heeft aangetoond,
want het gaat niet om de vreugde van de overgave, maar om de ‘duizend en één
standjes van de absolute macht’. In het sadisme is seks een esthetisch en religieus
instrument van een rituele offerdaad, waarin het slachtoffer tot object wordt gemaakt
omdat het niet behoort tot het ras van de Uebermensch der ‘geënsceneerde
verfijning’, zoals Barthes het uitdrukt, en niet op de knieën alle staties heeft
beklommen die leiden naar de top van de Gotha der tegen-natuur. Elisabeth de
Fontenay benadrukt dan ook het belang van adeldom, weelde en kastelenbezit in
de cultus van het sadendom. Het mag ons verbazen dat juist in de jaren van het
opkomend nazisme de eerste exegeten gefascineerd waren door deze ‘holocaust,
gehuld in satijn en lichaamssappen’. Het waren Pierre Klossowski en George Bataille,
die men overigens niet van enig fascisme mag verdenken. Er waren in die tijd
intellectuelen die wel iets anders te doen hadden - vlucht en ballingschap bij
voorbeeld.
Horkheimer en Adorno schrijven in Juliette ou la raison morale: ‘De onmacht tot
verweer verleent de onderdrukker een soort wettelijk gezag.’ De Fontenay schrijft:
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‘Zonder enige sentimentaliteit wijzen zij in het werk van Sade de voortekenen aan
van de tirannie van het formalisme, die het gevoel verbant en het natuurlijke in de
mens als machinaal veroordeelt.’
Het is tegen deze tirannie dat Diderots pan-seksualisme ingebracht kan worden.
Voor hem schuilt de vrijheid van de mens in het feit dat zijn gevoeligheid hem
‘metafysisch, en dus politiek, ongeschikt maakt om als object, dus ook als object
van overheersing, te dienen.’ Diderot inspireert ons ‘tot een notie van genot waarin
het recht en de erotiek los van elkaar staan, waarin genot en bezitsdrang niet
hetzelfde zijn, hij wekt op tot haat tegen de sacrale seks, tegen het offer in al zijn
vormen, en tot aanbidding van het verlangen als positief en totaal, in onschuldige
veelvormigheid, in onbeteugelde nieuwsgierigheid.’
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Russen zijn ook maar mensen
De onverwachte terugkeer van Piet van der Valk en andere
misdaadliteratuur
Confrontatie door Nicolas Freeling Uitgever: Sijthoff, 224 p., f 18,50
Een minuut na middernacht door Gavin Lyall Uitgever: Sijthoff, 240 p.,
f 18,50
Venus met pistool door Gavin Lyall Uitgever: Sijthoff, 240 p., f 18,50
Sneeuwvalk door Craig Thomas Uitgever: Elsevier, 400 p., f29,90
Het kruis van eer door Alan Scholefield Uitgever: Meulenhoff, 266 p.,
f12,50
De Chelsea-moorden door Lionel Davidson Uitgever: Meulenhoff, 236
p., f19,50
Plot redactie: Ab Visser Uitgever: Elsevier, 159 p., f17,90
De hardste verhalen gekozen, vertaald en ingeleid door Ed Schilders
Uitgever: Loeb, 384 p., f29,50
R. Ferdinandusse
De in zijn tijd zo beroemde Amsterdamse inspecteur van politie Piet van der Valk
werd bedacht door iemand die in Amsterdam in het huis van bewaring zat opgesloten.
Die iemand was Nicolaas Freeling, een kok, en hij zat er verdacht van de diefstal
van een biefstuk. Die biefstuk had hij bovendien ook nog gejat. Hotelkoks hadden
de gewoonte na afloop van hun werk wat eten mee naar huis te nemen, en Freeling
had dat vijftien jaar in heel Europa gedaan, maar met de manager van dit
Amsterdamse hotel had hij steeds laaiende ruzie, en die manager schakelde de
politie in die een val zette en Freeling betrapte. Iedereen zat er flink mee in de maag,
maar Freeling kreeg de gelegenheid te gaan schrijven.
Zijn eerste ‘detective’ (Love in Amsterdam, 1962) heeft ook een hoofdpersoon die
in Amsterdam in het huis van bewaring terechtkomt, maar de zaak wordt opgehelderd
door de robuuste inspecteur Van der Valk (een naam die Freeling ontleende aan
een toenmalig officier van justitie, mr. Van der Valk Bouwman). Het kostte Freeling
moeite een Engelse uitgever te vinden, want men vond zijn woordgebruik waar het
liefde en lust betrof veel te vrijmoedig, maar de uitgever die hij ten slotte vond,
Gollancz, zag direct brood in de Van der Valk-figuur en moedigde Freeling aan om
rond de inspecteur en rond zijn stad, Amsterdam, een serie te schrijven. En Freeling,
die inmiddels met een Nederlandse getrouwd was en in Amsterdam woonde, begon
aan een serie van ongeveer elk jaar een boek tot hij in 1972 - een unicum in de
geschiedenis van het misdaadboek - Van der Valk om zeep hielp en níét deed
terugkeren. De Van der Valks hadden veel succes, in 1966 kreeg Freeling (voor
The King of the Rainy Country) de Amerikaanse Edgar voor de beste whondunit
van dat jaar, Van der Valk kwam zowel in Engeland als Duitsland voor de tv, en
vooral in Engeland is er geen handboek denkbaar zonder grote aandacht voor de
linkse, intellectuele Van der Valk.
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Hemmingway en Castro 1960

In Nederland is de Amsterdamse inspecteur minder populair gebleven dan in het
buitenland wat, naar ik altijd maar hoop, ook geweten moet worden aan de treurige
en soms zelfs abominabel slechte vertalingen die Freeling in de Zwarte Beertjes
kreeg. Bovendien was het schrijven van spannende, amusante speurdersverhalen
ook niet Freelings eerste doel, daarvoor is Van der Valk teveel geïnteresseerd in
de misdaad en de mensen die deze bedrijven. Waar een andere misdaadschrijver
een extra moord bedenkt om de spanning te verhogen, zal Freeling liever een extra
hoofdstuk inlassen om een karakter nader uit te diepen.
Freeling is zijn hele schrijversleven vergeleken met Simenon, en niet ten onrechte.
In de jaren vijftig was Maigret op het toppunt van zijn roem en in de vele keukens
waar hij werkte heeft Freeling die boekjes stukgelezen. Freeling (in 1978 tegen VN
over Simenon): ‘Ik heb een zeer groot respect voor hem. Maar dikwijls vind ik zijn
boeken te kort - net of het laatste hoofdstuk er is afgehakt. Je mist steeds dat kleine
stukje boek waarin iemand verantwoordelijk wordt gesteld. De morele vragen blijven
achterwege.’

Confrontatie
Wie dat eens wil controleren kan nu in de boekwinkel terecht waar een nog nooit
eerder in onze taal verschenen Van der Valk ligt. Het is Over the High Side, uit 1971,
dat in Amerika verscheen als The Lovely Ladies en nu hier Confrontatie heet. Van
der Valk is al aan het eind van zijn carrière, in het erop volgende boek, A Long
Silence uit 1972, wordt hij neergeschoten. Freeling woonde toen al een tijdje in
Straatsburg en voelde dat hij in een Franse stad niet over een Amsterdammer meer
kon schrijven. Confrontatie speelt ook al niet meer in Amsterdam, de inspecteur lost
een zaak op in Dublin, vooral omdat hij alles in het werk stelt zelf naar Dublin te
mogen, want er zijn dingen die hij niet begrijpt en die dan ook alleen opgelost worden
omdat hij er zich mee bemoeit. Ook in dat opzicht lijkt hij op Maigret: de misdaden
zijn op zich zelf niet zo bijzonder, ze worden het omdat Maigret zich ermee gaat
bemoeien. In Dublin wonen drie mooie dochters van de in Amsterdam vermoorde
zakenman, Anastasia, Agatha en Anna; vooral de eerst genoemde intrigeert Van
der Valk en hij voelt al gauw dat hij ermee naar bed moet om te weten wat voor
vlees hij in de kuip heeft, een gedachte die deze Anastasia ook weer koestert ten
opzichte van Van der Valk.
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Raymond Chandler, 1940

Freeling heeft de gewoonte, in zijn poging ook de morele vragen te beantwoorden
de lezer ook deelgenoot te maken van de overwegingen van zijn hoofdpersoon. In
zijn recente, in Straatsburg geschreven boeken over rechercheur Henry Castang
irriteert die dikwijls onsamenhangende filosofie, maar in Confrontatie zijn de kleine
plot en Van der Valks analyse daarvan helder en zinnig. De vertaling is ook goed,
al verbaasde het me dat de Ierse magistratuur over pliesie praat: waar Ieren pleece
zeggen bedoelen ze
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gewoon politie.
Confrontatie is het begin van een heruitgave in geheel nieuwe vertaling van alle
Van der Valks, en als dat lukt, misschien wel van alle Freelings. Dat althans ligt in
de bedoeling van uitgever A.W. Sijthoff die vorig jaar ook startte met het volledig
brengen van Helen McInnes, en deze zomer twee oude en zeer leesbare Gavin
Lyalls uitbracht als begin van de hele Lyall. Eén minuut na middernacht is Lyalls
beste (dat vindt hij zelf ook) en gaat over een tocht met gevaren en dodelijke
tegenstanders door Frankrijk richting Liechtenstein. Venus met Pistool is statischer,
maar een schoolvoorbeeld van de amusante manier waarop Lyall een plot weet te
bedenken.

IJzeren Gordijn
Russen zijn ook maar mensen. Dat is een ontdekking die thrillerschrijvers zélf hebben
gedaan. Wat hun andere onderwerpen betreft lopen thrillerauteurs meestal achter
de werkelijkheid aan: als de CIA een agent met een bom in een sigaar naar Castro
zendt, is het zeker dat het jaar daarop in diverse thrillers nog ingenieuzer methoden
worden bedacht om Castro op te blazen. Maar Russen zijn lastiger, daar weten we
weinig van. Af en toe wagen schrijvers zich achter het ijzeren gordijn, en ook Craig
Thomas heeft dat gedaan. Russische politici en militairen zijn ook maar mensen.
Nog steeds loert hun grimmig oog naar het Westen, maar ondertussen zuipen ze
teveel, hoereren bij het leven, frauderen, weifelen of spannen samen tegen het
wettig gezag van het proletariaat.
Aan de vooravond van de Helsinkiconferentie waar Salt-3 zal worden getekend,
krijgt de Britse geheime dienst foto's in handen van een geheel geëvacueerd
Lappen-dorp in noord-Finland. Er gaat een agent heen (codenaam Sneeuwvalk,
tevens de titel van het boek) die ontdekt dat de Russen daar een grensoverschrijding
geoefend hebben. Tijdens de Helsinki-conferentie zal het Rode Leger Scandinavië
en een deel van West-Europa bezetten zonder dat de Russische president en
partijleider op de hoogte is. Behalve het Westen is er nog iemand die het ontdekt:
majoor Vorontsjev van de KGB. Hij maakt ook heel wat mee tot een prachtig
beschreven helikoptergevecht in Siberië toe.
Die nieuw ontdekte Russen zijn aangenaam leesvoer, de scènes zijn overtuigend
beschreven en Craig Thomas kan heel goed spanning opbouwen. En toch is er
altijd iets dat niet goed zit. In zijn vorige thriller bij Elsevier, Wolfsklauw kwam Thomas
aan het slot zo in de knoei dat hij de dader voortijdig moest verraden, en in deze
Sneeuwvalk is het toeval majoor Vorontsjevs grootste hulp. Totaal in gedachten
verzonken rijdt hij niet naar zijn eigen flat, maar naar het huis waar hij met zijn vrouw
woonde, waarvan hij nu bijna gescheiden is, gaat tóch naar binnen en treft daar de
commandant van het Finse grensleger met wie zijn vrouw toevallig net kennis
gemaakt heeft. En de sinistere bedenker van het complot tegen de laffe,
lange-onderbroekendragende Sowjet-premier is toevallig weer net Vorontsjevs
pleegvader, en zo lust ik er nog wel eentje. Maar 't blijven mensen, en dat blijft nog
wel even leuk, en ín.

De Engelsen
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Meulenhoff Detection is een serie die zich beijvert om detectives en thrillers van
vele windstreken te brengen. Polen, Zweden, Italianen, Hillerman over de Indianen
enzovoort. Bij de laatste verschenen delen zijn er twee van Engelse auteurs die de
moeite waard zijn.
Allereerst Alan Scholefield die een verhaal bedacht over Duinkerken, de terugtocht
van de Engelse troepen in 1940. De jonge schrijver Turner bezoekt een veiling waar
een Victoriakruis voor dapperheid dat aan zijn vader heeft toebehoord, gekregen
voor zijn gedrag in Duinkerken, wordt geveild. Vreemde gebeurtenissen dwingen
hem uit te zoeken wat er toen met zijn vader gebeurde. Hij steekt het Kanaal over
en ontdekt dat in een dorpje in de duinen daar de naam Turner nog voortleeft, en
wel zodanig dat ook hij er bijna het leven bij inschiet. Origineel, aardig geschreven,
af en toe wat wijdlopig in details: een bescheiden vakman die aandacht verdiend.
De andere is Lionel Davidson, met een stevige reputatie in het internationale
thrillerwerk, die nu, in De Chelsea-moorden een puzzelthriller heeft geconstrueerd.
Een maniak in Chelsea annonceert moorden en voert ze vervolgens uit. Een
journaliste werkt aan de oplossing, de politie ook. Achtergrond: een vreemde
filmploeg, een Arabier, een slimme Chinees, en het vereist een vast geloof in de
Tien Kleine Negertjes-formule om zo'n boek helemaal serieus te nemen. Voor wie
dat doet zit het dan ook weer geheid in elkaar.

De verhalen
Het gaat trouwens goed met de Nederlandse misdaadliteratuur, en ik kan dat melden
op gezag van Ab Visser. Visser is redacteur van Plot, jaarboek voor oorspronkelijke
Nederlandse misdaad, horror, sf en spionage. Die spionage in de titel is nieuw, want
in deze derde aflevering van Plot is ook een verhaal van Willem Hogendoorn
(pseudoniem van Tomas Ross) opgenomen. Plot bevat verhalen van vrijwel alle
actieve misdaadauteurs die ons land rijk is, en wordt daarom door Visser
gepresenteerd als een zinvol overzicht van hoe goed het gaat. We schijnen, zegt
Visser, onze achterstand op Denemarken en Zweden in te lopen.
Dat klinkt natuurlijk mooi maar de werkelijkheid is anders. Plot zou een mooi
jaarboek zijn als Visser elke twaalf maanden kon kiezen uit een baaierd van korte
misdaadverhalen om te kunnen laten zien hoeveel en hoeveel mooie verhalen hier
geschreven worden. Maar nu verheugt Visser zich dat Plot zo mooi aantoont dat
de misdaadromanschrijvers ook af en toe een verhaal schrijven. Verhalen die dus
bevestigen wat we al weten. Dat Jacques Post steeds beter schrijft en een oog heeft
voor Kronkeliaanse situaties en ook nog wel eens de Rotterdamse Damon Runyon
zou kunnen worden, dat Tomas Ross goed schrijft maar dat spionage het ook van
de geniale inval moet hebben; en dat Van Zomeren die knarsende verhalen over
kinderen eens moet bundelen.
Maar de meeste Plot-auteurs hebben, omdat verhalen in dit genre een clou
behoeven, hun toevlucht gezocht tot simpele anekdotiek die je een half uur later al
weer vergeten bent. Wie een paar echte, smakelijke verhalen wil lezen moet een
blik werpen in de bloemlezing die Ed Schilders maakte voor uitgever Loeb. Loeb is
begonnen aan een serie van vierentwintig verhalenbundels waarin griezel, misdaad,
oorlog, pulp de thema's zullen zijn. Schilders bracht de hardste verhalen bijeen. De
eerste zinnen van zijn inleiding luiden: ‘Het sterftecijfer in deze bundel ligt boven
het gemiddelde. Toch geloof ik niet dat daaraan de hardheid van de verhalen
gemeten kan worden.’ Het zijn allemaal Amerikaanse verhalen, en ze gaan over de
hardheid van het leven. Over de grote steden, de diepe armoede in de crisisjaren,
over de discriminatie, de drank en de vrouwen, de misdaad en de eindeloze reeks
slachtoffers van het geweld. Een groot deel van de Amerikaanse maatschappelijke

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

geschiedenis is vastgelegd in tijdschriften, en veel Amerikaanse schrijvers hebben
hun kritische bijdrage daaraan geleverd. Wie Dashiell Hammett en Raymond
Chandler en Ross Macdonald in deze bloemlezing verwacht komt niet bedrogen
uit, maar ze zijn niet het boeiendst. In hun werk is het genre misdaadverhaal te
duidelijk zichtbaar. Veel harder zijn Farrell, Nelson Algren, Hemingway en Richard
Wright die treffende staaltjes rauwheid en intimidatie verzonnen.
Er valt natuurlijk over de keuze en de inleiding van zo'n bloemlezing heel wat te
zeuren, maar dat valt weg als je na De hardste verhalen ons eigen Plot leest. En
dan te bedenken dat we eerst Denemarken nog moeten inhalen.

Charles de Gaulle in 1968. Tekening van Paul Flora
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Alles keert eeuwig terug
De Bayreuther Festspiele in een roman van Pierre-Jean Remy
Salue pour moi le monde door Pierre-Jean Rémy Uitgever: Gallimard,
380 p., f31,70 Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Jongma
‘Groet namens mij de wereld.’ Deze beroemde laatste woorden van Richard Strauss,
die ze ontleende aan Tristan und Isolde, heeft Pierre-Jean Rémy als titel gekozen
voor zijn nieuwe roman. Het klinkt ongetwijfeld vriendelijk, maar er spreekt toch ook
een zekere reserve uit, het voorbehoud van iemand die zelf niet in de gelegenheid
is of geen tijd heeft. Voor Rémy geldt het laatste. Men weet het zo langzamerhand
al: de verzoeking die voor hem van een onbeschreven blad papier uitgaat, is niet
te weerstaan. Het invullen van blanco papier met lettertjes is voor hem een
tijdverslindende en allesoverheersende passie geworden, die tot voor huidige
begrippen zeer lijvige boekdelen leidt.
Zijn ambitie daarbij is het schrijven van een ‘comédie humaine’ van de twintigste
eeuw, waarbij zijn uitgangspunt minder ‘objectivistisch’ is dan dat van Balzac. De
overvloed aan personages die deze laatste ten tonele voerde om in de breedte een
tijdperk te kunnen schetsen, wordt bij Rémy teruggebracht tot een verteller en diens
directe omgeving, met als achterliggende gedachte dat de nauwkeurige beschrijving
van een klein stukje wereld exemplarische waarde kan hebben voor het begrijpen
van een tijdperk als totaliteit. ‘In het een is het al’, en het is afhankelijk van het talent
van de schrijver in hoeverre hij erin slaagt zijn tijdgenoten door zijn werk een
‘collectief geheugen’ te verschaffen. Rémy's methode om via een verteller nauwkeurig
verslag te doen van herkenbare gebeurtenissen en plaatsen werkt bij de lezer sterk
de suggestie in de hand met een autobiografie te doen te hebben, wat de afstand
tussen schrijver en lezer klein maakt. De toon van Rémy is zo niet vertrouwelijk,
dan toch wel uitnodigend voor de lezer om ook zelf als personage de roman binnen
te stappen. Het maakt het lezen van zijn romans tot een zeer betrokken bezigheid.
In twee vorige romans, Rêver la vie - de titel geeft al aan dat er geen sprake is
van een autobiografie in engere zin - en Les enfants du parc, paste Rémy dit procédé
toe in lagen, wat hem in staat stelde om verschillende generaties over en door elkaar
heen aan het woord te laten. In zijn nieuwe roman, Salue pour moi le monde,
handhaaft hij een striktere eenheid van tijd, plaats en handeling, door het verhaal
zich af te laten spelen binnen de vaste kaders van de Bayreuther Festspiele. Het
lijkt erop of Rémy alleen nog maar zijn schrijftafel verlaat om de opera te bezoeken.
Zo schreef hij al een biografie van Callas en is hij operamedewerker van de Nouvelle
Revue Française. Zijn grote bewondering voor Wagner voert hem bovendien
telkenjare naar Bayreuth, waar hij zich in een klein gezelschap van trouwe adepten
laat overspoelen door de machtige golven van Wagners muziek. Ik merk dat ik
ongemerkt toch weer van Rémy beland ben bij de verteller, maar zo oncontroleerbaar
is de overgang nu eenmaal.

Collectief geheugen
In het jaar dat het verhaal speelt, staat de Ring der Nibelungen op het programma
en de vier grote opera's das Rheingold, die Walküre, Siegfried en Götterdämmerung
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worden door de verteller en zijn gezelschap in deze chronologische volgorde bezocht,
en men kan zich afvragen in hoeverre Rémy hier een poging doet zijn ‘collectief
geheugen’ in te bedden in de Germaans-mythologische oorsprongen. In ieder geval
blijken er nauwe relaties te bestaan - of ze worden gesuggereerd - tussen de inhoud
van de opera's en de persoonlijke levensgeschiedenis van de verteller. Het Rijngoud
waaruit de ring gesmeed wordt die aan de drager veel macht maar door een vloek
ook veel onheil brengt, wordt door de verteller in verband gebracht met zijn
schrijverschap dat hem ten slotte, in een averechtse beweging, isoleert van de
mensen om hem heen, en in het bijzonder van zijn vrouw Marie-Thérèse, die van
hem wegloopt. Zijn oorspronkelijke onbevangenheid wordt door het schrijven en de
boeken aangetast: ‘Er is een tijd geweest dat ik kon luisteren, beminnen, verstaan,
zonder ook nog de behoefte te hebben er woorden uit te vormen.’ ‘En dan, met de
jaren, hebben de boeken deze barrière tussen mij en de wereld opgeworpen die al
spoedig zo moeilijk te overbruggen bleek, en die maakte dat ik niet meer uit kon
gaan zonder wroeging: zoveel dat ik nog moest lezen, moest schrijven... Het leven
dat ik nog enkel daarvoor leefde. Marie-Thérèse zelf, die uiteindelijk nog slechts
aan mij verscheen als door een scherm. (...) De vloek van de ring... De boeken...’
Maar ook de onderlinge relaties binnen het mythologische volkje uit de opera's
krijgen een weerklank binnen het wereldje van de verteller en zijn gezelschap. Zo
vallen er bij voorbeeld dwarsverbindingen te maken tussen Wodan, Fricka, Brünnhilde
en haar geliefde Siegfried met wie zij ook samen zal sterven, aan de ene kant en
de verteller, Marie-Thérèse, en zijn jeugdige vriendin Claire die hij zal verliezen aan
de aankomende schrijver en als zodanig zijn ‘troonopvolger’, Guillaume, aan de
andere kant. Er blijkt niets te veranderen; alles keert eeuwig terug, wat ook weer
steun verleent aan de opvatting die je uit Rémy's werk kunt afleiden, dat elke
gebeurtenis exemplarische betekenis heeft.
In de personages van Vivienne en Kurt Reich worden de littekens zichtbaar die de
ontsporing van de Germaanse geest onder Hitler heeft teweeggebracht. Vivienne
is het meisje dat Auschwitz overleefde maar het getatoeëerde kampnummer met
zich meedraagt als een onuitwisbaar Leitmotiv. Haar tegenspeler is de raadselachtige
Kurt Reich. Over hem wordt meer gesuggereerd dan dat er waargemaakt kan
worden. Voor de oorlog trad hij als arts toe tot de nazi-partij, naar zijn zeggen om
van dichtbij getuige te kunnen zijn van datgene waartoe de nazi's in de
concentratiekampen in staat waren, en waar mogelijk de slachtoffers nog bij te
kunnen staan. Op voorspraak van deze laatsten wordt hij na de oorlog niet vervolgd.
Hij zit enige tijd in de regering, maar heeft daarna in Bonn enkel vijanden, omdat hij
‘te veel weet’, en ook al omdat hij de advocaten van de leden van Rote Armee
Fraktion financieel zegt te steunen. Van dat laatste zijn de Rafleden zelf onkundig.
Kurt Reich wordt er de oorzaak van dat ook de laatste opera, Götterdämmerung,
een echo in het heden krijgt. Zoals Siegfried door list en politieke machinaties ten
onder gaat, zo vindt Reich op vergelijkbare wijze zijn einde bij een gijzelingsactie.
Terugkerend van een uitstapje worden hij en de verteller overvallen en als gijzelaars
opgesloten in een landhuis. De suggestie is sterk dat ‘Bonn’ hierachter zit, en dat
de Raf uitsluitend als instrument is gebruikt. Dit zou mogelijk gemaakt zijn door de
onduidelijke politieke rol die Reich in Duitsland speelde. Bij een overval op het
landhuis door het leger komt iedereen om, behalve de verteller, die op tijd wordt
bevrijd om de laatste voorstelling van de Götterdämmerung bij te kunnen wonen.

Onbehagen
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Het gevoel van onbehagen dat mij bekroop tijdens het lezen van de gijzelingsscène
meende ik aanvankelijk te moeten toeschrijven aan de ‘bedachte constructie’. Met
de haren erbij gesleepte kitsch, vond ik. Maar bij nader inzien ligt het toch misschien
minder eenvoudig. Hoewel het bezwaar van het al te geconstrueerde blijft bestaan,
was ik waarschijnlijk ook weer in de val gelopen van Rémy's methode. Dat wil zeggen
dat ik opnieuw de verteller ben gaan vereenzelvigen met Rémy en pas door de
gijzeling er hardhandig aan herinnerd werd met een roman te doen te hebben, en
niet met een autobiografisch geschrift. Zo hoog is kennelijk het ‘werkelijkheidsgehalte’
van zijn boeken, dat elke ‘oneffenheid’, elke gebeurtenis die zich controleerbaar
niet zo heeft afgespeeld, de lezer weer wakker maakt en hem erop wijst dat het
Rémy niet te doen is om ‘de’ werkelijkheid, maar om ‘een’ werkelijkheid, die, gegeven
de omstandigheden, heel wel denkbaar is. En bij een figuur als Reich in een Duitsland
dat de Tweede Wereldoorlog als een niet uit te vlakken collectief geheugen met
zich meedraagt, is inderdaad het een en ander denkbaar.
Rémy besluit zijn relaas over de Godenschemering op 4 mei 1980, dat wil zeggen
aan de vooravond van de dag dat, vijfendertig jaar na dato, de Canadezen
Amsterdam nogmaals bevrijdden van de tijdelijke overheersing door het Germaanse
godendom. Toeval? Ongetwijfeld. Maar soms heeft ook het toeval een zin.
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Martelende wisselbaden
William Gerhardie: The Polyglots
Vergeten boeken
Gerrit Komrij
Is William Gerhardie een vergeten schrijver? Ja en nee. Is zijn tweede roman, The
Polyglots, verschenen in 1925 - om en nabij Gerhardie's dertigste verjaardag - een
vergeten boek? Ja en nee. De literaire coryfeeën van zijn tijd waren niet mals in hun
loftuitingen, Gerhardie was een ‘ster’, en toch werd hem nooit een plaats toegekend
in een plejade, of die nu uit zeven of uit honderd sterren bestond, allen Erkende
Prozalichten, waardig het proefschrift van vele toekomstige Literaire Professoren
te beschijnen, waarna de bestudering van hun erkende werken een eigen leven zou
gaan leiden, omdat het ene proefschrift nu eenmaal het andere baart, en omdat
Literaire Professoren een aangeboren hekel hebben aan het lezen van
ongecanoniseerde boeken.
Het is de lust en het leven van een Lit. Prof. om in een nieuw proefschrift, een nieuw
artikel de afgezaagde en oude wijsheden van zijn collega's te herhalen. Met zijn blik
gericht op constellaties - scholen - kon hij maar weinig beginnen met zo'n eenzame
ster, omringd door leegte en raadselen, een ster die weliswaar helder scheen maar
bij geen andere hemellichamen paste. Dat stemt tot wanhoop. En weinig vrezen de
literaire magazijnmeesters - vroeger en nu - zozeer als de wanhoop.
Orde, soliditeit, samenhang - dat is de vruchtbaarste grond voor een wildgroei
van deftige artikelen en ontleende dissertaties. The Polyglots, de roman waarover
het hier gaat, is meer dan genoeg bejubeld, maar zelfs nooit terechtgekomen op
de plank van de minor classics, een canon op zichzelf. Waarom? Omdat deze roman
niet minor is. Het is één van de grote romans van deze eeuw, ik ben waarachtig
niet de eerste die het zegt. (Ik doe voor geen Literair Professor onder.) Maar wie
kent het boek? Het is nooit in het Nederlands vertaald. Wie kent Gerhardie? Zijn
naam komt niet eens voor in de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur.
Geen vergeten schrijver, maar - al of niet moedwillig - buiten de canon gehouden;
geen obscure roman, maar - al of niet verklaarbaar - buiten het gezichtsveld van
velen gebleven: daarom hoort hij in deze reeks thuis. ‘Achter de grote namen van
de moderne literatuur,’ schrijft Michael Holroyd, ‘staat een schaduwkabinet van
schrijvers klaar om het roer over te nemen zodra de Wind van de Mode is gedraaid.’
In dat schaduwkabinet zit William Gerhardie. Dat schaduwkabinet is de voornaamste
- zij het niet de enige - leidraad bij deze serie over Vergeten boeken.

Gloed en verve
Weinig romans zijn zo levendig, zo reëel, worden zo bevolkt door figuren van vlees
en bloed als The Polyglots. De gestalten springen uit het boek en gaan op je tafel
zitten, en zelfs als je het boek hebt dichtgeslagen blijven ze daar met elkaar en met
zichzelf bezig, in het bezit van al hun tics en eigenaardigheden. Hun gloed en verve
substantieert zich, ze zijn je vertrouwelingen geworden, en je voelt hun adem tegen
je wang. Ze hebben je ingepalmd. Die kracht heeft het boek. Toch is Gerhardie geen
realist. Met het realisme heeft zijn roman niets, maar dan ook volstrekt niets
uitstaande. En dat niet omdat uitbundige humor en spot er zo'n grote rol in spelen,
heel anders dan in het bedompte, schoolmeesterachtige realisme zoals wij dat
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gewend zijn - tenslotte is dat alleen maar de vaderlandse variant van het realisme.
Het is eerder omdat het boek zo rijk is als het leven zelf - een mengeling van hilariteit
en melancholie, van vitaliteit en strompelend voortgaan, van sprankelende facetten
en het duister niets, van hoop en onvermogen, van gelukkig toeval en om duistere
reden verloren kansen, van het een en het ander en van alles daartussen. Het
realisme heeft iets plats, alsof er - ondanks alle pretenties - maar een klein deel van
de werkelijkheid mee wordt getoond. Het realisme is een antwoord. Het werk van
Gerhardie is een vraag. En de werkelijkheid heeft meer met vragen dan met
antwoorden te maken. The Polyglots is zo direct omdat het - ik waag mij voor één
keer van ganser harte op het ijselijke en gevaarlijke terrein van de algemeenheden
en grote woorden - uit het leven voortkomt, en niet uit een interpretatie van het leven,
zoals dat bij het realisme, ondanks het vertrouwenwekkende etiket dat de belofte
van ‘de hele mens’ inhoudt, het geval is (Oeff! De Lit. Prof. kan weer in de kast.)
Van belang is hierbij een fragment uit een brief die Gerhardi vanuit Villa Edelweiss
- Gerhardi?
Pas op zijn eenenzeventigste jaar veranderde hij zijn naam in Gerhardie. Er moest
een e achter, vond hij. Ook Shakespeare, Dante, Blake en Goethe hadden een e
op het eind. Nu dan!
- Vanuit Villa Edelweiss in Tirol aan John Rothenstein schreef, in de periode dat
hij werkte aan The Polyglots: ‘John: er is maar één zinnig literair advies voor
iedereen, en dat is dit: schrijf niet zoals je denkt dat de mensen van je verwachten:
schrijf alleen zoals jij het leven voelt. Dat wil zeggen: als je een onderwerp behandelt
waarmee je niet vertrouwd bent - bij voorbeeld de zee - vermoei je dan niet met het
naspeuren van allerlei technische aspecten van, zeg maar, de navigatie, maar schrijf
over schepen en wat dies meer zij zoals ze indruk op je hebben gemaakt en - het
allerbelangrijkste - alleen wanneer ze indruk op je hebben gemaakt. Als ik een tuin
vol mooie bloemen zie, als die aanblik iets in me heeft losgemaakt (het is mogelijk
dat ik geen van de bloemen bij naam ken), dan is het mijn enige zorg hoe ik mijn
particuliere emotie aan de lezer overdraag, en alleen indirect hoe het visuele effect
van het geheel zal zijn. Hoewel...’
Ook dit hoewel is typerend voor Gerhardie. Eén standpunt zou te benauwend zijn.
Daarom was hij, in de ogen van de literatuurbedienden, zo ongeschikt voor een
constellatie van schrijvers, kon hij geen vaste plaats vinden - tussen aanverwante
artikelen - in een van hun literaire warenhuizen. De liefde, de schoonheid, de
onschuld portretteren - niets minder wilde Gerhardie - dat doe je niet vanuit één
standpunt; je kan ze enkel attaqueren door om beurten en soms tegelijkertijd lyrisch,
cynisch, poëtisch, nuchter, dolkomisch, melig, melancholiek, bevlogen, aards en
satirisch te zijn. De wisseling van stemmingen in The Polyglots is verbazingwekkend,
maar al de complexiteiten staan in dienst van maar één doel: de eenvoud. Je hoeft
de tranen van het lachen niet uit je ogen te wissen, want je hebt ze het hoofdstuk
daarna al weer nodig: om te huilen. Maar tussen de lachsalvo's en het geween door
ontstaat er iets coherents, een tijdelijke harmonie, uit de dissonanten stijgt een
hemelse muziek op, de scharnieren en hengsels kraken maar de deur zwaait soepel
open.

Compensaties
‘Schrijven kent zo zijn compensaties,’ zegt George Diabologh in The Polyglots.
‘Want als er geen vuur in jouw manuscript komt, dan kan jouw manuscript nog altijd
in het vuur.’ En het vuur van Gerhardie is de allesverterende humor, niet de humor
van oudbakken geestigheden, made in Holland, de humor van
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hoor-eens-hoe-grappig-ik-ben en hoera-dominee-springt-uit-de-band, maar de humor
van, tsja, een hogere orde, door dezelfde Diabologh-Gerhardie alsvolgt omschreven:
‘Humor is wanneer ik jou uitlach en tegelijkertijd mijzelf uitlach (omdat ik jou
uitlach), en mezelf uitlach omdat ik mezelf uitlach, en zo verder tot in de tiende
macht. Het is onpartijdig, vrij als een vogel. Het onschatbare voordeel van de komedie
boven elke andere literaire methode om het leven te beschrijven is dat je op een
superieure, maar niet opdringerige wijze opgewassen bent tegen elke aldus
beschreven notie, houding en situatie. We lachen - we lachen omdat we niet
vernietigd kunnen worden, omdat we ons eigen noodlot niet herkennen in welke
daad of welk resultaat ook, omdat we onsterfelijk zijn, omdat er geen wereld bestaat
die zus of zo is; alleen eindeloze werelden: eeuwig gaan we van de ene in de andere
over. Hierin ligt de hilariteit, de futiliteit, de onoverkomelijke grootheid van al het
leven besloten.’
De hoofdfiguur, George Hamlet Alexander Diabologh, spreekt deze woorden uit
op het schip de Rhinoceros dat hem, met een bont gezelschap van ‘polyglots’, na
een verblijf in het verre oosten terug naar Engeland brengt. Het is een reis van
wereld naar wereld naar wereld, en er zijn bespiegelingen over ‘de onoverkomelijke
grootheid van al het leven’ te over. Er is ook veel kolder aan boord. Al deze
wisselingen maken de dood van een ne-
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genjarig meisje, Natàsha, tot iets des te schrijnenders: een bevroren moment in de
hete passaat, een traan tussen de lachsalvo's, een onvergetelijke futiliteit in de
oceaan van vergetelheid. Dat een nooit moraliserende, cynische, wereldwijze
schrijver als Gerhardie erin slaaagt van Natàsha een van de ontroerendste kinderen
uit de literatuur te maken, het is een wonder. The Polyglots is geschreven met een
meesterpen en een kinderhart.

William Gerhardie

Ratjetoe
Het realisme in de literatuur vindt doorgaans zijn oorsprong in een kromme pen en
een oudemannetjeshart.
Voorafgaand aan de reis maken we het bestaan mee van een kolonie Belgische
oude dames, overgeplant uit de sfeer van Nice en Biarritz, Petersburg en Parijs,
Karlsbad en Cannes naar het einde van de wereld, Russische generaals zonder
leger, germanofiele erotomanen, Amerikaanse wat-nietalles, die in Japan en
oost-Rusland zijn bijeengeslibd in de volstrekt krankzinnige politieke chaos van vlak
na de eerste wereldoorlog: een concoctie van lafaards, quasi-helden, overlopers,
excentrieken, dromers, dandy's, militairen en idioten uit alle windstreken. Ze worden
geobserveerd door George Diabologh, een Anglo-Russische officier, verbonden
aan de Britse Militaire Missie in Wladiwostok - de biografische gegevens stemmen
overeen met die van William Gerhardie. ‘Wat een ratjetoe waren we, zelfs binnen
elke nationaliteit. De Russische oppasser Stanislaw was meer een Pool dan een
Rus; Browne was meer een Canadees dan een Amerikaan; Gustave meer een
Vlaming dan een Waal, en ik - wel, u weet wie ik ben. En - om dat gezelschap nog
representatiever te maken voor de laatste wereldoorlog - was daar die jeugdige
Britse officier, een van die eenvoudige en brave jongens die, in oorlogen die worden
aangegaan omwille van vrijheid, beschaving, het verdedigen van de nationale eer,
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de onderdrukking van de tirannie, het herstel van rust en orde en meer van die
bloed-vereisende gewijde zaken, luchtigjes bij duizenden worden opgeofferd, en
hun wereldbeeld bestaat uit een vaag gevoel dat er ergens iets mis is en dat daar
iemand voor moet hangen. Dus gaan ze, met een blij gezicht, hun ondergang
tegemoet, op de gok dat hun vijand juist dié kwade duivel is naar wiens bloed ze
dorsten en zodra ze klaar zijn met hun rechtvaardige (en avontuurlijke) zaak kan
de oorsprong van het kwaad ze maar weinig meer schelen.’

Oorlog
De oorsprong van het kwaad, de oorlog - ‘op een of andere manier, terwijl niemand
keek, had zich het idee in de hoofden van denkende mensen vastgezet dat oorlogen
onvermijdelijk waren. Het zou, wat dat betreft, werkelijk beter zijn wanneer ze
helemaal niet dachten’ - en de politiek - ‘ik dacht: in zo'n groot, stuntelig, inaccuraat,
onzeker, tastend, blunderend, opgeblazen lichaam als de politiek doet één idioot
meer of minder er weinig toe’ - hebben al deze zonderlingen (met tante Teresa uit
Diksmuide als vanzelfsprekend opperhoofd) bijeengedreven: ze vormen voor
Gerhardie een microkosmos, een symbool voor de hilariteitverwekkende futiliteit
van het leven én voor zijn onoverkomelijke schoonheid. Toch is The Polyglots ook
geen symbolistische roman, om de eenvoudige reden dat elk etiket een verarming
betekent - het is, zal ik maar zeggen, ‘misschien’ iets van een
symbolico-poëtico-comico-realistico-enzovoorts-roman. Hoewel... Enfin, het tart de
grenzen. Deze roman is even ontheemd en babylonisch als de personen die erin
rondwaren. Het optimisme erin is niet meer dan een instinct tot zelfbehoud, en het
pesimisme ook. Alleen de liefde telt.
Het lezen van William Gerhardie's roman ‘beneemt je de adem’ door de manier
waarop hij, door kiezelstenen te beschrijven, goudaders weet te suggereren, door
zijn vermogen om vonken uit gekunsteldheid te slaan en door de intense warmte
van zijn afstandelijkheid. Hij maakt de nachtmerrie van de politiek aanschouwelijk
zonder een politiek boek te schrijven, zijn humor en melancholie werken als
martelende wisselbaden die op de meest onverwachte momenten op je neerdalen
en worden uitgesteld, en zijn doel blijft, bij alle verbittering, het zoeken naar
zuiverheid, zonder moraal, zonder zelfbedrog, zonder slaap. Het wordt de hoogste
tijd dat alle romans van Gerhardie in het Nederlands worden vertaald, The Polyglots
voorop. Het literaire warenhuis is aan een grondige reorganisatie toe en de
magazijnmeesters wacht ontslag.
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De angst voor het mijnenveld
Maarten 't Harts pleidooi voor het onbevangen waarnemen
De zaterdagvliegers door Maarten 't Hart Uitgever: De Arbeiderspers,
202 p. f21,50
Carel Peeters
Waarom een schrijver een verhaal of een boek aan iemand opdraagt blijft voor de
lezer meestal in het duister. Of we weten niet wie we ons moeten voorstellen bij de
naam, of we weten het wel en dan ligt de reden al te zeer voor de hand: het is
‘schrijvers vriend of vriendin’. Het motief is simpel van algemeen liefhebbende aard.
De geheimen daarvan blijven natuurlijk verborgen. Menige lezer van het tijdschrift
Tirade zal zich afgevraagd hebben waarom Maarten 't Hart zijn daarin gepubliceerde
verhaal ‘Het Muiderslot’ aan mij opdroeg. Ik wil dat hier wel verklappen, al denk ik
dat men het ook wel kan raden: die reden is van algemeen liefhebbende aard. Liefde
was echter niet de enige aandrift. De tweede reden, die ten opzichte van de eerste
van volstrekt ondergeschikt karakter is, is een verschil van mening over bepaalde
literaire aangelegenheden. Binnen onze relatie konden wij dat niet oplossen en
daarom heeft Maarten het maar in de groep gegooid. Zijn grote groep lezers. Het
geval wil echter dat ik ook een van zijn lezers ben en nu zijn we weer waar we
begonnen. Teruggeworpen op ons zelf. We zullen het samen moeten doen. Tenslotte
is het óns leven.
Het begon allemaal vorig jaar. Het tijdschrift De Revisor organiseerde een discussie
onder de titel ‘De taak van de schrijver’ en gebruikte als aanleiding een aantal tot
stellingen omgevormde zinnen uit twee artikelen van mij in Vrij Nederland. De eerste
zin van de eerste stelling (waar alles op terug te voeren is) luidde: ‘De ontbrekende
dimensie van de literatuur van dit moment is de visie: de persoonlijke samenhangen,
syntheses en inzichten van een schrijver.’ Op deze en andere stellingen werd
gereageerd door Dirk Ayelt Kooiman, J.F. Vogelaar, Jacob Groot en Willem Jan
Otten en dat leidde in volgende nummers tot uitvoerige antwoorden in eerste en
tweede instantie van mij, Vogelaar, Kooiman, Otten en Groot. Maarten 't Hart zweeg.
Hij broedde op ‘Het Muiderslot’, een polemiek in de vorm van een verhaal. Het werd
gepubliceerd in Tirade van februari en nu in de bundel verhalen De zaterdagvliegers.

Maarten 't Hart, foto Bert Nienhuis

Welk een onverwachte gedaante kan een liefde en een oneffenheid in de relatie
aannemen! Maarten 't Hart stoot door naar het bedrieglijk realistisch ogende absurde
verhaal. Het ziet er aanvankelijk heel gewoon uit: Maarten vertelt van de uitnodiging
die hij van een radioreporter kreeg om een dag op te trekken samen met een
rattenvanger. De bedoeling is dat Maarten als bioloog met de rattenvanger een
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gesprek voert over diens werk en dat de reporter daar dan zijn microfoon tussen
steekt om het op te nemen. Maar dan verandert het verhaal al snel van karakter.
De reporter blijkt niet helemaal goed wijs. Hij zegt dingen die uit mijn mond heel
aannemelijk zouden klinken onder heel andere omstandigheden, uit zijn mond is
het alsof hij een verkeerd script in handen heeft. Alsof een schoenmaker ineens
visserslatijn gaat praten, alsof een horlogemaker uitpakt over de geheimen van de
pedicure. De reporter bindt Maarten op het hart dat hij ervoor moet zorgen dat zijn
gesprek met de rattenvanger niet bestaat uit ‘vrijblijvende informatie en leuke
anekdotes’, maar dat het een diepgravende en dramatische discussie moet worden.
Geen feiten, ‘het gaat om de interpretatie van feiten.’ Als het er na enige tijd naar
uitziet dat hij niet krijgt wat hij wil betoogt hij: ‘Deze muskusratten zijn alleen maar
een middel: het doel is aan de hand van dit verschijnsel inzicht te krijgen in de
structuur van onze maatschappij. Het gaat om de confrontatie van jouw en zijn
werkelijkheid, waarbij de rat de katalysator is. Wat hebben we aan al die informatie.
Aan al die feiten? Aan al die onbenullige verhalen? Het gaat om de ideeën, de
syntheses, de samenvattingen!’
Deze reporter heeft te veel in het tijdschrift De Revisor zitten lezen en te weinig
in zijn vakblad De goede reporter. Hij wil van Maarten een ‘interpretatie van de
werkelijkheid’ aan de hand van het verschijnsel rat. De reporter had aan Maarten
ook kunnen vragen of hij niet een interessant gesprek zou willen beginnen met de
blinde muur waarop hij in zijn kamertje uitkijkt. Maarten zou zich in zo'n geval nog
wel een tijdje weten te redden, maar de blinde muur zou niet zo spraakzaam zijn.
Het is zo ongerijmd wat de reporter wil dat de lezer van het verhaal niet goed zal
begrijpen wat de bedoeling is. Het verlangen van de reporter zou minder
vreemdsoortig zijn als hij Maarten had gevraagd een gesprek te voeren met een
schrijver, een filosoof, een criticus of een conservator van een museum. Die doen
het soort werk waarbij een ‘interpretatie van de werkelijkheid’ te pas komt. Van een
rattenvanger is dat te veel gevraagd, het zij met respect gezegd.

Polemiek
Hoe ongerijmd ook, iemand die de discussie in De Revisor heeft gevolgd zal na
enige tijd begrijpen dat Maarten 't Hart een verkapte polemiek aan het voeren is
tegen degenen die vinden dat een schrijver in zijn werk ook uitspraken over de
werkelijkheid moet doen. Om dat te kunnen doen moet hij de ideeën en inzichten
die hij heeft verworven aanwenden. Dat zijn niet zo maar wat leuke theorieën op
een achtermiddag bedacht, die komen voort uit zijn ervaring en uit de wisselwerking
tussen de werkelijkheid en wat hij over die werkelijkheid heeft gedacht en gelezen.
De invloed van andere schrijvers of een filosofie is hierbij evenzeer van belang.
Tegen dit soort schrijversschap keert Maarten 't Hart zich. Wil men een goed
voorbeeld van een schrijver die het schrijven zo opvat, dan hoeft men maar te
denken aan Willem Frederik Hermans of aan Saul Bellow. In hun werk is sprake
van ‘persoonlijke samenhangen, ideeën en inzichten’, hoe problematisch de
behandeling er ook van is. Maarten 't Hart wordt in het verhaal zo geïrriteerd door
het, door hem zelf bedachte, curieuze gedrag van de reporter dat hij zich zelf
plotseling een college hoort geven over de manier waarop hij de werkelijkheid wil
zien en beschrijven. Het is een schrijverscredo: ‘En dat is nu precies het moeilijkste
wat er is: goed waarnemen. Dat kan eigenlijk alleen een kind maar, dat nog niet
bedorven is door het bezit van ideeën. Want al wat je denkt is alleen maar een soort
BTW op zintuigindrukken, door het verstand betaald, omdat je hersens nu eenmaal
functioneren moeten, maar waar het op aan komt is niet de werking van de hersenen
en de noodzakelijkerwijs altijd onjuiste, vervalsende, oppervlakkige filosofie die ze
voortbrengen, maar op het vermogen om beter te zien en beter te horen en beter
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te ruiken en beter te voelen, op het vermogen om al die overtollige ballast, dat stof
in je hersenen dat het denken voortbrengt, weg te werken en te vervangen door de
unieke, altijd eenmalige ontvankelijkheid voor eenmalige zintuigindrukken
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omdat er niets is, je leven lang niet, wat precies gelijk terugkeert, zodat elk moment
zijn eigen waarde heeft, en waard is met behulp van je zintuigen geregistreerd te
worden en er dus eigenlijk niet eens tijd overblijft om te denken.’
Dit pleidooi voor de onbevangen waarneming en registratie daarvan is meer dan
respectabel. Zintuiglijkheid is kenmerkend voor het proza van 't Hart en in de beste
gevallen krijgt het juist daardoor een bijzonder karakter, zoals in Een vlucht
regenwulpen. Wat anderen nauwelijks zien, horen, ruiken of voelen valt hém op.
Hij bezit het vermogen de dingen naar zich toe te halen en ze een betekenis te
geven. Maar 't Hart bagatelliseert het feit dat mensen niet alleen zien, horen, ruiken
en voelen, er wordt door mensen ook gedacht en dat denken houdt niet op bij romans
en verhalen. Zoals 't Hart een lofzang houdt op het onbevangen kinderlijke
waarnemen, zo zou ik een pleidooi willen houden voor het verstand en het menselijke
vermogen om ergens samenhang in de zien. Ik ben me ervan bewust dat het
verstand ten opzichte van de lelieblanke onschuld van het pueriele in een zwakke
positie is. Waar niet gedacht wordt heerst de zuiverheid. Elke roman van enige
betekenis gaat zelfs over het onvermogen van het verstand en de rede; het genre
illustreert bij voortduring het deficit van de menselijke rede. Het zijn de zintuigen en
bovenal de gevoelens die steeds roet in het eten gooien. Het is heel treurig dat
mensen moeten denken, omdat ook nog blijkt dat zij zelf en de wereld er niet veel
beter door worden.

Gevarenzone
Voor veel schrijvers is alles wat te maken heeft met moraal, ideeën, inzichten,
standpunten en filosofie een mijnenveld waar ze angstvallig uit de buurt blijven. Dat
hebben ze goed gezien: in dat gebied wordt het leven op scherp gesteld en kan
men niet uitwijken naar mooie jeugdherinneringen, sentimentele ontboezemingen
en een warm bad van gevoelens. Een schrijver die zich echter in het gebied waarbij
het bordje ‘Dangerous!’ staat begeeft, zal te maken krijgen met veel teleurstellingen,
maar hij zal ook kanten van het leven zien waardoor hij althans voor enige tijd de
indruk heeft dat hij greep heeft op een klein deel van de wereld. Hij zal wat minder
door het leven zwalken. Vroeger sprak men van literatuur van ‘Europees niveau’,
een kwalificatie waar veel onduidelijkheid over bestaat. Zeker is dat het om literatuur
ging waarin thematisch en stilistisch iets op scherp gesteld werd. Waarom worden
in Nederland zoveel buitenlandse schrijvers gelezen? Omdat ze iets aansnijden dat
niet gebonden is aan een nationale cultuur, het stijgt er thematisch en stilistisch
bovenuit. Het gaat om een visie of bepaalde inzichten uit de gevarenzone die door
zo'n schrijver consequent worden behandeld.
Het onbevangen waarnemen waarvoor Maarten 't Hart een pleidooi houdt staat
het verwerven en in romans verwerken van bepaalde ideeën niet in de weg. Het
schrijven van romans is een empiristische aangelegenheid: zonder waarneming en
zonder ervaring kan de schrijver weinig beginnen en alleen op basis daarvan kan
hij bepaalde samenhangen gaan zien. Dat inzicht hoeft niet per se in de intellectuele
of morele sfeer te liggen, het ontstaat juist uit een vermenging van verstand en
gevoel en de betekenis die daaraan door de verbeelding wordt gegeven.
't Harts moeilijke verhouding tot het verstand als het gaat om het schrijven van
romans en verhalen wordt ongetwijfeld ingegeven door zijn christelijke opvoeding.
Daarin bemoeilijkten wetten, verklaringen en denkgewoonten het primaire gebruik
van de zintuigen: de geest is alles, het vlees is niks. Alles wat hij waarnam als kind
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werd bedorven door de vooropgestelde interpretatie die eraan kleefde, afkomstig
uit de bijbel. Van onbevangenheid kon daarom geen sprake zijn. Van dit ‘stof’ - dit
door het christendom geïnfecteerde verstand - heeft hij zich geleidelijk ontdaan en
nu wil hij er geen ander stof meer voor de in plaats. Het zijn de biologische feiten
en niet de intellectuele waardoor het leven volgens 't Hart wordt beheerst. Het
verstand moet voor 't Hart synoniem geworden zijn met bijbel-exegese. Blijft het feit
dat menigeen zijn verstand ook onbevangen weet te gebruiken zonder ooit in de
bijbel te hebben gestudeerd.
't Harts overwegend biologische en zintuiglijke kijk op de wereld spreekt mij wel
aan, maar dan als een empirische instelling op basis waarvan het verstand goed
kan werken, het voorkomt elke vorm van metafysica. In de praktijk van de verhalen
in De zaterdagvliegers krijgt de zintuiglijkheid in bepaalde verhalen echter een
overdreven accent. Deze verhalen leiden over het algemeen aan overdrijving,
waardoor je tijdens het lezen begint te mokken en tegenspartelt. Zoals 't Hart het
veel te vaak heeft over zaken die ‘zo mooi’, ‘zo prachtig’ zijn, zo doet hij een krachtig
beroep op de bereidheid van zijn lezers om te geloven in wat hij schrijft als het gaat
om het overbrengen van de indruk die iets zintuiglijks op hem maakt. In 't Hart leven
twee zielen: de ene wil zijn lezers strelen en verleiden, de ander wil hem prikkelen.
Die behoefte aan streling en het verlangen te beantwoorden aan de sentimenten
van de lezer houdt in dat hij zijn verhalen te mooi maakt ten koste van de
waarschijnlijkheid. In het eerste verhaal, ‘Het brandende braambos’ doet hij een
krachtig beroep op de lezer om te geloven dat de hoofdpersoon een bepaalde lucht
aan een haven zo intens ondergaat dat hij-bijna aan de wereld ontstijgt als hij het
ruikt. Ik ontken niet dat een bepaalde lucht een onuitwisbare indruk op iemand kan
maken, maar 't Hart gaat er te lang op door, hij zaagt maar door, alsof hij er zelf aan
twijfelt of men hem wel zal geloven. Iets minder nadruk en wat terloopser gebracht
zou de betekenis van de geur veel effectiever hebben gemaakt in dit overigens sterk
ontroerende verhaal over een meisje dat met de hoofdpersoon op de dijk dingen
wil doen waarvan hij nog niet eens de naam weet. Hij heeft het almaar over bijbelse
zaken, terwijl zij maar steeds wil doen wat haar oudere zusje ook doet. Het verhaal
illustreert ten onzent aardig het hierboven geschetste conflict tusen het bijbelse
verstand en het heidense gevoel.
Overdrijving ontsiert ook de verhalen ‘Velasques Keurkorps Major’, ‘Het stilleven’,
‘De eerste lichting’ en ‘De waterstaafwants’. In het verhaal over de sigarenbandjes
staat de hoofdpersoon dagelijks op het dak van de Rioolbemaling om een man aan
te zien komen met een sigaar. Van hem krijgt hij altijd het sigarenbandje. Dit is heel
begrijpelijk, maar 't Hart zegt dat de jongen elke avond, en dat gedurende meer dan
een jaar, op die plaats staat om de man aan te zien komen. In ‘Het stilleven’ doet
de jongen van negen jaar wel erg onnozel als hij maar niet wil begrijpen wat een
‘stilleven’ is. Hij lijkt wel achterlijk. In ‘De eerste lichting’, een van de twee verhalen
waarin 't Hart het heeft over zijn bestaan als schrijver, gaat hij bijna een dag lang
op de lichting van de brievenbus zitten wachten, als een schildwacht van de PTT.
Dit wordt tot het absurde en melige doorgevoerd. Je kunt je goed voorstellen dat 't
Hart eens een keer een tijdje op het lichten van de brievenbus heeft zitten wachten
omdat hij het verkeerde adres op de verkeerde brief had geschreven. Maar niet
zolang als hij in dit verhaal beschrijft. ‘De waterstaafwants’ is een verhaal waarin
ook gepolemiseerd wordt. Ditmaal tegen mensen en eerstejaars studenten die niet
álle namen van álle planten en insecten willen weten als ze op een excursie door
een weiland lopen. 't Hart laat iemand zelfs zeggen ‘Waarom moeten we dat eigenlijk
weten?’ Een buitengewoon vreemde vraag voor een eerstejaars student biologie
en een die ook nooit zo gesteld kan zijn. Waarschijnlijker is dat iemand tijdens die
excursie heeft gezegd: zoveel namen van zoveel planten en insecten kunnen we
toch niet in één keer allemaal onthouden! Dat zou ik begrijpen, want 't Hart maakt
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van het waarnemen in dit verhaal een tergende manie. Elk plantje en elk insect dat
hij ziet wodt met naam en toenaam genoemd om de studenten en de lezer te
prikkelen: zij hebben veel te weinig aandacht voor alles wat leeft en bloeit om hen
heen.
De verhalen in De zaterdagvliegers zijn te verdelen in jeugdherinneringen (5),
verhalen uit de profesionele sfeer van de biologie (3) het schrijversbestaan (2) en
twee over de korte periode dat hij leraar was. Ze zijn allemaal anekdotisch van
karakter, maar soms is dat toegepast op de manier van de traditionele ‘vertellers’
waar ik rillingen van krijg. Zoals de eerste zin van het titelverhaal, dat verder een
van de beste is: ‘Tegenover ons woonde, in de vier huizen tussen de stal van slager
Brinkman en de Reinestraat, een weduwnaar, twee oude vrijsters en zes vrijgezellen.’
Grootvader op de praatstoel. Bij deze vertellersallures hoort de bekrompen nestgeur
van de eigen straat, de rare mensen die je als kind ziet en de knusse als bekend
veronderstelde topografie (‘Rioolbemaling’, ‘Het Stort’, het ‘havenhoofd’). 't Hart
ontkomt aan deze hebbelijkheden van vertellers door een overmacht aan
genuanceerde details, een selectief geheugen en door de zorgvuldige ontwikkeling
binnen het verhaal. (Met name het titelverhaal en ‘Het brandende braambos’ blinken
hierdoor uit.) In andere verhalen lukt die ontwikkeling minder omdat hij daarin de
herhaling en het uitspinnen van een motief te ver doorvoert (‘Velasques’ en ‘de
eerste lichting’)
In De zaterdagvliegers heeft de waarneming de overhand en dat leidt tot veel
oppervlakkige verteller sanekdotiek. maar 't Hart zou 't Hart niet zijn als hij in met
name de jeugdherinneringen niet zijn beste gezicht zou laten zien. Ze passen in de
reeks verhalen over ‘de ontwakende Maarten’ die ontdekt dat de werkelijkheid niet
is zoals hij aanvankelijk, gezien door de ogen van de christelijke mythologie, leek.
De werkelijkheid is anders. Deze ontdekkingen zijn het resultaat van zijn onbevangen
manier van waarnemen en houden tegelijk een interpretatie van de werkelijkheid
in. Door het verstand.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

34

Een verdediging van de vrouw
John Stuart Mills tractaat uit 1869 vertaald
De onderwerping van de vrouw door John Stuart Mill Inleiding Maaike
Meijer Vertaling Eva Wolff Uitgever: Boom Klassiek, 160 p. f26,50
Jan Fontijn
In 1869 werd in Londen The subjection of women van John Stuart Mill gepubliceerd.
Het boekje sloeg in als een bom. In een doorwrocht betoog zet Mill alle gangbare
opvattingen van zijn tijd over het wezen en de bestemming van de vrouw op een
rijtje, waarbij hij iedere keer aantoont waartoe deze opvattingen hadden geleid: een
totale afhankelijkheid van de vrouw, te vergelijken met de situatie van de slavernij
die toen maar net achter de rug was. Het boekje maakte ook buiten Engeland indruk.
Er verschenen verschillende vertalingen, de Nederlandse verscheen al in 1870.
Aletta Jacobs beschreef in haar memoires de indruk die het boek op haar als
veertienjarig meisje maakte: ‘De slavernij der vrouw werd voor mij het spookbeeld
dat alles wat ik zag, hoorde of zelf ondervond reliëf verleende en toespitste op een
bepaald punt. Omdat ik een meisje was, mocht ik niet voor doctor studeren.
Universiteiten waren alleen voor jongens bestemd, werd mij verteld.’ Het traktaat
van Mill werd door de vader van Aletta in de huiselijke kring voorgelezen.
Dat een man het geschreven had, was natuurlijk niet onbelangrijk. Geïnspireerd
door zijn vrouw Harriet Taylor, had Mill zich op dat voor een man glibberige terrein
gewaagd. En met succes. Ook in de ogen van hedendaagse radicale feministen.
Kate Millet bij voorbeeld beveelt de lectuur van Mill aan ‘vanwege zijn heldere
voorstelling van de bestaande situatie’. Een man die van Millet een compliment krijgt
moet van goeden huize komen. Maaike Meijer, die de inleiding van de recente
vertaling van Mills boek voor haar rekening neemt, meent dat Mill elk paternalisme
vreemd is. ‘Dat komt omdat hij niet spreekt namens de vrouwen, niet probeert zich
de feministische strijd toe te eigenen en vrouwen gaat uitleggen wat ze moeten
doen.’ Dat doet hij inderdaad niet. Wel was zijn analyse voor vele
negentiende-eeuwse vrouwen een heldere samenvatting van hun situatie waarmee
ze aan het werk konden gaan. Stuart Mill zelf was van mening dat mannen met de
emancipatie mee moesten doen: ‘Een vrouw die zich bij een beweging aansluit, die
niet de goedkeuring van haar man heeft, maakt van zichzelf een martelares, zonder
de mogelijkheid een apostel te worden, want haar man kan legaal een einde maken
aan haar apostolaat. Men kan van vrouwen niet verwachten, dat zij zich inzetten
voor de emancipatie van de vrouw, zolang niet een groot aantal mannen bereid is
zich bij hun onderneming aan te sluiten.’

Vaders
Hoe is Stuart Mill tot het schrijven van zijn traktaat gekomen? Er zijn drie factoren
te noemen, die onderling samenhangen: Mills eigen persoonlijke ontwikkeling, de
invloed van zijn vrouw en dochter en ten slotte de aard en ontwikkeling van zijn
filosofie. De eerste twee factoren krijgen bij de inleidster Maaike Meijer het volle
pond, maar de laatste komt er bij haar wat bekaaid af. Ze bladert voor de filosofie
van Mill in een paar handboeken en constateert dan kwaad dat daar slechts de
buitenkant van Mill aan bod komt. Maaike Meijer legt nadruk op de binnenkant van
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Mill, zijn gevoels- en liefdeleven. Van die binnen- en buitenkant van Mill komen we
iets te weten dank zij Mills autobiografie. Nieuwsgierig gemaakt door Maaike Meijer
ben ik deze gaan lezen en ik moet zeggen dat ik zeker niet teleurgesteld ben. Niet
dat Mill er het achterste van zijn tong laat zien, zeker niet. Maar die autobiografie
stelt je in staat de ontwikkeling van zijn denken en leven te volgen. Het is een
ontwikkeling die niet los is te maken van een stormachtige doorbraak in zijn
gevoelsleven.

John Stuart Mill, tekening David Levine

Die doorbraak vond plaats in 1826. Mill, ten prooi aan een langdurige depressie,
las in dat jaar de Memoires van de achttiende-eeuwer Marmontel. Een passage
daarvan gaat over de dood van Marmontels vader en Mill was tot tranen toe
bewogen. Dat hij kon huilen stelde hem gerust: ‘ik was geen stok of steen’. Ik was
niet van hout, zouden we nu zeggen. Vanaf die tijd durft hij toe te geven aan allerlei
dingen van het leven, die tot dan door de strenge opvoeding van zijn vader taboe
waren. Zo krijgt hij belangstelling voor de natuur en voor de romantische dichters.
Dat was vroeger wel heel wat anders geweest. In zijn jeugd ging Mill gebukt onder
het ijzeren regime van zijn vader, de befaamde James Mill, schrijver van een
geschiedenis van Brits Indië en aanhanger van het zogenaamde Utilitarianisme of
Benthamisme, een hybridische en sterk dogmatische filosofie, genoemd naar de
rijke en excentrieke vrijgezel Jeremy Bentham.
Vader Mill zelf nam de opvoeding van zijn zoon ter hand en die opvoeding loog er
niet om. Op driejarige leeftijd begon vaderlief hem Grieks te leren, op achtjarige
Latijn; verder geschiedenis, logica, poëzie schrijven en zovoort. Wat een volwassene
met veel moeite aan kennis kon verwerven, had de jonge Mill al onder de knie. Het
bijzondere was dat Mill als kind niet in de gaten had dat hij ver op zijn leeftijdgenoten
vooruit was, omdat hij weinig contact met ze had. Voor gevoel en voor alles wat tot
verheerlijking van gevoelens leidde, had vader Mill grote minachting. Goed of slecht
had volgens hem niets met gevoelens te maken maar alleen met gedrag. In zijn
autobiografie aarzelt Mill een uitspraak te doen of hij door de strengheid van zijn
vader nu een winnaar is of een verliezer. Al met al heeft hij toch een gelukkige jeugd
gehad en hij laakt in latere jaren de moderne opvoeding die alleen inhaakt op wat
kinderen interessant vinden. Niettemin volgt op deze Spartaanse opvoeding de
psychische breakdown en vervolgens de bekering tot gevoel of - om in de termen
van Maaike Meijer te spreken - hij
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laat zijn ‘vrouwelijke’ kant, zijn anima aan bod komen.
In 1830 dan ontmoet Mill de drieëntwintigjarige Harriet Taylor, die dan al een
huwelijk van vijf jaar achter de rug heeft. De vriendschap tussen Mill en Harriet duurt
meer dan twintig jaar en als Harriets echtgenoot sterft, trouwen ze in 1851 met
elkaar. Maaike Meijer toont met allerlei voorbeelden aan welke belangrijke rol Harriet
in het leven van Mill gespeeld heeft; ze spreekt zelfs over een ‘beslissende rol’.
Onder invloed van Harriet wijzigt Mill zijn opvattingen over het huwelijk en de positie
van de vrouw. Beide partners komen tot een hechte samenwerking. Volgens Mill
was in zijn publikaties het abstracte en puur-wetenschappelijke van hem afkomstig,
terwijl het ‘menselijke’ element en het practische inzicht van Harriet kwam.
De inleidster keert zich hevig tegen de velen die over Mill schrijven en de rol van
Harriet trachten te reduceren. Dat zal zeker waar zijn, maar wat Maaike Meijer
enigszins op de achtergrond schuift, is het feit dat Mill al voor zijn ontmoeting met
Harriet tot andere denkbeelden kwam. Dat was niet alleen het gevolg van zijn mentale
crisis in de jaren twintig, maar ook van bij voorbeeld zijn contacten met de Saint
Simon-beweging in Frankrijk vanaf 1828. Het wordt hem duidelijk dat het grootste
geluk van mensen slechts bereikt kan worden door de mens te beschouwen als
een zowel rationeel als emotioneel wezen. Hij protesteert heftig tegen de kring van
zijn vader waarin zo de nadruk lag op determinatie van de mens door zijn omgeving
en door zijn voorgeschiedenis. Een mens kan tot op zekere hoogte kiezen, meende
hij. Onder invloed van het continentale denken raakt hij er steeds meer van overtuigd
dat het statische mechanistische en absolutistische denken van de achttiende eeuw
vervangen moet worden door het dynamische en in laatste instantie relativistische
denken van de negentiende eeuw.
Politieke instituties zijn voor Mill relatief. Comte leert hem dat geschiedenis een
voortdurend proces is van organische groei en dat noch sociale instituties noch de
menselijke natuur gefixeerd zijn, maar veranderen. We moeten, zo beweert Mill, de
onmiddellijke problemen die zich in een tijd voordoen, trachten op te lossen via
kennis en opvoeding. Essentialistische definities over het wezen van de mens, van
de man en de vrouw zijn uit den boze. Elke zin die Mill schrijft is doordrongen van
de overtuiging dat a priori filosofieën, gebaseerd op intuïtie en ingeboren ideeën,
uit den boze zijn. Die filosofieën hanteren vage, abstracte ideeën die slecht
gedefinieerd zijn, niet toetsbaar zijn en het conservatisme in de kaart spelen. Ziek
werd Mill van het lezen van Hegel.
Al deze overtuigingen, die Mill al vroeg aanhing, zijn terug te vinden in De
onderwerping van de vrouw. In zijn autobiografie schrijft Mill dat hij zijn feministische
overtuiging niet van Harriet kreeg, maar dat hij die al vóór hij haar kende bezat, zij
het meer als abstract principe. Ongetwijfeld heeft zij ervoor gezorgd dat het geraamte
van Mills ideeën wat meer vlees kreeg.
Wie na meer dan honderd jaar Mills pleidooi leest, zal het opvallen dat een aantal
meningen waartegen Mill zich richt nog steeds worden aangehangen en met vuur
worden verdedigd, terwijl natuurlijk een aantal misstanden door de tijd zijn
achterhaald (bij voorbeeld kiesrecht en recht van echtscheiding). Juist waar hij
opvattingen over wezen en bestemming van man en vrouw onder de loep neemt,
heeft zijn betoog niets aan actualiteit verloren. Uit het begin van zijn essay blijkt dat
hij zich wel degelijk bewust was waaraan hij begon. De zaken die hij bepleit berusten
op hevige emoties en zolang die bestaan is het moeilijk de ander met argumenten
te overtuigen. Dat Mill het toch probeert, komt onder meer omdat hij een
onverbeterlijke optimist is, blijft geloven dat de mens bij stukjes en beetjes vooruitgaat
en dat de redelijkheid ten slotte zal overwinnen. Hij gelooft dat we een
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maatschappelijke orde tegemoet gaan waarin rechtvaardigheid de hoogste deugd
is en waarin relaties gebaseerd zijn op gelijkheid. Dat de mens vrijheid wil en een
‘progressive being’ is, dat is dan zijn a priori, denkt de sceptische, doemdenkende
twintigste-eeuwer.
Het is een goed idee geweest om deze klassieke tekst, in de soepel lopende
vertaling van Eva Wolff, weer uit te geven. De informatieve inleiding van Maaike
Meijer wordt afgesloten met een uitvoerige bibliografie.

Mao. Tekening van ‘Tim’ (Louis Mitelberg)
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Het streven naar evenwicht
De ideale mini-maatschappij van John Irving
The Hotel New Hampshire door John Irving Uitgever: Jonathan Cape,
230 p. f42,10 Importeur: Keesing
Ed Schilders
Het Hotel New Hampshire - de vierhonderd pagina's van de roman en het dertigtal
kamers van het hotel - wordt bewoond door de grootste concentratie merkwaardige
karakters die sinds lange tijd in één Amerikaans literair bouwwerk bijeen is gebracht.
De bezitters van het hotel en de hoofdpersonen van de roman zijn de leden van het
gezin Berry. Frank is de oudste zoon. Het belangrijkste gegeven dat zijn jeugd
beheerst is zijn homoseksualiteit. Op latere leeftijd deelt hij regelmatig het bed met
een kleermakerspop.
Franny is het oudste meisje. Irving spaart papier noch woorden om de lezer op
haar verliefd te doen raken. Als Franny zestien is wordt ze verkracht door drie quarter
backs uit het footballteam van de plaatselijke high school. Later trouwt ze met een
neger. Dan komt John. Hij is de verteller, de schrijver van deze roman. Hij houdt
van Franny, een liefde die ook inderdaad ‘geconsumeerd’ wordt, zoals de Amerikanen
dat zo netjes noemen.
Lilly is de tweede dochter. Vanaf haar vroegste jeugd kent ze groeistoornissen
waardoor ze fysiek een klein mensje blijft. Geestelijk groeit ze vanaf haar zestiende
door te gaan schrijven. ‘Ik groei,’ roept ze vanuit het kamertje waar ze achter haar
schrijfmachine zit. Als ze uitgegroeid is, na haar tweede boek, pleegt Lilly zelfmoord.
Egg is het jongste kind. Een jongetje. Hij dreigt doof te worden, maar we weten niet
of zijn slechthorendheid van blijvende of van voorbijgaande aard is. Met zijn moeder
vindt Egg de dood bij een vliegtuigongeluk. Vader Win Berry kan het best een
romanticus genoemd worden. Hij onttrekt zich aan de belangrijkste normen die de
na-oorlogse maatschappij het gezinshoofd is gaan opleggen. Hij biedt zijn vrouw
niet de zekerheid van een inkomen en een carrière maar de onzekerheid van een
hotel in een stadje waar nauwelijks toeristen komen, en geeft daarmee zijn kinderen
niet het doorsnee huis maar de voorlopige hotelkamer. Moeder Berry wordt door
Irving op de achtergrond gehouden. Misschien omdat ze precies is wat we van een
moeder verwachten.

John Irving (Foto RBP)

Amerika
Nu kan ik wel zeggen dat er wat mij betreft met deze hoofdpersonen niets echt
verontrustends aan de hand is, maar ik zou dan voorbijgaan aan een aantal
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vooringenomenheden die onze samenleving zonder enige twijfel nog steeds onveilig
maken. En aangezien John Irving Amerikaans staatsburger is, moeten we daarbij
in het bijzonder aan de Amerikaanse samenleving denken. Homoseksuelen worden
daar nog net niet het land uitgezet, maar er als zodanig binnenkomen is niettemin
een opgave op zich zelf.
Negers hebben, in principe, weliswaar gelijke burgerrechten, maar in Atlanta zijn
onlangs de jaren vijftig toch maar weer herleefd. Interraciale huwelijken liggen
maatschappelijk op veel plaatsen nog zeer gevoelig. En incest is natuurlijk een
taboe waar minstens de hele westerse wereld nog hard op moet studeren.
Nemen we dergelijke factoren in aanmerking, dan kan Irvings roman gedefinieerd
worden als een boek waardoor dergelijke vooroordelen en opvattingen ondermijnd
worden. Na lezing van The Hotel New Hampshire is het onmogelijk om aan Frank
terug te denken als een geschifte volgeling van Pygmalion, of aan John en Franny
als bloedschenders. En op andere niveaus zijn Egg en Lilly geen gehandicapten,
de vader en de moeder geen slechte ouders. Irvings gezin Berry is een fictief bolwerk
van mensen die ieder op hun eigen manier een gangbare maatschappelijke norm
overtreden en Irving laat haarscherp zien dat zulke overtredingen niet per definitie
slechtere mensen of een minder goede samenleving opleveren. Het tegendeel wordt
onvoorwaardelijk bewezen.
Dat is één, en wat mij betreft de belangrijkste betekenis van deze roman. Een
betekenis die niet tot stand komt via een structuur van directe contrasten tussen
het bolwerk van de Berry's en de buitenwereld. Irving bepaalt zich tot zijn personen
maar doet dat tegelijk via zo opvallend onconventionele en soms zelfs via naar het
surrealisme neigende situaties dat de lezer automatisch gedwongen wordt
vergelijkingen te maken met ‘de echte wereld’.
Zodra, bij voorbeeld, Frank zelf overtuigd is geraakt van zijn homoseksuele
geaardheid wordt dit noch verzwegen, noch echt besproken in het gezin. De meeste
gezinsleden - maar niet de vader - raken er terloops van op de hoogte maar zien
daarin geen aanleiding tot verontrusting of vraagtekens. Niettemin blijft de lezer zich
waarschijnlijk afvragen - ook omdat Irving dat een paar keer slinks suggereert wanneer Frank nu eens met zijn vader zal gaan praten. Dat is immers, zijn we
gewend te denken, de tweede stap op weg naar de verwerving van de vrijheid om
hetzelfde geslacht lief te hebben. Hoe vertel ik het mijn ouders. Welnu, in deze
roman vertelt Frank het zijn vader niet. Dat is in het gezin Berry totaal overbodig en
Irving slaagt erin de lezer daarvan te overtuigen. Frank is homoseksueel en alleen
zijn beleving daarvan is belangrijk.
Door zich zo te concentreren op zijn personen en hun kleine wereld schept Irving
niet alleen automatisch scherpe contrasten met de wereld buiten de roman, het
gevolg is mede dat het gezin Berry uitgroeit tot een ideale samenleving. Zo'n
samenleving wordt zeker niet gekenmerkt door een maximum aan individuele vrijheid.
Irving maakt steeds weer duidelijk - door situaties die variëren van hoogst komisch
tot diep tragisch - dat individuele vrijheid slechts waardevol is wanneer die beleefd
wordt in harmonie met de groep waartoe men behoort. Dat is geen kwestie van
tolerantie of zelfs van begrip voor elkaar, het is een combinatie van wederzijds
respect en zelfbehoud. Als vader Berry zijn kinderen voor de tweede keer in een
wild hotel-avontuur stort door zich in Wenen te vestigen, is geen van de andere
gezinsleden daar werkelijk blij mee. Niemand verzet zich echter tegen de
onderneming omdat iedereen beseft dat het alternatief een doodongelukkige vader
is of de breuk in het gezin betekent, en dus hoe dan ook een verstoring van de
harmonie die voor iedereen op dat moment van vitaal belang is.
Ik heb Irvings mini-maatschappij hierboven ideaal genoemd. Dat wil niet zeggen
dat daarbinnen verdriet en zorgen afwezig zijn. Ideaal betekent hier dat zulke
alledaagse negatieve spanningen als haat, wantrouwen, egoïsme, en concurrentie
door de personen vermeden worden. Verdriet en zorgen hoeven niet strijdig te zijn
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met een gelukkig leven. Integendeel. Zoals in zoveel andere mythische vertellingen
komt ook het levensgeluk van de Berry's uiteindelijk mede tot stand door de tragische
maar louterende dieptepunten in hun samenleving. De verkrachting van Franny, de
dood van Egg en moeder Berry, de zelfdoding van Lilly. Het zijn gebeurtenissen
waaruit
Vervolg op pagina 43
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Aan de hand van een prent
Een merkwaardige verzameling karikaturen
Masters of Caricature from Hogarth and Gillray to Scarfe and Levine
Introductie en commentaar: William Feaver Samenstelling: Ann Gould
Uitgever: Weidenfeld and Nicolson, 240 p. f89,25 Importeur: Keesing
Koos van Weringh
Masters of Caricature is een hoogst merkwaardig boek, als ik zo vrij mag zijn met
deze opmerking te beginnen. Het wordt door de uitgever aangekondigd als ‘het
eerste volledig geïllustreerde boek, gewijd aan de geschiedenis van deze echt
populaire kunst.’ En daaraan wordt nog toegevoegd dat alle beroemde namen
aanwezig zijn. In totaal 243 karikaturisten komen in het boek voor. Van elk van hen
is een korte biografie opgenomen, die vergezeld wordt door één of twee prenten.
De uitgever laat in een opmerking vooraf weten dat de nadruk bij de prenten ligt op
de portretcharge.
Het boek is samengesteld door Ann Gould, van wie wordt meegedeeld dat zij een
kleindochter is van Sir Francis Carruthers Gould, die omstreeks de eeuwwisseling
een bekend Engels tekenaar was. Zij heeft zich laten bijstaan door een aantal andere
deskundigen uit Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De kunstcriticus William
Feaver schreef een algemene inleiding en verzorgde tevens korte commentaren bij
de verschillende hoofdstukken. Volgens de flap hebben die de bedoeling elke
generatie van karikaturisten in een historische context te plaatsen. Over al deze
aanduidingen en bedoelingen valt het één en ander op te merken. De uitgever, om
daarmee te beginnen, bedoelt waarschijnlijk dat het de eerste verzameling van deze
aard in het Engels is. Het in 1974 door Skira uitgegeven boek La Caricature steekt
met kop en schouders boven dit boek uit. Maar tegen een uitgever, die denkt ‘hoe
exclusiever hoe beter’, mogen wij niet al te hard zijn: zijn flapproza zij hem vergeven.
Dan komen we bij de Introduction van Feaver, in The Observer van 23 augustus
omschreven als een briljant commentaar. Briljant geschreven lijkt het mij zeker, dat
is Feaver wel toevertrouwd, maar inhoudelijk valt het toch enigszins tegen. Hij maakt
tamelijk veel generaliserende opmerkingen, vaak aan de hand van één prent. Op
grond van andere prenten van dezelfde tekenaar of uit dezelfde periode kan ook
het omgekeerde worden betoogd. Over de periode die voorafgaat aan de Eerste
Wereldoorlog schrijft hij dat in de nationalistische stijl van land tot land niet zoveel
onderscheid valt waar te nemen. Hij verduidelijkt dat niet en het lijkt mij ook
betrekkelijk. Wat zich hier wreekt is dat Feaver uitsluitend op de hoogte is van de
karikatuur in enkele landen, met name Engeland, Duitsland, Frankrijk en de
Verenigde Staten. Hij hecht veel waarde aan het verschil tussen situatie-karikatuur
en portretcharge, zonder goed duidelijk te maken wat hij daaronder nu precies
verstaat.
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Tekening van Marc (Mark Boxer) van de Engelse strijder tegen pornografie Lord Longford.
Marc tekent voor The Times

Knipselmap
De commentaren die aan de verschillende hoofdstukken voorafgaan bevatten niet
zoveel nieuws. De laatste drie hoofdstukken die meer dan honderd bladzijden
beslaan, gaan over Franse en Duitse satirische tijdschriften, over van ‘Jazz age to
Depression’ en ‘Post-War Caricature’, een vreemde indeling. En het gaat zeker niet
over de historische context, waarin generaties karikaturisten kunnen worden
begrepen. Daarvoor wordt er te veel op één hoop gegooid.
Het grootste deel van het boek bestaat uit de biografieën van de tekenaars,
verzorgd door Ann Gould en enige andere deskundigen. Wat in de eerste plaats
opvalt is, dat geen melding wordt gemaakt van The Center for the Study of Cartoons
and Caricature, een instelling die verbonden is aan de universiteit van Canterbury
in Kent. Daar houdt men zich bezig met de studie van de politieke prent, maar
wellicht is mevrouw Gould daarvan niet op de hoogte. Wat zij heeft nagelaten, en
dat is veel ernstiger, is te vertellen waarom deze 243 tekenaars door haar en haar
medewerkers uitgekozen zijn. Het bekijken van die namen roept vele vragen op.
Wat is het uitgangspunt geweest? Kwaliteit? Het voorhanden zijn van een mapje
met toevallige knipsels? We weten het niet. Waarom van de Engelse tekenaars, ik
zal enige voorbeelden noemen, wel Cummings van de Daily Express en niet Franklin
van The Sun, die toch ook een aardige portretcharge kan weggeven? Waarom van
de Fransen niet Wiaz en Plantu en wel Sennep? Waarom van de Russen wel het
beroemde trio Kukryniksi en niet Dmitri Moor of Boris Efimov? Waarom niet Boris
Artzybasheff, die formidabele portretcharges vervaardigd heeft? En zo kan ik nog
een hele tijd doorgaan, maar ik zal mij nu even tot Nederland beperken, want ook
dat land komt in het boek voor. Dat Louis Raemaekers en Fritz
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Behrendt aan de orde komen ligt, gezien hun internationale oriëntatie voor de hand.
Wie er niet in staat is Albert Hahn, trouwens alle tekenaars van De Notenkraker en
De Nieuwe Amsterdammer ontbreken. Van de tegenwoordige generatie Nederlandse
tekenaars missen we Frits Müller, Opland, Peter van Straaten, om mij tot deze drie
te beperken. Alleen Jan Frits de Knoop, die een aantal jaren voor De Tijd heeft
gewerkt, treffen we aan. Ik heb niets tegen De Knoop, maar zal toch weinig
tegenspraak ontmoeten als ik zeg dat wij hier niet met het hoogtepunt van de
Nederlandse spotprentkunst geconfronteerd worden. Van hem is een prent over
Van Agt opgenomen die in het bijschrift twee fouten bevat: ‘elected Dutch Prime
Minister in 1977, Controls two members of his government, Hans Wiegel en Willem
Aantjes’.
De biografieën zelf zijn van zeer ongelijke kwaliteit en zijn niet op systematische
wijze samengesteld. Bij sommige tekenaars wordt vermeld dat er boeken met hun
werk zijn uitgegeven, een nuttige informatie voor iemand die zich er verder in zou
willen verdiepen. Maar dat gebeurt hoogst willekeurig. Bij Behrendt wel, bij Paul
Flora niet, van H.E. Köhler wordt gezegd dat er één boek is, terwijl er minstens tien
zijn, bij Ernst Maria Lang wordt dan weer geen enkel boek genoemd, enzovoort,
enzovoort, een weergaloze wanorde.
Het boek bevat één bladzijde bibliografie, bestaande uit boeken en
tijdschriftartikelen en catalogi. Ook hiervan kan worden gezegd dat willekeur die
bladzijde gevuld heeft, in het laatste uur van een achternamiddag. Dit is een zeer
teleurstellend boek.

Het streven naar evenwicht
Vervolg van pagina 38
ze conclusies trekken, waarvan ze leren en als mens en als groep sterker worden.
De duidelijkste illustratie hiervan geeft Irving in de manier waarop hij de groep
een einde laat maken aan de zorgen die Franny jarenlang gedragen heeft naar
aanleiding van haar verkrachting. Om met de aanstichter van die verkrachting af te
rekenen schrijft Lilly het mooiste wat ze ooit geproduceerd heeft: een surrealistisch
scenario waarin alle gezinsleden en de dierbaarste vrienden een rol spelen. ‘Sorrow
floats,’ is en blijft echter de belangrijkste, steeds terugkerende maxime die de Berry's
geleerd hebben en hanteren: zorgen blijven drijven, ze zinken nooit. Ze beleven
een happy fatalism omdat ze weten dat de zorgen steeds weer zullen toeslaan en
tegelijk beseffen dat ze daarvan als mens en als groep kunnen leren.
Behalve door deze hoofdpersonen worden de kamers in het Hotel New Hampshire
afwisselend bewoond door de meest uiteenlopende personen. De meest opvallende
semipermanente gasten zijn: een sportcoach met hartklachten, een man in een
witte smoking die uit The Great Gatsby ontsnapt is, een heer die op een Indian
motorfiets met zijspan kan rijden, een Weense hotelhouder die blind is en Freud
heet, een hond die scheten als neutronenbommetjes kan laten, een meisje dat haar
lelijkheid verbergt door vrijwel ononderbroken in een berenkostuum rond te waggelen,
een groep Weense prostituées waarvan ik er één bij dezen de wereldtitel
orgasme-simuleren wil verlenen, en een bende terroristen die de Opera van Wenen
op wil blazen.
Het zal duidelijk zijn dat ook deze personen van Irving zulke opvallende trekken
gekregen hebben om nog meer aspecten van de samenleving onder de pen te
krijgen. De verhalen die hij over hen vertelt variëren aan de oppervlakte van
dolkomisch tot tragisch maar komedie en tragedie krijgen altijd een symbolische
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hoofdbetekenis die steeds weer een voorbeeld is van de relatie tussen individu en
groep.
Die twee laten zich vaak slechts met moeite verenigen. Zo blinken de prostituées
in Wenen uit in individuele vrijheid zonder enige werkelijke verwantschap met hun
groepsgenoten; de terroristen stellen de groepseenheid voorop maar ondermijnen
de vrijheid van de individuen in hun groep.
De roman is een pleidooi voor het streven naar het evenwicht: een maximum aan
individuele vrijheid in samenhang met een maximum aan groepsverwantschap.
Alleen dan is het resultaat maximaal. Volgens Irving is het gezin de thuisbasis, de
eerste leerschool voor zulke mensen maar het dient hier ook, zoals ik al opmerkte,
als maquette voor een betere uitvoering van onze moderne samenleving.
Misschien is ‘de maximale mens’ gedoemd een fictief of puur filosofisch gegeven
te blijven. Irving maakt in ieder geval duidelijk dat het zinvol is naar dat predikaat te
streven, waarom dat zinvol is, en welke de te volgen wegen kunnen zijn. In die zin
is The Hotel New Hampshire een maximale roman.
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Hoe de verzorgingsstaat de sociaal-democratie uitdaagt
Eduard Bernstein en het revisionisme
De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie
door Eduard Bernstein. Met een voorwoord van Bart Tromp. Uitgever:
De Arbeiderspers, 308 p., f42,50
Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme Onder redactie
van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp Uitgever: De Arbeiderspers,
364 p., f45,50
Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme Onder redactie
van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp Uitgever: De Arbeiderspers,
267 p., f42,50
Percy B. Lehning
Eduard Bernstein (1850-1932) leverde met De voorwaarden tot het socialisme en
de taak der sociaal-democratie uit 1899 de theoretische grondslag voor het
‘reformisme’. Het werd het fundamentele document van de revisionistische beweging
en voorwerp van talloze polemieken. Revisionisten waren die socialisten die
uitgaande van marxistische grondslagen langzamerhand verschillende elementen
van de leer in twijfel trokken, in het bijzonder de prognoses van Marx aangaande
de ontwikkeling van het kapitalisme en de noodzakelijkheid van de socialistische
revolutie.
Zo was Bernstein van mening dat de theorie van de eenmalige, grote krach, die het
kapitalisme omver zou werpen, een doctrinaire illusie is en dat de reële hoop van
het socialisme bestaat uit geleidelijke maatschappelijke hervormingen en een
geleidelijke socialisatie door middel van democratische pressie.
Met name de discrepantie tussen marxistische theorie en de werkelijkheid was
het uitgangspunt van Bernsteins revisie van dat klassieke marxisme. ‘De beslissende
invloed op mijn socialistische denken was niet van doctrinaire aard maar het waren
feiten die mij noodzaakten mijn fundamentele denkbeelden te herzien.’ De essentie
van die denkbeelden is de complete verwerping van de deterministische opvatting
van de geschiedenis. Bernstein levert kritiek op alle speculatieve geschiedfilosofische
schema's, die pretenderen de processen van de geschiedenis te verklaren met één
abstracte sleutel.

Eduard Bernstein

Het is niet de taak van de sociaal-democratie ‘af te wachten’ tot de grote krach
daar is, aldus Bernstein, nee de taak moet juist zijn politieke instellingen en de
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eigendom geleidelijk aan te socialiseren. Het socialisme, nog steeds volgens
Bernstein, is een geleidelijke beweging waarbij de democratie niet alleen een middel
voor politieke strijd is, maar ook een zelfstandig doel, een waarde in zich zelf, de
vorm waarin het socialisme tot werkelijkheid wordt. Zo geïnterpreteerd houdt het
socialisme op de grondslag voor de revolutie te zijn en wordt (en in orthodoxe ogen:
verwordt) tot een program van wettelijke hervormingen. Als het kapitalisme voor
verbetering vatbaar is, dan heeft oriëntatie op de revolutie geen zin.
De Poolse filosoof Kolakowski formuleert het resultaat van Bernsteins revisionisme
aldus: ‘Op deze wijze werden de ideologische grondslagen gelegd van een nieuwe
sociaal-democratie waarvan de verdere ontwikkeling slechts in geringe mate
verbonden was met de geschiedenis van de marxistische leer.’
Bernstein was van mening dat het ‘wetenschappelijk’ socialisme die naam niet
kan waarmaken door uit te gaan van een aantal onaantastbaar geachte denkbeelden.
De rol van de wetenschap binnen het socialisme kan daarom alleen maar een
kritische en creatieve zijn: door de politieke theorie steeds weer aan de werkelijkheid
te toetsen, draagt de wetenschap ertoe bij de theorie juister en het daarop
gebaseerde beleid doeltreffender te maken. Daarnaast heeft de sociaal-democratie
een stelsel van beginselen nodig, uitgangspunten, die het politieke handelen zin en
richting geven.
De beide tot nu toe verschenen Jaarboeken voor het democratisch socialisme nemen
impliciet deze opvattingen van Bernstein tot uitgangspunt. Aan de Jaarboeken ligt,
aldus de redacteuren, ‘de behoefte ten grondslag de ontwikkeling van de politieke
theorie te verbinden met historische analyse.’ In Nederland is, aldus de redacteuren,
te weinig aandacht besteed aan ‘de ontwikkeling van maatschappelijke en politieke
theorieën en evenzeer voor de feitelijke politieke ontwikkelingen waarin het optreden
van socialistische bewegingen en partijen uiteindelijk heeft geresulteerd en resulteert.’
Daar komt nog bij dat het het democratisch socialisme in Nederland ontbreekt aan
inzicht en kennis van haar eigen historische traditie, een tekort dat wel moet uitlopen
op een politiek opportunisme in de politieke praktijk en dat een rem vormt op het
ontwikkelen van nieuwe ideeën.
En in het tweede Jaarboek is ditzelfde uitgangspunt te vinden. Het ‘gaat om een
confrontatie tussen theorie en werkelijkheid; door onderzoek de stagnerende
componenten van een socialistische interpretatie van de maatschappij aan te geven.’
Beide Jaarboeken bevatten een waaier van artikelen van politiek-theoretische,
sociaal-kritische en historiografische aard en een aantal biografieën van personen
die in de Nederlandse geschiedenis van het socialisme een rol van betekenis
gespeeld hebben. Zo vinden wij biografieën over Frank van der Goes, J.G. Suurhoff,
J. de Kadt in het eerste Jaarboek en van Hilda Verwey-Jonker en J. Suys in het
tweede Jaarboek.

Uitgangspunt
Het verbinden van politieke theorie met historische analyse, confrontatie tussen
theorie en werkelijkheid vormt, zoals gezegd, de grondslag voor beide Jaarboeken.
Hoe moeizaam een dergelijk uitgangspunt in de praktijk te verwezenlijken valt, moge
blijken uit het feit dat van de zeventien bijdragen waar de Jaarboeken uit bestaan
er, strikt genomen, slechts twee aan dat centrale uitgangspunt voldoen. (De bijdrage
van Koen Koch in het eerste, die van Nico Wilterdink in het tweede Jaarboek).
In het eerste Jaarboek wordt het
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hoofdthema gevormd door de ‘crisis van de verzorgingsstaat’. Koch gaat hier in op
wat hij de ‘onheilspellende paradox van de verzorgingsstaat’ noemt. Na allereerst
op overtuigende wijze de gangbare theoretische opvatting, als zou de
verzorgingsstaat in Nederland berusten op een politiek compromis tussen liberale
en socialistische ideeën, ter discussie te hebben gesteld, benadrukt hij dat de zorg
van de staat voor haar burgers niet iets specifieks van de verzorgingsstaat is. De
‘staat’ is van de vroegste tijden een ‘verzorgingsstaat’ geweest: al sinds eeuwen
heeft de staat de zorg voor zijn burgers op zich genomen. Wat veranderd is, is de
motivering om dat te doen. Grof gezegd komt het erop neer, dat de oorspronkelijk
daarvoor geldende machtsargumenten van de politieke elite verschoven zijn naar
argumenten van morele plichten jegens de burger. De uitwerking en de concretisering
van de verzorgingsstaat kan daarbij voor een groot deel op het conto van de
sociaal-democratie geschreven worden.

Crisis
Maar nu er in de verzorgingsstaat sprake is van een crisis, blijkt dat er evenzeer
sprake is van een crisis in het sociaal-democratische denken over die
verzorgingsstaat, aldus Koch. Te weinig is nagedacht over de rol van de staat bij
de ‘verzorging’: de vraag óf de staat door zijn karakter wel in staat is de taken die
hem toegedacht worden, naar behoren te vervullen.
Kochs bijdrage behoort de aanzet te vormen tot een (her)activeren van het debat
over uitgangspunten en doelstellingen van de verzorgingsstaat. Een principieel
debat dat tot uitgangspunt de echte paradox van de verzorgingsstaat zou moeten
nemen. Deze is, naar mijn mening, dat in een periode van economische crisis het
sociale zekerheidsstelsel op de tocht wordt gezet. En dat terwijl het stelsel nu juist
geconstrueerd is als buffer tegen een economische crisis. Op het moment dat het
stelsel daadwerkelijk moet gaan functioneren, dreigt het te worden aangetast! De
tweede bijdrage die het meest beantwoordt aan het centrale uitgangspunt van de
Jaarboeken (de confrontatie tussen theorie en werkelijkheid) is het artikel van Nico
Wilterdink in het tweede Jaarboek over Collectivisatie van de vermogens in Nederland
in plaats van socialisatie der produktiemiddelen. Uitgangspunt is de historisch
socialistische doelstelling, dat het particulier eigendom van de produktiemiddelen
moet worden opgeheven teneinde de tegenstelling tussen bezitters en bezitslozen
te doen verdwijnen. In de praktijk blijkt nu dat er weliswaar een collectivisering van
vermogen heeft plaatsgevonden, maar dat deze niet gelijkgesteld moet worden met
socialisering van de produktiemiddelen in de traditionele partijbetekenis, want de
collectivisering heeft geen publiek beheer met zich gebracht. Maar dat betekent dan
ook dat de socialistische theorie aangepast dient te worden. Wilterdinks empirisch
onderzoek laat zien dat de theorie niet zonder feitelijke analyse van klassen- en
bezitsverhoudingen kan en dat de inhoud van deze begrippen aanpassing verdient
op grond van die analyse.

Overschrijven
De ruimte ontbreekt om dieper op de andere bijdragen in deze beide Jaarboeken
in te gaan. Ze zijn onvermijdelijk van wisselend niveau. Een uitzondering wil ik maken
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voor de bijdrage die met vlag en wimpel tot de zwakste behoort. Het gaat hier om
het artikel Sociaal-democratie en neo-corporatisme van Leon de Wolff. De Wolff
deelt zijn lezers mee dat sociologen en politicologen tot nu toe geen inzicht verschaft
hebben over de feitelijke werking van de politieke besluitvorming. Dat komt
voornamelijk, omdat ‘sociologen liever elkaars boeken en artikelen overschrijven,
in plaats van zelf op pad te gaan.’ Het is tot daaraan toe om zo'n opmerking te
maken als er iets tegenover staat. Maar het wordt wel wat al te dol als De Wolff zelf
niet verder komt dan het overschrijven van wat politicologen en sociologen recentelijk
te berde hebben gebracht over het corporatisme. Bovendien gaat hij niet in op het
waarom van het in de mode zijn van het (neo-)corporatisme: het feit dat het gangbare
analyse-model voor Nederland - het model van de ‘verzuiling’ - steeds minder in
staat is de bestaande situatie te verklaren.
Het werk van Bernstein wordt vaak gezien als de ideologische rechtvaardiging
van het theoretisch pragmatisme van de sociaal-democratie. Tromp wijst er in zijn
inleiding bij Bernsteins Voorwaarden tot het socialisme op, dat er ook een ander
‘gebruik’ van Bernsteins werk gemaakt kan - en, kan men daaraan toevoegen, moet
- worden. Dan dient men te erkennen dat de politieke theorie van Bernstein een
waarde heeft die los staat van het ideologische gebruik dat ervan gemaakt is. In dit
geval gaat het erom Bernsteins ideeën in hun werkelijke, radicale gestalte tot
onderdeel van de hedendaagse socialistische strategie te maken. En radicaal
impliceert dan de bereidheid kennis te nemen van de feiten, die eventueel niet met
de theorie overeenstemmen en deze laatste dan aan te passen, te reconstrueren,
te actualiseren.
Het zijn de beide Jaarboeken die daar aanzetten toe geven. Die zouden ertoe
kunnen leiden dat het bestaande theoretische pragmatisme, om niet te spreken van
opportunisme, dat in de hedendaagse sociaal-democratie de overhand heeft, een
andere richting krijgt.
Het valt te hopen dat er voldoende financiële middelen zullen zijn om de
Jaarboeken voort te zetten in een politiek klimaat dat meent het zonder kennis van
de geschiedenis (in het bijzonder van de sociaal-democratie) te kunnen stellen en
dat maar al te vaak terugschrikt voor een kritische analyse van de vraag waarom
processen verlopen zijn zoals ze zijn en daar dan ook consequenties aan te
verbinden. Bij de volgende Jaarboeken verdient het overigens wel aanbeveling dat
de tekst van de achterflap in overeenstemming is met de inhoud en dat niet - zoals
bij het tweede Jaarboek - maar liefst drie bijdragen vermeld worden, die niet in de
bundel staan.
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Rond Michel Leiris
Een dubbelnummer over de eenentachtigjarige schrijver
Autour de Michel Leiris L'ire des vents 3-4 Uitgever: Rue des Fossés
Saint Jacques 75005 Paris, 233 p., 96 fr.
Rein Bloem
In de slechtst denkbare presentatie is onlangs verschenen de vertaling van Michel
Leiris' L'age d'homme (1939), het voorspel van zijn levenswerk, de autobiografische
suite in vier delen van La règle du jeu (Biffures, 1948; Fourbis, 1955; Fibrilles, 1966
en Frêle bruit, 1976) die doorklinkt in het boek waaraan de eenentachtigjarige
schrijver nu bezig is.
De vertaling (uitgebracht onder de titel Arena, De Arbeiderspers), gebruikt zonder
vermelding een aantal herziene drukken door elkaar en opent met het essay ‘Over
de literatuur beschouwd als een stiergevecht’, door Leiris als náwoord bij de tweede
en latere drukken opgenomen. De uitgave heeft een verschrikkelijke flaptekst en
op het omslag een reproduktie van de helft van een Cranach-tweeluik, Judith en
Lucretia, die samen met het hoofd van Holophernes het drievoudig beeld vormen
waaraan het hele levensverhaal van Leiris is opgehangen. Een Franse pocketuitgave
geeft ook op het omslag dat halve beeld, tot ergernis van de schrijver, die blij was
dat VN (29 mei 1976) de volledige afbeelding gaf.
En verder niets: geen verantwoording van de naamsverandering of de gebruikte
drukken, geen begeleidend essay of bibliografie of ook maar een korte introductie,
zodat deze ongewone, alle tradities doorbrekende autobiografie het moet stellen
zonder context en situatie.
Gelijk met de vertaling (waarover later misschien meer) verscheen als een staaltje
van hasard objectif (wetmatig toeval) dat Leiris, die ooit als surrealistisch dichter
begonnen is deugd zal doen, een dubbelnummer van het tijdschrift L'ire des vents,
Autour de Michel Leiris. Zo schitterend uitgegeven met reprodukties van Picasso,
Giacometti, Masson, Francis Bacon (in kleur!) dat men zich het niet moet laten
ontgaan.
Naast essays van onder andere Pierre Chappuis, André du Bouchet, Denis Hollier
en Edmond Jabès, die het hele werk, ook het etnografische, bestrijken, staat er een
stieregevechtgedicht van Erich Arendt in. De liefst negentien fragmenten van Leiris
zelf uit zijn boek-in-wording, Le ruban au cou d'Olympia (het lint om de hals van
Olympia, het geruchtmakende smakelijke naakt van Manet) spannen de kroon.

Michel Leiris door Pablo Picasso

In het eerste nummer van L'ire des vents (1978) was ook al zo'n fragment
verschenen, Les Hauts-de-Bühl, dat André du Bouchet nu voorziet van een
commentaar, uitgaande van de onherstelbare vlek die de propere Leiris in een Kurort
op zijn maatkostuum incasseert. Die nietige vlek wordt een woord, tache, dat niet
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alleen aanleiding is tot poëtische bespiegeling, maar zelf poëzie wordt, een gat in
de muur van de pagina, een opening in het zwijgen:
ongeluk, opnieuw, maar het losgewoeld, vrij gekomen
woord is geen middel meer. het zou poëzie genoemd
kunnen worden, of ook: niets.

Du Bouchet raakt hier aan de essentie van Leiris' autobiografische recherche, ooit
begonnen op een ‘uur van de waarheid’ (het stieregevecht), maar die meer dan
veertig jaar lang niets anders opleverde dan woorden die het doel missen, totdat in
Frêle bruit (dat eerst Fibules: sluitstukken, gespen zou heten!) de volgekalkte bladzij
van de eerste drie delen wordt doorbroken en een glimp van een tweede eigen
leven, de poëzie, wordt waargenomen. Denis Holier beschrijft déze vorm van
autobiografie als: éclats de l'unique, l'archipel du singulier (uitbarstingen van het
unieke, archipel van het bijzondere).
De fragmenten uit het nieuwe boek spitsen dat bijzondere toe: het zo onverwachte
detail van het zwarte lint om de blanke hals is niet een willekeurig versiersel, het is
‘het aas waarin men bijt, het detail dat van ons een heilige Thomas maakt die met
zijn vingers tast’:
Attendu ou inattendu, l'instant qui donne prise et désarme le sinistre ruissellement
du temps (verwacht of onverwachts, het ogenblik dat vat geeft op en ontwapent het
onheilspellende stromen van de tijd).

Lasso
In alle fragmenten zoekt Leiris voorbeelden uit eigen leven van die ogenschijnlijk
onbetekenende details die iets waarmaken, maar hij zou de schrijver niet zijn die
hij altijd geweest is, als hij niet ook het ontoereikende van het beeld van de halsband
onder ogen ziet: zou een lasso niet geëigender zijn om de buit te vangen, kan je in
een tijd waarin elk streven naar politieke verandering op beschamende wijze
doodloopt (verstikkend besef van de marxist die zijn reizen naar China en Cuba
met zoveel gloed heeft beschreven!) nog ‘mooie sier’ maken, is het niet beter het
zicht op een tweede leven maar helemaal voor je zelf te houden.
Zo maskeert de strop om de nek ten slotte weer de wond van Holophernes, het
afgehouwen hoofd in de hand van Judith in aanwezigheid van Lucretia die als
gekwetste vrouw zich een dolk in het hart stoot en het beeld van L'age d'homme is
weer compleet.
Het is een wonder dat deze frêle, kwetsbare man nog altijd het lef heeft zout in
zijn wonden te strooien, alsof het mogelijk is zo de vogel bij zijn staart te pakken,
het ongrijpbare te omvatten met een halsbrekend lint.
Uit de aangrijpende observaties en bespiegelingen en zogenaamd nietszeggende
anekdotes die deze fragmenten sieren, kies ik een paar trekken uit een zelfportret
(te vergelijken met wat Picasso, Bacon en anderen in Leiris zagen!) dat steeds
begint met Qui, de derde persoon enkelvoud:
Hij die alleen in stilte schreeuwt,
maar soms door niets bewogen wordt tot spreken.
Hij die probeert zijn onachterhaalbare wond met woorden te verbinden.
Hij die moeilijk de eenzaamheid
aankan, maar nauwelijks méér op zijn gemak is in gezelschap.
Hij die zonder masochist te zijn naar het nieuws luistert.
Hij die weet dat hij een dier is, maar
schrijvend probeert zich iets anders wijs te maken.
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Hij die als dichter zich inspant de absurditeit te ontkennen waarmee alles geslagen wordt door de dood.
Hij die zijn tegenspraken niet zou
kunnen uitvlakken zonder zich zelf weg te wissen.
Hij die probeert dit boek af te maken terwijl zijn eigen leven en de beschaving waartoe hij behoort op zijn eind lopen.
Hij die zonder daar prat op te gaan
zijn leven onverzoend zal eindigen.
Hij die zich overgeeft aan deze dwaze alchemie: zijn onvergoten tranen, die innerlijk geworden zijn tot
blubber en walging, te veranderen in inkt.
Hij die maar al te goed weet dat ‘ik’ niet een ander is.

In Frêle bruit komt Leiris tot het besef dat het verenigen van twee lijfspreuken: de
wereld veranderen (Marx) en het leven veranderen (Rimbaud) in deze tijd onhaalbaar
is. In Ruban au cou d'Olympia wordt een andere Rimbaud-uitspraak onwaar
bevonden: je est un autre (ik is een ander).

Arturo Toscanini. Tekening van Enrico Caruso
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Liever de kamerjas dan de uitgaansjas
Jean Paul: de eerste Duitse schrijver die van de pen leefde
Het leven van Quintus Fixlein door Jean Paul vertaling: Ingeborg Lesener
Uitgever: De Bezige Bij, 211 p., f34,50
Wil Rouleaux
Hij was, zo valt te lezen, de eerste Duitse schrijver die van de pen leefde. Zijn werken
werden meer gelezen dan die van zijn tijdgenoten Goethe en Schiller, zijn invloed
op de negentiende-eeuwse Duitse literatuur is nauwelijks te overschatten. Rond de
eeuwwisseling noemde Hermann Hesse hem ‘eine der grössten Dichterbegabungen
aller Zeiten’. Toen enkele jaren geleden zijn verzamelde werk in een goedkope
paperbackeditie verscheen, werden er binnen enkele maanden meer dan tienduizend
van verkocht.
We hebben het over Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825), die later uit
bewondering voor Rousseau de schrijversnaam Jean Paul zou aannemen. Jean
Paul werd als oudste zoon van een predikant annex onderwijzer geboren in een
klein plaatsje niet ver van Bayreuth. Na het overlijden van zijn vader stelde een
zogeheten testimonium paupertatis hem in staat om met vrijstelling van inschrijf- en
collegegeld in Leipzig theologie te gaan studeren. Buiten zijn hoofdrichting had Jean
Paul nog belangstelling voor tal van andere vakken, hetgeen resulteerde in dikke
delen met aantekeningen, uittreksels en verwijzingen, die hem later als schrijver te
stade zouden komen. Na enkele jaren moest Jean Paul wegens hoge schulden
Leipzig ontvluchten, waarna hij als huisonderwijzer op het platteland het hoofd
enigszins boven water wist te houden. In 1793 verscheen zijn eerste roman, Die
unsichtbare Loge, waarin de beroemde idylle was opgenomen die later onder de
titel Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal een
zelfstandig leven zou gaan leiden.
Jean Pauls definitieve doorbraak kwam echter pas twee jaar later met Hesperus
oder fünfundvierzig Hundsposttage, een zeer lijvige ontwikkelingsroman die niet
alleen het succes van Goethes Werther (1774) evenaarde, maar die tevens - men
ontwierp speciale Jean Paul-kleding en verpakkingen - voor een vergelijkbare rage
zorgde. Jean Paul was een gevierd schrijver, hij stond op vertrouwde voet met de
bekendste vorstenhuizen en werd in Weimar door Goethe ontvangen.
In 1797 verscheen Siebenkäs, een roman die algemeen als de eerste Duitse
huwelijksroman wordt beschouwd, en die, evenals het overige werk van Jean Paul,
sterk beïnvloed is door Laurence Sterne. In 1803 - de schrijver was na vele
amoureuze avonturen inmiddels definitief beland bij de dertien jaar jongere Karoline
Mayer - verscheen het uit vier delen bestaande Titan, het enige werk van de schrijver
dat qua vorm en inhoud enigszins aansluit bij de klassieke werken van Goethe en
Schiller. Nauwelijks een jaar later verscheen met de kunstenaarsroman Flegeljahre
het laatste en tevens toegankelijkste van zijn grote werken. In 1804 trok Jean Paul
met zijn gezin terug naar Bayreuth, waar in de laatste twintig jaar van zijn leven,
behalve wat minder bekend literair werk, zijn ideeën over pedagogie, filosofie en
esthetica gestalte zouden krijgen.
Toen Jean Paul in 1825 stierf, beleefde het Biedermeier zijn eerste bloeiperiode;
opgegroeid was Jean Paul daarentegen in het tijdperk van de Verlichting.
Daartussenin maakte hij achtereenvolgens de Sturm und Drang-periode mee, ervoer
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de invloed van classicisten als Goethe en Schiller, maar was tevens een tijdgenoot
van grote romantici als Novalis, Tieck en Hoffmann - geen wonder dan ook dat zijn
werk zich nauwelijks afdoende laat etiketteren. Hij verenigde al deze stromingen zo
ongeveer in zich, was beurtelings rationalist en sentimentalist, nu eens opvoeder
van het volk met een sterk didactische inslag, dan weer dweepziek romanticus.
Over één ding echter kan nauwelijks twijfel bestaan: Jean Paul was, in stijl en
compositie, allesbehalve een schrijver van afgeronde, harmonieuze kunstwerken
in de trant van de grote Weimarianen. Zelf beschouwde hij zich trouwens in de
eerste plaats als humorist en republikein, en inderdaad heeft men wel, wat die laatste
eigenschap betreft, zijn werk proberen te duiden als dat van een groot revolutionair
schrijver. Daar staat echter tegenover dat Jean Paul tevens de schrijver is van
apolitieke idyllen, en dat deze werken tot op de dag van vandaag tot zijn populairste
en beste gerekend worden. Zoals bij voorbeeld het kleine Schulmeisterlein Wuz, of
het werk dat drie jaar later verscheen, in 1796, en dat nu voor het eerst in een
integrale Nederlandse vertaling verschijnt: Het leven van Quintus Fixlein.

Voor Egidius Zebedäus Fixlein, een kersverse leraar aan het gymnasium van
Flachsenfingen, is zojuist de zomervakantie aangebroken als hij zich, begeleid door
zijn poedel en een van zijn leerlingen, naar zijn geboortedorp Hukelum begeeft,
waar zijn moeder als weduwe een huisje in de kasteeltuin bewoont. In Hukelum
wordt Fixlein ontboden door zijn adellijke peettante, Vrouwe von Aufhammer, die
juist op haar sterfbed ligt. De barones belooft Fixlein het conrectorschap aan zijn
gymnasium te bezorgen, maar de diepste wens van haar beschermeling blijkt toch
het predikantenambt in Hukelum te zijn. ‘De zieke verzocht hem een proefschot af
te vuren, namelijk een preek te houden aan haar ziekbed. Mijn hemel! Hij hield een
van zijn beste.’
Fixleins wens echter gaat voorlopig nog niet in vervulling, maar wel valt hem
binnen enkele maanden het conrectorschap ten deel - waarbij een belangrijke rol
speelt dat men ervan uitgaat dat Fixlein, zoals alle mannelijke Fixleins, op zijn
tweeëndertigste zal sterven, waardoor de baan snel weer vacant zal zijn. Fixlein
zelf weet zijn exacte leeftijd niet omdat het kerkregister is afgebrand, maar in ieder
geval denkt hij de tweeëndertig al gepasseerd te zijn, en aldus ‘door het schelmenjaar
te zijn heengegleden’.
Bij het overlijden van Vrouwe von Aufhammer blijkt deze aan Fixlein een groot
vermogen te hebben nagelaten, waardoor de conrector zich op staande voet verlooft
met freule Thienette. Korte tijd later, na het overlijden van de Hukelumse predikant.
krijgt Fixlein door een merkwaardige naamsverwisseling de begeerde betrekking in
zijn geboortedorp. De post is eigenlijk toegewezen aan een zekere Hans von
Füchslein, en als deze de vergissing bemerkt, krijgt hij ‘een kleur gemengd uit rode
bolus, groen krijt, klatergoudgeel en vomissement de la reine.’
Fixlein heeft nu alles wat hij begeert, hij vestigt zich in Hukelum, trouwt met Thienette,
en wordt na enige tijd vader. Plotseling echter duikt een document op waaruit blijkt
dat hij pas eenendertig is. Fixleins doodsangst slaat toe - maar juist op dat moment
besluit de verteller om zelf in het verhaal in te grijpen. Hij probeert Fixleins ‘inbeelding
door inbeelding’ te genezen, hetgeen hem ten slotte ook lukt: ‘Ik gelastte iedereen
zich van de patiënt te verwijderen, alleen zijn moeder moest, terwijl de vurigste
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meteoren voor zijn koorstachtige ziel heen en weer vlogen en sisten, bij hem gaan
zitten en hem aanspreken alsof hij een kind van acht was.’

Idylle
U ziet, aan fantasie had Jean Paul geen gebrek. Het leven van Quintus Fixlein
verscheen zoals gezegd, in 1796 en kreeg van zijn schrijver de ondertitel ‘Idylle’
mee. Dit laatste is echter maar gedeeltelijk juist, want ten eerste bevat Quintus
Fixlein een duidelijk satirische inslag, en ten andere wijkt Jean Paul qua taalgebruik
wel heel erg af van wat in idyllen gebruikelijk is. Daarmee hebben we tevens het
belangrijkste kenmerk van Jean Pauls werken genoemd: zijn stijl. Jean Paul geldt
algemeen als een van de meest barokke taalkunstenaars uit de Duitse
literatuurgeschiedenis, en Quintus Fixlein kan, zo lijkt me, aan die theorie onmogelijk
afbreuk doen.
Hoe ziet de stijl van dit werk er uit? In de eerste plaats valt op dat Jean Paul een
liefhebber is van lange zinnen, en dat de handeling voortdurend onderbroken, ja
vaak zelfs totaal overwoekerd wordt door uitweidingen en beschrijvingen. Een groot
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gedeelte van zijn zinnen bevat lange bij- en tussenzinnen, die bovendien veelal in
een niet-logisch verband tot de hoofdzin staan. Langs deze weg creëert Jean Paul
ruimte voor zijn karakteristieke terzijdes: mededelingen tussen haakjes, Latijnse en
Franse citaten, geleerde en quasigeleerde opmerkingen, aforismen en voetnoten.
Verder valt op, maar dat hangt ongetwijfeld met het voorafgaande samen, dat Jean
Pual de dialoog schuwt, en bovendien dat hij de voorkeur geeft aan omgangstaal,
die vaak door het contrast met de geleerde citaten nog eens extra benadrukt wordt.
Ten slotte vallen de barokke metaforen op, waarmee Jean Paul wel heel royaal
omspringt, alsmede enkele stijleigenaardigheden waaronder het zogenaamde
zeugma. (Een zeugma is, we weten dat sinds Lodewicks Literaire Kunst, de
verbinding van een werkwoord met twee zelfstandige naamwoorden, hoewel het
eigenlijk slechts bij een past. Een voorbeeld van Jean Paul: ‘Hij kon nu met
sparrehout zijn kachel en met zwarte koffie zijn maag bijvullen.’)
Deze laatste twee stijlkarakteristieken zijn, lijkt me, twee van de belangrijkste pijlers
waarop Jean Pauls humor berust. Jean Paul echter gebruikt ze dermate vaak dat
zijn humor, die toch al iets joligs bezit, er bovendien erg stereotiep door wordt - en
tot de echt grote humoristen, waartoe ik Gogol, Thomas Mann en Gerard Reve
reken, behoort Jean Paul naar mijn smaak dan ook zeker niet.
Kan Het leven van Quintus Fixlein door zijn stijl moeilijk een idylle genoemd
worden, voor wat betreft de inhoud lijkt me dit predikaat meer op zijn plaats. In het
aan het eigenlijke werk voorafgaande ‘Briefje aan mijn vrienden in plaats van de
voorrede’, een satirische afrekening met de in zijn tijd gebruikelijke voorwoorden,
geeft Jean Paul zijn later beroemd geworden ‘drie wegen om gelukkiger (niet
gelukkig) te worden’. De eerste weg, zo stelt hij, wordt bewandeld door grote
kunstenaars en geleerden, die zich hoog boven het aards gewoel verheffen. De
tweede weg daarentegen wordt, vaak noodgedwongen, door de meer eenvoudigen
van geest en middelen bewandeld, die zich beperken tot eenvoudig huiselijk geluk.
De derde weg ten slotte, die de schrijver zelf heeft gekozen en die hij zijn lezers
dan ook van harte aanbeveelt, is een combinatie van beide mogelijkheden.
Quintus Fixlein is een duidelijke vertegenwoordiger van de tweede richting, en
inderdaad beperkt deze typische zonderling uit de Duitse literatuur zich tot huiselijk
geluk - bij voorbeeld door 's avonds te lezen in zijn zelf aangelegde alfabetische
lexikon van Duitse intekenaars, of anders wel door zich uit te leven op een van zijn
andere bizarre hobbies, zoals de studie van drukfouten in de Schrift.
In zijn voorrede schrijft Jean Paul: ‘De bedoeling waarmee ik Het leven van Quintus
Fixlein naar de Lübeckse boekhandel zond, is juist - vandaar dat ik dit in deze brief
niet telkens hoef te doen - de hele wereld aan te tonen, dat men kleine, zinnelijke
genoegens hoger moet aanslaan dan grote, de kamerjas hoger dan de uitgaansjas
en dat men Plutos' quinen niet hoger mag waarderen dan de nieten, noch een NN
d'or meer dan het appeltje voor de dorst en dat niet de grote maar de kleine
toevalstreffer gelukkig maakt.’

Invloed
Een apart hoofdstuk vormt de waardering die Jean Paul in de loop van bijna twee
eeuwen bij zijn collegaschrijvers ervoer. Goethe en Schiller waren ronduit negatief
in hun oordeel, maar van Herder wordt verteld dat hij zich zelfs op zijn sterfbed uit
de Titan liet voorlezen. Een absoluut hoogtepunt bereikte zijn populariteit bij de
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schrijvers uit het Biedermeier, een populariteit die praktisch de gehele negentiende
eeuw aanhield. Gelijktijdig echter hadden Nietzsche en Heine scherpe kritiek op
hem, hoewel Heine zijn democratische houding waardeerde. Vervolgens werd het
lange tijd stil rondom Jean Paul, en eerst na de Tweede Wereldoorlog zijn er sporen
die op een hernieuwde belangstelling van schrijverszijde wijzen. Günter Grass bij
voorbeeld laat in interviews desgevraagd nooit achterwege om op de betekenis van
Jean Paul voor zijn werk te wijzen, terwijl ook Arno Schmidt en enkele minder
bekende DDR-auteurs door hem beïnvloed lijken.
De hernieuwde belangstelling van schrijverskant staat in de Bondsrepubliek niet
op zich, want ook het leespubliek lijkt zich er weer enigszins voor deze ‘Klassieker’
te gaan interesseren. In ons land is Jean Paul, waarschijnlijk bij gebrek aan
deugdelijke vertalingen, nooit populair geweest, en of daar met het nu vertaalde
Quintus Fixlein verandering in komt, lijkt me zeer de vraag. Maar ondanks mijn
bezwaren tegen de ontoegankelijke stijl en de vaak stereotype humor, moet u zich
er toch niet van laten weerhouden, met dit proza kennis te maken. Daarvoor is het
te uitzonderlijk, en bovendien: Jean Paul in het Nederlands betekent een aanzienlijke
verrijking van ons idioom. Dat hebben we aan de vertaalster te danken.
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Een extreme tegenwoordigheid van geest
Peter Weiss voltooit zijn ‘Esthetiek van het verzet’
Notizbücher 1971-1980 door Peter Weiss Uitgever: Suhrkamp, 2 delen,
930 p., f32,75 Importeur: Nilsson & Lamm
Die Ästhetik des Widerstands Dritter Band door Peter Weiss Uitgever:
Suhrkamp, 268 p., f34,30 Importeur: Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
Tegelijk met de publikatie van het derde en laatste deel van de roman Die Ästhetik
des Widerstands van Peter Weiss heeft uitgeverij Suhrkamp een deel van de
Notizbücher gepubliceerd die Weiss gedurende de bijna tien jaar dat hij aan zijn
trilogie werkte heeft bijgehouden. Die laatste bevatten: excerpten van bestudeerde
bronnen, afbeeldingen van de schilderijen die in de eerste twee delen van de roman
geanalyseerd werden, schema's en ontwerpen, schrijfwerk dat in verband staat met
de roman zonder erin thuis te horen (vooral commentaar op internationale politieke
verhoudingen, conflicten, oorlogen), reacties op reacties op de eerste twee delen
van het boek, aantekeningen over cultuurpolitiek, censuur, critici en collega-schrijvers.
Die boeken geven een idee van de hoeveelheid werk die Weiss voor zijn roman
heeft verzet, en nog meer van de totale inzet waarmee hij schrijft.
Voor wie zijn autobiografische romans Abschied von den Eltern (1959) en Fluchtpunkt
(1960) niet kent, kunnen de nodige aantekeningen in de Notizbücher duidelijk maken
dat de ik-figuur die in de Ästhetik de observaties, monologen, gedachten en
gesprekken van een aantal in het antifascistische verzet actieve arbeiders en
intellectuelen in één lange, zo'n duizend bladzijden verterende denkbeweging
integreert, niet de werkelijke Peter Weiss is van enkele jaren vóór tot aan het einde
van de oorlog. Maar dat betekent nog niet dat die ik-figuur dús fictief is. Eerder gaat
het om een proefpersoon die wel uitgerust is met een grotendeels geleend verleden,
maar ten slotte toch identiek met een schrijver die zich in permanente
samenzweerderige dialoog met geestverwanten door de zwartste tijd van de Duitse
geschiedenis heen werkt. In werkelijkheid bracht Weiss de tijd vanaf 1940, in Zweden
door - weliswaar in ballingschap maar zowel feitelijk als in bewustzijn ver verwijderd
van de communistische verzetsactiviteiten waar hij nu over schrijft. Natuurlijk is het
Weiss daarbij niet te doen om het zoveelste boek ter heroïsering of ter ontluistering
van het verzet; wat hij wil is niets anders en niets minder dan de waarheid. Die
Ästhetik des Widerstands is de nietsontziende poging een verleden en een waarheid
te verwerken die letterlijk langs hem heen zijn gegaan. Is Weiss' verhouding tot het
door hem beschreven verleden dus in hoge mate kunstmatig - het resultaat van
studie en inlevingsvermogen -, voor zijn verhouding tot de (Duitse) taal geldt
hetzelfde. ‘De taal waarin ik schrijf is een arme taal. Elk woord dat ik gebruik, heb
ik me moeizaam eigen gemaakt. Ik kan niet uit een overvloed werken. (...) Beelden,
figuren, situaties, dialogen nemen niet vanzelf vorm aan,’ schrijft Weiss in de
Notizbücher. Die nooit vanzelfsprekende verhouding tot de taal, die natuurlijk
grotendeels is veroorzaakt door een vroegtijdige verbreking van elk ander dan literair
contact met het geboorteland, heeft de schrijver Weiss de grootste problemen
bezorgd. Zijn eerste prozagedichten en zijn eerste toneelwerk (Der Turm) schreef
hij in het Zweeds, pas in 1960 slaagde hij erin het in '52 geschreven, bij geen enkele
Duitse traditie aansluitende Der Schatten des Körpers des Kutschers in Duitsland
gepubliceerd te krijgen. Weiss' problematische verhouding tot de taal geeft zijn proza
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tegelijk die onvergelijkbare spankracht: zijn hoogst kunstmatige, vaak vergaand
verbrokkelde, voortdurend van richting en tempo veranderende, alinealoos en
asyndetisch gekoppelde zinnen. Wat dat betreft is er tussen Der Schatten des
Körpers des Kutschers en Die Ästhetik des Widerstands maar weinig veranderd.
Wat het laatste boek toch op een niveau hóger tilt, heeft te maken met de manier
waarop Weiss de niet geringe problemen klaart die samenhangen met het verwerken
van de door hem gekozen politieke en historische stof. Behalve aan het
verbeeldingsvermogen stelt die stof in zijn politieke en culturele dimensies namelijk
ook de hoogste eisen aan de theoretisch (analytische én synthetische) vermogens
van de schrijver. Zoals alle belangrijke moderne romans hebben ook grote delen
van Die Ästhetik des Widerstands het karakter van een experimenteel essay (als
dat al geen pleonasme is).

Peter Weiss

In het derde deel van de Ästhetik wordt de in de eerste twee delen geleerde
manier van kijken direct toegepast. Het gaat er daarbij om, zó te kijken dat het lijden
aan geweld tot in de fysionomie en de bewegingen van de mensen waargenomen
kan worden. Dat kan niet anders dan na intensieve oefening. Dat kan óók niet anders
dan experimenteel. Want wat er aan het licht gebracht moet worden is letterlijk in
duisternis gehuld. Het gaat om onbekende, massaal verdrongen, voor het
afschuwelijkste deel uitsluitend aan de slachtoffers bekende pijn en vernedering.
En die lopen met hun kennis, voor zover ze het al overleefd hebben, niet te koop.
Niet zelden kunnen ze alleen ‘normaal’ verder leven in en door de totale
sprakeloosheid. In Weiss' boek is dat bij voorbeeld het geval bij de moeder van de
ik-figuur.
Opgejaagd door de nazi's, ten slotte terechtgekomen in Zweden, verliest zij steeds
vollediger het contact met haar man, haar zoon en met de buitenwereld. Wat zij aan
onmenselijk leed heeft gezien en ondergaan, heeft haar niet zozeer krankzinnig
gemaakt, alswel in een hallucinatoire toestand van directe verbondenheid met haar
lotgenoten gedreven, een toestand waar ze onmogelijk nog uit kan komen. De
moeder wordt beheerst door wat ze weet en wat het voorstellingsvermogen te boven
gaat; wat volledig buiten het bekende ligt; wat daarom ook door elk op communicatie
georiënteerd spreken zo vergaand vervalst zou worden dat ze elke poging om haar
uit haar geestelijke isolement te bevrijden (de vader is daar volstrekt te goeder trouw
onafgebroken mee bezig) als ‘een verleiding tot ontrouw moet beschouwen ten
opzichte van al diegenen met wie ze in haar dromen samenleeft’. Werkelijk
krankzinnig zou ze pas worden als ze tot die ontrouw, tot communicatief gedrag en
sociaal handelen, gedwongen zou worden.
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Behalve de schrijfster Karin Boye is vooral de arts Hodann zich bewust van wat
er in de moeder omgaat. De moeder heeft Boye ‘het gevoel van grenzeloosheid en
tijdeloosheid bijgebracht, waarin alles wat ooit geleefd had en alles wat ooit zou
leven, aanwezig was’. Hodann weet dat de absolute overgave aan dat gevoel tot
volstrekte uitzichtloosheid leidt (Boye pleegt inderdaad zelfmoord.) Aan die
uitzichtloosheid kan alleen ontsnapt worden door de noodzaak zich op de directe
omgeving te richten en vorm te geven, in politiek verzet of in de kunst.

Geheimtaal
Beide zijn namelijk niet gericht op communicatie, althans niet op een communicatie
die de regels aanvaardt volgens welke die ‘normaal’ verloopt. In beide gevallen gaat
het allereerst om het ontwikkelen van middelen die de articulatie van belangen en
verlangens mogelijk ma-
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ken die door de heersende communicatiestructuren principieel worden buitengesloten
en er (op straffe van gevangenneming en liquidatie) evenmin door geïntegreerd
moeten kunnen worden: een geheimtaal. De kunst, zegt Weiss, is ‘een verzinking
in het onbenoembare’, het construeren van een taal die in staat is bij voorbeeld de
verschrikkelijke wereld van de moeder uit te drukken. De poging om elk moment
van dat sprakeloze leed onder woorden te brengen, in plaats van het samenvattend,
in een direct begrijpelijke, beproefde taal te benoemen, impliceert ook de stilistische
voorrang van het moment (het fragment) op het geheel, zelfs binnen een enkele
zin.
Wat het leven weer zinvol kan maken, schrijft Weiss, moet door dood, ontbinding
en verderf heen, en dat geldt ook voor het schrijven: een zinvolle samenhang mag
niet verondersteld worden (als men het geweld en het moorden althans niet wenst
te vergoelijken met een beroep op de historische noodzaak), hoogstens kan zo'n
samenhang ontstaan. Daar begint de esthetiek van het verzet: bij de weigering de
vanzelfsprekendheid en de zin van al het geweld te accepteren. Voor een
structurering van die weigering is een extreme tegenwoordigheid van geest de
primaire voorwaarde. Voor Weiss bestaat er wat dat betreft geen principieel verschil
tussen kunst en politiek. Die Ästhetik des Widerstands wordt gekenmerkt door een
extreme tegenwoordigheid van geest (in de zintuiglijke waarneming), dat is de
noodzakelijke overlevingsconditie voor alle subversieve, antifascistische activiteiten.
In het algemeen is het dat voor iedereen die zich in een isolement bevindt en dat
wil doorbreken zónder de irrationele, fascistische ‘oplossingen’ van het nationalisme,
de gemeenschapszin en de door bloed en bodem gegarandeerde verwantschap
op enigerlei wijze te willen imiteren.

Netwerk
Voor de personen in de Ästhetik is het isolement de normale toestand. Niet alleen
is het inherent aan de politieke ballingschap, het is ook karakteristiek voor de
organisatiestructuur van het verzet: niemands kennis gaat verder dan die van zijn
eigen operatiegebied, vrijwillige afzondering en opsluiting zijn vaak noodzakelijk om
erger (onvrijwillige opsluiting, totaal isolement) te voorkomen. De Ästhetik heeft dan
ook wat van een enorm onderaards gevangeniscomplex: iedereen beweegt zich
langzaam en tastend voort, maakt passen op de plaats, keert noodgedwongen terug
op zijn schreden. Voor de lezer is het niet anders. Zoals het netwerk van gangen
en schuilkelders de verzetsmensen op straffe van het definitieve isolement van de
dodencel dwingt tot een verscherpte aandacht voor alles wat zich in hun directe
omgeving afspeelt, zo kan ook de lezer op straffe van een totale desoriëntatie niets
anders doen dan zich volledig concentreren op zíjn hier en nu, dat van de tekst: elk
woord kan een verraderlijke wending inhouden.
Van zulke plotselinge, verraderlijke wendingen worden niettemin vrijwel alle
mensen van het in Duitsland opererende deel van de verzetsgroep die Weiss volgt,
het slachtoffer. Weiss bespaart de lezer niets, ook het ritueel van hun executie
beschrijft hij exact en tot en met het bittere einde.
Die absoluutheid wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. In de
Notizbücher schrijft Weiss bij voorbeeld dat de hem overigens goed gezinde
Enzensberger hem verwijt dat hij alles te serieus neemt, dat hij te idealistisch is, dat
zijn taal te compact is, te weinig afwisseling kent en al helemaal geen ironie. ‘Lol
moet er toch zijn, of noem het galgenhumor, waarom heb je niet wat meer van
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Villon?’ Die verwijten kloppen stellig, van galgenhumor is er bij de beschrijving van
het ophangen van Hans Coppi en zijn kameraden absoluut geen sprake. Gelukkig.
Gerelativeerd wordt er door Weiss inderdaad niets. Behalve alles wat er eerder
over oorlog en verzet is gezegd en geschreven.

Roger Fry. Tekening van ‘Quiz’ (Powys Arthur Lentham Evans)
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Bronvermelding hoort in de wetenschap
Drie voorstudies voor een nieuw deel ‘Knuvelder’
Al wie omziet Opstellen over Nederlandse poëzie 1960-1980 door Hugo
Brems Uitgever: Elsevier-Manteau, 181 p. f21,50
Vingeroefeningen door Jacques Kruithof Uitgever: Bzztôh, 140 p. f24,50
Levend verleden door C.J.E. Dinaux Uitgever: Bzztôh, 152 p. f24,50
Rudi van der Paardt
Wie iets wil of moet weten van de vaderlandse literatuurgeschiedenis raadpleegt
nog steeds, bij gebrek aan beter, het vierdelige handboek van G. Knuvelder. Wie
iets wil schrijven over oudere letterkunde kan geen groter roem verwachten dan dat
zijn essay, artikel of boek in een voetnoot van de volgende editie van ‘Knuvelder’
zal worden genoemd. Wie de moderne letterkunde tot zijn specialisme maakt, kan
groter ambities koesteren. Want er bestaat wel een vijfde deel van het handboek,
over contemporaine letteren, maar dat neemt helemaal niemand serieus, doortrokken
als het is van het engste moralisme. Een ieder die een stroming, school of auteur
van deze tijd aan diepgaande studie onderwerpt en van zijn bevindingen in een
publikatie verslag doet, mag op meer hopen dan voetnoten in de twintigste-eeuwse
literatuurgeschiedenis van Knuvelders nazaten: uit zijn werk zal duchtig geciteerd
worden, met bronvermelding, want dat hoort zo in de wetenschap.
De Leuvense neerlandicus Hugo Brems oogstte in vakkringen een zekere reputatie
met zijn monografie over de Vijftigers: Lichamelijkheid in de experimentele poëzie
(1976). In de zojuist verschenen bundel over poëzie uit de jaren zestig en zeventig,
Al wie omziet, heeft hij nu zijn essays, eerder verschenen in Dietsche Warande en
enkele andere Vlaamse bladen, verzameld. Het is verheugend dat nu een groter
publiek, en met name het Noordnederlandse, van zijn publikaties kennis kan nemen,
want in belezenheid en explicatief vermogen is hij minstens de evenknie van degenen
die bij ons de ontwikkelingen in de moderne poëzie boekstaven.

Jacques Kruithof

Het sterkst is Brems in het signaleren van bepaalde tendenzen in een oeuvre,
binnen een tijdschrift, in een bepaald tijdvak. Zijn eerste en langste essay ‘Als een
weerbarstig anachronisme’, over de Nederlandse poëzie van 1960 tot 1980, is
meteen ook het beste. Wie het vergelijkt met een vaak vol respect genoemd
soortgelijk opstel, dat van Kees Fens in Literair Lustrum II (1973) - al ging dat
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uiteraard over een kortere periode - kan constateren dat Brems veel meer
ogenschijnlijk heterogene elementen onder één noemer kan brengen. In kwaliteit
blijft het volgende opstel, over neo-romantiek, hierbij iets achter: het overlapt
trouwens deels het eerste essay en ontleent voorts veel aan een kroniek over Jotie
't Hooft, die achterin de bundel is opgenomen; zodoende mogen wij op pagina 165
over het monster-van-Frankenstein-motief hetzelfde lezen als op pagina 37. Dat
verhaal van Mary Shelley was de lezer - zoals Brems vermoedt - dus inderdaad
bekend. Na drie essays - een derde gaat over Vlaamse tijdschriften, waarvan je de
indruk overhoudt dat elk Vlaams dorp een tijdschrift bezit en elke daarin publicerende
dichter een prijs gewonnen heeft - volgt een tiental kronieken, voornamelijk over
Vlaamse auteurs, onder wie enkele ten onzent vrijwel onbekenden, als Gwy
Mandelinck en Leonard Nolens. In deze kronieken spreekt meer de verwonderde
en bewonderende lezer dan de analyserende literatuurwetenschapper en daar is
natuurlijk niets tegen. Maar van de opstellen over Rutger Kopland en Christine
D'haen (twee dichters die ik met Brems zeer bewonder), had ik toch iets meer
verwacht dan, om de auteur zelf te citeren, een verhaal ‘in veralgemenende,
benaderende termen’. Wie een van allusies bol staand gedicht als ‘O Caro Lactea’
van Christine D'haen mooi vindt en citeert, is eigenlijk verplicht uit te leggen, waarom
het zo bijzonder is. Dat Brems daartoe natuurlijk wel in staat is, bewijst hij in het
eerder genoemde opstel over Jotie 't Hooft: dat heeft mijn waardering voor diens
werk zeker doen toenemen, hoewel ik al die postume belangstelling voor Jotie nog
steeds een beetje verdacht vind. Al met al zijn Brems' beschouwingen, geschreven
in een rustig, wat academisch proza (vrijwel zonder flandricismen), verplicht
studiemateriaal voor werkgroepen moderne poëzie en toekomstige auteurs van
literair-historische overzichten.

Baldadig
In een aantal opzichten is Jacques Kruithof met Hugo Brems te vergelijken: ook hij
is literatuurdocent aan een instelling van hoger onderwijs, ook hij schreef in 1976
een in vakkringen gunstig onthaalde studie: Vertellen is menselijk (over verteltechniek
bij Anton Koolhaas). Wie echter de bundel van Brems naast de zojuist verschenen
Vingeroefeningen van Kruithof legt, ziet voornamelijk verschillen. Brems lijkt alleen
geïnteresseerd in poëzie, Kruithof meer in proza. Brems' kracht ligt in de synthese,
Kruithof demonstreert met name in zijn beschouwingen over Lucebert en Wolkers
een groot analytisch vermogen, tegenover de academische betoogtrant van Brems
staat de soms baldadige stijl van Kruithof.
Vingeroefeningen vind ik een prima bundel. ‘Wie deze Vingeroefeningen heeft
gelezen, ziet de Nederlandse literatuur net iets anders dan tevoren,’ zegt de flap,
maar dat is niet helemaal waar. De stukken over Roland Holst en F.C. Terborgh
zijn knappe algemene karakteristieken maar men kan moeilijk volhouden dat daarin
aan de Holst - of Terborgh - studie een nieuwe dimensie wordt gegeven. Wie bij
voorbeeld de aan Terborgh gewijde monografie van Ten Berge en de artikelen van
Kees Fens, Wam de Moor en Rob Bindels kent, leert weinig nieuws. Anderzijds
geeft de flaptekst beslist te weinig eer aan de overige zes bijdragen, die stuk voor
stuk eye-openers zijn. Het eerste en langste essay, over de thematische eenheid
in het werk van Gorter, rekent af met het handboekcliché van ‘de vier Gorters’ en
verdient dus geen voetnoot, maar een compleet herschreven paragraaf in Knuvelder.
Ter Braakianen door dik en dun doen er goed aan de beschouwingen van Kruithof
over de belezenheid van hun idool en het formaat van zijn bêtes noires te (her)lezen,
Maatstaf-abonnees zouden kennis moeten nemen van de essays over
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Sybren Polet en Lidy van Marissing. Het indrukwekkendste opstel vind ik dat over
Jan Wolkers. Kenmerkend is al de keuze die Kruithof doet uit diens werk: Horrible
tango, een wel goed verkochte, maar in de serieuze kritiek toch nauwelijks
behandelde roman. Er komt in deze roman over broederbinding (men vergelijke het
motto uit Tom Poes) een aantal wel eerder gesignaleerde verwijzingen naar Egypte
voor: een sarcofaag, een gebouw dat Thebe heet, een man met vossekop. Kruithof
legt nu een complete mythische structuur bloot: Horrible tango blijkt geënt op het
verhaal van Isis en Osiris, en hun broeder Seth. In een toegiftje stipt Kruithof aan
dat allusies van deze aard ook al te vinden zijn in Wolkers' romandebuut Kort
Amerikaans en toen ik zelf na lezing van zijn opstel De doodshoofdsvlinder weer
ter hand nam, viel mijn oog al snel op een aantal eerst niet als zodanig herkende
aanwijzingen in dezelfde richting. Dit essay van Kruithof opent twee nieuwe terreinen
van onderzoek: naar mythische patronen in het werk van Jan Wolkers en naar
Egyptiaca in de moderne Nederlandse letterkunde. Want deze komen niet alleen
bij de door Kruithof genoemde Achterberg en (Van het) Reve voor, maar ook bij
Leopold (Cheops), Hermans (Conserve) en Harry Mulisch (passim). Misschien dat
Kruithof zelf in een volgend deel Etudes met deze studie een begin kan maken.

Fijnzinnig
Of de kronieken van de immer als ‘fijnzinnig’ bestempelde criticus van het Haarlems
Dagblad Carel Dinaux (1898-1980) veel kans maken op vermelding in ‘het nieuwe
handboek’ betwijfel ik. Zijn hoofdwerk, de twee delen Gegist bestek, in 1974 tot één
deel Herzien bestek gecomprimeerd, bevat veel citaten uit Thomas Mann, maar
weinig saillante observaties over het werk van Nederlanse auteurs van vroeger en
nu. Met verbazing heb ik altijd geconstateerd hoe Dinaux de archetypische metafoor
van de levensweg eindeloos kon variëren. Zo ging Paul van Ostayen ‘een steil
kronkelende weg, met afgronden aan weerszijden’, zoekt degene die ‘de wegen wil
volgen die Vestdijk ging, tevergeefs in het horizontale dat het ventisme van Ter
Braak en Du Perron bepaalde’, en is - de allereerste zin uit Herzien bestek - ‘Roland
Holst de steilste en ijlste weg gegaan: tegen en buiten de wereld’. Dinaux' nagelaten
(onvoltooide) memoires, Levend verleden, beginnen met alweer zo'n vermoeiend
staaltje mooischrijverij: ‘Hoe ouder men wordt, hoe smaller, steiler en eenzamer de
weg, hoe killer de lucht, hoe neveliger het uitzicht: waar is de toekomst gebleven?’
Je houdt je hart vast na zo'n zin, te meer daar in de volgende over een - uiteraard
weer metaforische - boomgrens gesproken. Maar geduldig wordt het na al dat geklim
beter en de eigenlijke herinneringen zijn niet oninteressant, al halen ze nergens het
peil van bij voorbeeld Vestdijks Gestalten tegenover mij, Theun de Vries' Meesters
en vrienden of Henriëtte van Eyks Dierbare wereld. Met uitzondering van Thomas
Mann, van wie Dinaux heel wat werk vertaalde (ik denk trouwens dat zijn verdiensten
vooral op dat gebied lagen) en voor wie hij een aan het aandoenlijke grenzende
verering koesterde, Adriaan Roland Holst en Gerrit Achterberg, zijn alle door hem
in Levend verleden herdachte literatoren van de tweede garnituur: ik geloof tenminste
niet dat latere generaties het nog de moeite waard zullen vinden in te gaan op nog
weer nieuwe anekdotes over practical joker A. Marja of het oedipale conflict van
Godfried Bomans. Een sympathiek boekje, zeker, maar ‘een belangwekkend
literair-historisch document’ dat de flap belooft - dat lijkt mij beslist te pretentieus.
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De verantwoordelijkheid thuis bezorgd
De pijnlijke ideogrammen van Sven Lindqvist
Wu Tao-tzu Een mythe door Sven Lindqvist Vertaling J. Bernlef Uitgever:
Meulenhoff, 155 p., f27,50
Henri Wijsbek
Er bestaat een tekening van David Levine, waarop Sartre staat afgebeeld, terwijl
hij schouderophalend een roman wegggooit. Op de achtergrond ligt iemand uit de
Derde Wereld te creperen. Een puntiger samenvatting van Sven Lindqvists Wu
Tao-tzu. Een mythe is er niet. Hij beschrijft daarin een reis naar China, die hij
ondernam om zich geheel aan de klassieke Chinese kunst te wijden. Maar de
confrontatie met de Chinese (en later met de Indiase) werkelijkheid overtuigt hem
ervan, dat er geen kunst bestaat die belangrijker is dan het lijden in de wereld en
hij wisselt zijn kunstenaarschap in voor een politiek engagement.
Het uitgangspunt van zijn reis is de mythe van Wu Tao-tzu. Deze Chinese kunstenaar
uit de Tang-dynastie staat op een dag naar een muurschildering te kijken, die hij
zojuist voltooid heeft. Plotseling klapt hij in zijn handen en de tempelpoort opent
zich. Hij stapt zijn werk binnen en de deuren sluiten zich weer achter hem. De droom
die uit deze mythe spreekt koestert Lindqvist zelf ook - om het schoonheidsideaal
dat uit de kunst spreekt in de praktijk te brengen. Met behulp van onder andere
calligrafie, de methode-Stanislavski (uiteengezet in diens boek An actor prepares)
en het werk van Hermann Hesse lukt het Lindqvist in zekere zin ook. Maar dit leven
in de kunst wordt zowel van binnenuit als van buitenaf bedreigd.
Om met het eerste te beginnen. Schiller heeft in een bekend essay de idylle
gedefinieerd als het schoonheidsideaal toegepast op het werkelijke leven. Zij wordt
gekenmerkt door de absolute afwezigheid van conflict en dus door volmaakte rust.
Het grote probleem is nu om in deze kunstvorm beweging uit te drukken. Zonder
beweging, zonder een zekere spanning laat zich immers geen esthetisch effect
denken. Nog moeilijker wordt het om in deze bewegingloze toestand te leven. Een
leven zonder beweging is als een soort dood op te vatten. Het begrip idylle blijkt
dus een tegenstelling te bevatten, waardoor de idylle zich zelf opheft zodra zij
verwezenlijkt is. Het enige wat je dan nog kunt doen is uit de idylle stappen en de
wereld intrekken.

Sven Lindqvist

Maar de idylle wordt natuurlijk ook van buitenaf bedreigd. Hesse beschrijft in zijn
gedicht Stunden im Garten hoe hij in zijn tuin (idylle) onkruid wiedt en verbrandt en
hij legt uit hoe je tomaten moet kweken. Daar is vochtige turfmolm voor nodig en
een klein beetje kunstmest. Dat is het hele geheim. ‘Probeer het zelf maar! Het loont
de moeite.’
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Hesse probeert niet in alle ernst de lezer tomaten te leren kweken. Maar net als
een schilder die licht wil schilderen iets nodig heeft dat dat licht reflecteert, zo heeft
Hesse iets nodig dat het geluk reflecteert dat hij beschrijven wil. Zijn arbeid in de
tuin - bij voorbeeld de veelvuldigheid van het onkruid tot de eenheid van as
verbranden - is een uitvoerbare metafoor, een kunst die handeling is geworden. Dat
is de kern van het gedicht. Lindqvist heeft zelf deze methode beproefd en weet dat
zij toepasbaar is.

Gifkast
Onmiddellijk voorafgaand aan deze uiteenzetting staat een korte reisimpressie. Uit
het treinraam ziet Lindqvist een boer die ploegt. Voor de ploeg heeft hij zijn kinderen
gespannen, iets anders om mee te ploegen heeft hij blijkbaar niet. Voor deze boer
is arbeid geen kunstzinnige metafoor, maar bittere noodzaak.
Dit soort tegenstellingen tussen kunst en werkelijkheid komen vaak terug in het
boek en worden op een gegeven moment zo schrijnend, dat Lindqvist zijn
verwezenlijkte droom opgeeft en de wereld intrekt. Hij kan niet één bepaalde ervaring
aangeven die van doorslaggevende betekenis is geweest, maar geeft er een paar
weer, die er in ieder geval toe hebben bijgedragen. Bij voorbeeld hoe het hem
eindelijk lukte om toegang te krijgen tot de filosofische gifkast van de
universiteitsbibliotheek van Peking.
Volgens de catalogus zou er een voorname verzameling westerse filosofen
voorhanden zijn, maar niemand scheen ze te lezen. Na veel moeite wordt hij
toegelaten tot de kamer waar ze bewaard worden - Russell, Carnap, Moore,
Wittgenstein, ze staan er allemaal. Keer op keer heeft hij met hun hulp in discussies
het glibberige punt kunnen aanwijzen, waar het denken van de Chinezen ontspoorde
omdat dogma en werkelijkheid niet meer in overeenstemming waren te brengen.
het stelde hem altijd gerust de situatie op die manier intellectueel te beheersen.
Maar het nare gevoel bekruipt hem, dat het schijnoverwinningen zijn die hij in deze
discussies behaalt. Zijn denken is erop gericht deze glibberige punten te ontdekken,
maar wat moet het verbergen? Waar ligt zijn eigen glibberige punt? ‘Ik wist het al.
Het is de geschiedenis van het imperialisme. De ellende van de massa's. Het is de
toestand van de wereld.’ Dit nieuw gewonnen inzicht dient als uitgangspunt voor
het laatste deel van het boek. Hij onderzoekt nu niet langer de mogelijkheid van zijn
individuele geestelijke vrijwording in een idylle, maar de mogelijkheid van sociale
en economische vrijwording van de massa's. Het overleven van de massa is nu
belangrijker geworden dan het leven van het individu. Na een opsomming van een
overstelpend aantal feiten over de toestand van de wereld formuleert hij het probleem
in twee ondubbelzinnige vragen:

‘Is een sociale economische bevrijding zonder geweld mogelijk?
Nee.
Is het mogelijk met geweld?
Nee.’
Toen het boek in 1967 voor het eerst uitkwam, werd Lindqvist vanwege deze twee
nee's ervan beschuldigd dat hij zich neerlegde bij de situatie, die hij zo beklemmend
exact had geanalyseerd. Het zou een gevaarlijk, haast fascistisch boekwerkje zijn.
Maar je kunt het ook op een andere manier lezen. Na deze twee nee's komt er
een op het eerste gezicht wat raadselachtig stuk. Net als Hesse ooit in Korte
levensloop zijn autobiografie schreef en deze door liet lopen tot in de toekomst, doet
Lindqvist dat nu ook en wel omdat het oordeel over het heden veel pregnanter wordt,
als je laat zien waarin dat heden uitmondt. Hij laat dus de consequentie zien van
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de berustende houding die uit die twee nee's voortkomt en dat is griezelig en
provocerend tegelijk. Toch wordt daarmee ook geïmpliceerd dat er een andere
toekomst mogelijk is. Maar dan moeten wij in het Westen, die immers bij de
bestaande situatie baat hebben, wel een paar stappen terug doen. Vandaag liever
dan morgen. De hele verantwoordelijkheid thuisbezorgd dus.

Ideogrammen
Zoals gezegd begint het boek met de mythe van Wu Tao-tzu. De inhoud van die
mythe staat op de eerste bladzijde ook nog in de vorm van een legende: Buiten
Peking bevindt zich een grot met een verguld boeddhabeeld. ‘Men beweert dat dit
expressieve gelaat een echt mens toebehoort en bedekt is met een dun laagje goud.
Wie luistert, kan zijn hart horen kloppen. Uit de legende spreekt dezelfde droom om van binnen te zijn wat slechts van buiten af bekeken kan worden. De kunst is
niets dan een laagje stofgoud over de werkelijkheid gepenseeld om haar te fixeren.
Onder de oppervlakte zit een levend mens besloten en geconserveerd door het
gulden vlies.’
Op de laatste bladzijde komt dit boeddhabeeld terug met een paar kleine,
veelbetekenende veranderingen. ‘De kunst die ik beoefend had was slechts over
de werkelijkheid heen gepenseelde goudstof teneinde haar te fixeren. Onder de
oppervlakte zat een levend mens. Zij die luisterden meenden zijn hart te horen
kloppen’. Het is nu Lindqvist zelf, die in het beeld zit. Het goud waarmee hij bedekt
wordt is door ons werelddeel bij elkaar geroofd uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De
werkelijkheid die het fixeert wordt niet door harmonie en geluk gekenmerkt, dat lijkt
alleen maar zo voor de toeschouwer. Lindqvist, die nu
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dezelfde reis gemaakt heeft als Wu Tao-tzu, weet wel beter. De werkelijkheid achter
de kunst is er een van uitbuiting en dood. Het beeld van Boeddha is een paard van
Troje.
Deze methode om met beelden (ideogrammen) contrasten te scheppen heeft
Lindqvist naar eigen zeggen aan de Chinese karakters ontleend. Al deze
ideogrammen zijn op de een of andere manier dialectisch gegroepeerd tussen de
polen kunst en werkelijkheid. Er zijn van deze ‘Chinese methode’ talloze effectvolle
voorbeelden te geven. Hesse die in zijn tuintje tomaten kweekt en de boer die zijn
kinderen voor de ploeg heeft gespannen is er één van, de twee boeddhabeelden
een ander.
Maar deze heldere begripsdialectiek is tegelijk de zwakheid van het boek. Wanneer
je, zoals Lindqvist dat doet, kunst buiten de (maatschappelijke) werkelijkheid plaatst,
is het niet verwonderlijk dat je tot de conclusie komt dat je met kunst bezighouden
hetzelfde is als je van de wereld af te wenden. Er zijn ook heel andere verhoudingen
tussen kunst en werkelijkheid denkbaar, die mij waarschijnlijker en zinvoller lijken.
Indirect geeft Lindqvist zelf commentaar op zijn werkwijze in Wu Tao-tzu. Een mythe
als hij het organisatieprincipe van de I Tsjing uit de doeken doet: ‘Het principe van
de dialectische beweging, toename door het oplossen van tegenstellingen, is een
kenmerkende karakteristiek, net als in Het kralenspel. De volgorde der begrippen
stijgt in een spiraal naar “waarheid” en “volmaaktheid”, maar eindigt, net als in de
roman, in “chaos, mogelijkheid tot voltooiing”.’
Iedereen begrijpt dat dit hoge eisen stelt aan de vertaler. Door de hechtheid lijkt
het boek in zekere zin meer op een gedicht dan op een roman en een gedicht van
150 bladzijden vertalen is geen sinecure. Amy van Marken merkte in haar korte en
duidelijke bespreking van het boek in het NRC Handelsblad over de vertaling op:
‘goed vertaald door J. Bernlef.’ Verder niets. Ik wou er iets meer over zeggen. Het
valt niet te ontkennen dat Bernlef goede vondsten heeft gedaan en overwegend
vlot Nederlands schrijft, in tegenstelling tot menige beroepsvertaler uit het Zweeds.
Maar evenmin valt het te ontkennen dat de vertaling een heel andere afdronk heeft
dan het origineel. Ik heb twee A4-vellen volgetypt met fouten, wat veel om hier op
te schrijven. Ik heb ze daarom in categorieën ingedeeld, voor zover mogelijk. Behalve
Haast en Slordigheid heb ik er nog drie gevonden.
Bernlef heeft het bovengenoemde dialectische principe wel herkend, maar op
heel eigen wijze weergegeven, namelijk door het tegenovergestelde te vertalen van
wat er staat. Zo wordt ‘je vrouw over haar hoofd aaien’ bij hem ‘je vrouw een klap
voor haar kop geven’. De tweede categorie is de associatieve vertaling. Het Zweedse
woord ‘däck’ (= autoband) doet aan ons ‘dak’ denken. In Bernlefs vertaling worden
er dus autodaken opengesneden in plaats van autobanden. Ten slotte herkent hij
geen homoniemen, wat volkomen belachelijke zinnen oplevert. Het Zweedse ‘visa’
kan inderdaad ‘laten zien’ betekenen, zoals Bernlef het vertaald heeft, maar ook
‘wijze mannen’, ‘wijzen’, wat het enig mogelijke is binnen de opsomming ‘dichters,
onderzoekers, kunstenaars’.
Uit elke categorie zijn meerdere voorbeelden te geven, het een nog erger dan
het andere, en je hoeft ze echt niet met een lantaarntje te zoeken. Nee, als je gaat
lezen, moet je op welhaast elke bladzijde een oogje dichtknijpen. Maar Amy van
Marken heeft dat ook gedaan, dus het schijnt te kunnen.
Vestdijk heeft, naar ik meen over De avonden, gezegd dat er maar eens in de
honderd jaar zo'n boek verschijnt. Dat gaat ook op voor Wu Tao-tzu. Een mythe.
Maar hopelijk ook voor deze vertaling.
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Is het luipaard literair?
De autobiografische roman van Elizabeth Hardwick
Slapeloze nachten door Elizabeth Hardwick vertaling: C.A.G. van den
Broek Uitgever: De Arbeiderspers, 159 p., f26,50
Ton Anbeek en Dawn Foor
Tussen de schrijver en de lezer van een boek bestaan een aantal onuitgesproken
afspraken. Een daarvan is dat de woorden en beelden in een tekst iets bij de lezer
moeten oproepen: anders blijven het privé-associaties. Natuurlijk hoeft niet alles
meteen duidelijk te zijn, maar dan verwachten de meeste lezers toch later informatie
waarmee de lege plekken kunnen worden ingevuld.
Het problematische van Slapeloze nachten, de autobiografische roman van Elizabeth
Hardwick, is dat de schrijfster met opzet een zo abstract mogelijk niveau nastreeft.
Dat heeft bepaalde gevolgen. Op de eerste bladzij al stuit men op de zin: ‘Als ik
opkijk zie ik verwarrende elektriciteit achter ramen.’ ‘Verwarrende elektriciteit’ - wat
mag dat betekenen? In eerste instantie ben je geneigd aan een vertaalfout te denken.
Maar C.A.G. van den Broek heeft de tekst op de voet gevolgd: er staat ‘confusing
electricity’. Ander voorbeeld van een vage formulering: ‘Soms lijkt ze te denken dat
er ergens een misrekening heeft plaatsgevonden in het politieke heelal. Draken met
zeven koppen en tien horens: zijn die dit jaar niet gezien? Een luipaard kwam uit
zee en zonk weer terug. Maar geduld, geduld.’ Welke betekenis hebben deze zinnen,
waar verwijzen ze naar? Dat luipaard, is het een literaire toespeling? Het is niet
ondenkbaar in een boek waar de grote namen over de bladzijden rollen: Nietzsche,
Borges, Pasternak, Victor Hugo, Darwin. De beschrijving die Hardwick hier geeft,
blijft voor de niet-ingewijde lezer ondoorzichtig.
Die lezer zal zich óf dom voelen of eenvoudig geïrriteerd; in het laatste geval kan
hij met enige vreugde constateren dat sommige meer concrete beelden in deze
tekst met zo hoge poëtische pretenties behoorlijk banaal zijn. Zo heeft Hardwick
het op een zeker moment over ‘de grote kathedraal, het Postkantoor, gever en
ontvanger van leven.’ Het moet allemaal zo mooi mogelijk gezegd worden, getuige
een zin als: ‘Wat gevraagd wordt is geschiedenis, de man in zijn regenjas, met de
lusjes van zijn ideeën, de knopen van zijn tijdperk.’ Het klinkt prachtig, maar wat
bedoelt ze hier nu eigenlijk?
Slapeloze nachten is een boek voor mensen die zich graag voort laten dobberen
op golven van diepzinnigklinkende frazes. Voor de vertaler moet het een
nachtenlange kwelling zijn geweest dit nevelig Engels over te brengen in zinnig
Nederlands. Hij deed zijn best, maar het is niet altijd gelukt. Zo vertaalt hij ‘the
material-mad Goethe’ met ‘de krankzinnelijke Goethe’ (p. 68) - waarbij hij Hardwicks
omschrijving opvat als een aanduiding van erotomanie. Onzes inziens wordt met
‘material-mad’ hier bedoeld: ‘altijd op zoek naar nieuw materiaal,’ maar dat is ook
voor mensen met Engels als moedertaal zeker niet het eerste waar men aan denkt
bij het lezen van deze cryptische woordcombinatie. Een opmerkelijke zin in de
vertaling is ook deze: ‘In High Street woonde een familie wier kenvermogen de
ervaring oversteeg.’ Onbegrijpelijk, tot het origineel erbij wordt gehaald, waar
eenvoudig staat: ‘A transcendental family.’ De vertaler vond kennelijk ‘een
transcendentale familie’ wat bizar en koos voor een uitgebreide
woordenboekomschrijving. Toch is ‘een transcendentale familie’ even vreemd als
‘a transcendental family’; in feite wordt op een heel pretentieuze manier niet meer
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meegedeeld dan dat het gezin bestond uit wereldvreemde dromers - dat is althans
de betekenis die men aan ‘transcendental’ kan geven op grond van de context.
Deze opmerkingen zijn niet bedoeld als verwijt aan de vertaler; wij willen alleen met
een paar voorbeelden laten zien hoe Hardwicks abstractheid ook hem in verlegenheid
heeft gebracht.

Elizabeth Hardwick

De meest leesbare gedeelten van het boek zijn die waarin Elizabeth Hardwick
een concrete wereld buiten haar zelf weergeeft, zoals in het hoofdstuk over Billie
Holiday en dat over dokter Z. in Amsterdam. Dan wordt het onderwerp niet door
persoonlijke associaties overwoekerd; ze doet een poging iemand te beschrijven
in termen die ook voor een buitenstaander begrijpelijk blijven. Toch is ook deze
constatering misschien misleidend: zijn deze stukken niet juist daarom zo toegankelijk
en leesbaar omdat men het tragische leven van Billie Holiday al uit andere bronnen
kent en in het Amsterdamse gedeelte de lege plekken op kan vullen met eigen
Hollandse ervaring?
In de laatste twee alinea's probeert Elizabeth Hardwick een verklaring te geven
voor de schrijfwijze die ze gekozen heeft. Eerst verdedigt ze het abstracte niveau
van haar beschrijvingen: ‘Soms ben ik nijdig om de verklarende woorden, het
aanpassen aan de waarheid, waarvan velen zich bedienen als het om mijn werkelijke
leven gaat; alsof ze een extra bril hebben. Ik acht zoiets een hinderpaal voor mijn
herinneringen.’ Uit haar hele boek blijkt dat ze een van de allermoeilijkste genres
gekozen heeft die er zijn: poëtisch proza; soms schrijft ze werkelijk heel mooie
dichterlijke zinnen. Niet toevallig komt men op een van de bladzijden de naam Rilke
tegen. Maar het poëtisch proza van Rilke stoot de lezers nooit af door onbegrijpelijke
beelden en hermetische associaties.
Concreetheid mag dan door Hardwick als een hinderpaal voor haar herinneringen
worden ervaren, het ontbreken van concreetheid is een groot struikelblok voor de
lezers die de tekst willen volgen. Alleen enkele ingewijden die Elizabeth en haar
leven kennen, zijn misschien in staat Slapeloze nachten zonder irritatie te lezen. In
de laatste alinea lijkt het ook of het boek uitsluitend voor hen geschreven is: ‘En
verder vind ik het heerlijk om gekend te worden door diegenen om wie ik geef. (...)
B. en D. en C. - die ik pas 's morgens durf op te bellen, maar met wie ik de hele
nacht moet praten.’ Daar is niets tegen, als men het manuscript alleen onder die
vrienden laat circuleren; wij vragen ons af of een lezer die niet tot deze kring van
ingewijden behoort, evenveel van dit proza zal kunnen genieten.

George Gershwin. Tekening van William Auerbach-Levy
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Wat het kleinste vingertje aanwijst
Joost Roelofsz en zijn kleine muze
Voor en achter door Joost Roelofsz Uitgever: Meulenhoff, f 25,Verschijnt op 30 september
Doeschka Meijsing
De schaapachtige genegenheid jegens onzelf als we terugdenken aan hoe we
leerden lopen, hoe we voor het eerst letters en woorden leerden, en hoe we voor
de eerste keer de klok hoorden tikken - plus het besef van die dóórtikkende klok,
maken ons soms zo lucide dat het een wonder is dat het licht ons niet aan
gruzelementen slaat. Het heet dat onze tobberijen juist hun oorsprong vinden in de
jaren dat we die elementaire dingen onder de knie kregen, maar dat lijkt me een
noodsprong bij gebrek aan geloof in de erfzonde. Integendeel, stel ik daar tegenover,
juist de jaren waarin de trein nog dwars door de taarten reed, waarin de beren 's
nachts de schoenen bepoepten en de kinderwagen met de nieuwe baby nog als
een zeilschip naar de horizon vloog, kunnen bogen op ons grotere respect voor het
detail dan voor het geheel, of, anders gezegd, onze voorkeur voor lieflijkheid boven
cynisme.

Maar wat betekent het als iemand zoiets zegt? Detail en geheel, lieflijkheid en
cynisme, het zijn van die grote tegengestelde begrippen - laten we ons beperken
tot het gevarieerde terrein daartussen. Nee, dat doen we dit keer niet.
Want dit is, ik zal het vast verklappen, een recensie over een kinderboek en dan
moet iedereen bij uitzondering heel principieel zijn. Dunkt me.
Ook hier kan een voorbeeld verduidelijken waar ‘der Pudels Kern’ ligt: ik zag ooit
een kind dat leerde lopen met één voetje op het vloerkleed staan en een ander
voetje hoog de lucht in heffen om dat voetje uiteindelijk te laten neerkomen op de
eindeloze gladde zee van het parket. Het was een enge onderneming, dat kon je
zien. Er was veel lef voor nodig, maar die was in principe aanwezig, dat kon je ook
zien. En zo toonde laatst iemand mij een foto van zijn kind dat net de eerste stappen
had gezet en op die foto met zichtbare concentratie een vijftal meters had afgelegd,
weg van de vertrouwde plek. ‘Wat is ie al ver hè,’ riep de vader, ‘hij is al bijna in
Amerika.’
Zo is het. Je ziet het moment dat ze op weg gaan naar Amerika en je vindt het
razend dapper van ze, want je weet dat ze onderweg veel zullen verliezen van die
treinen en die taarten, en veel andere details zullen ze als ballast overboord moeten
gooien en je weet ook dat ze uiteindelijk aan zullen komen bij Flauberts ware
uitspraak ‘Haat is een deugd’, of ze zich dat bewust zullen zijn of niet. Wat doe je
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tegen zulke verschrikkelijke momenten van waarneming? Sommigen plakken foto's
in, anderen daarentegen maken een kinderboek.

Het kind als muze.
Er bestaat een boek dat voldoet aan de drie eisen die deze muze aan kinderboeken
stelt: het is groot met een harde kaft zodat je erop kunt sabbelen als je je lekker
voelt en er met je vuisten op kunt timmeren als je daar zin in hebt; het vertelt je
absoluut geen dingen die je niet weten wilt, maar openbaart je toch het wonderlijke
verschil tussen boven en onder, warm en koud, langzaam en snel, lief en stout, oud
en nieuw; en er staan van die hele kleine hazen en muizen in die je nu eenmaal
sneller op de bladzijde kunt aanwijzen dan volwassenen dat kunnen.
Ik heb het over het boek Voor en Achter van Joost Roelofsz. Voor en Achter bestaat
uit vijftien tegenstellingen als bovengenoemd. Het leert dus iets aan de kinderen.
Het is een mini-encyclopedietje van begrippenparen, maar het rare is dat het ook
weer niets weg heeft van een encyclopedietje, want encyclopedietjes willen de
kinderen altijd iets leren, maar in Voor en Achter wil er niets geleerd worden.
Integendeel, zegt dat boek, tegenstellingen willen niet geleerd worden,
tegenstellingen zijn er. En niemand die dat aannemelijker kan maken dan Roelofsz.
Dit lijkt filosofisch maar het is veel eenvoudiger dan dat. Een simpele vraagstelling
maakt dat duidelijk: heb ik mij ooit afgevraagd wat lepel en vork, die tenslotte bij
elkaar horen, in hun vrije tijd doen? Nee, dat heb ik mij nooit afgevraagd, totdat ik
op het schutblad van een kookboek van Berthe Meijer, getekend door Joost Roelofsz,
zag dat lepel en vork het met elkaar doen. Natuurlijk, dacht ik, dat ik daar niet eerder
op gekomen was.
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Op dezelfde manier is in Voor en Achter de tegenstelling teruggebracht tot iets
vanzelfsprekends, iets dat zonder school kan en zonder allures.

Langzaam en Snel bij voorbeeld. Als langzaam de slak is, dan tekent Roelofsz het
woord langzaam alsof het is opgebouwd uit dezelfde moeizame ringen waaruit het
slakkehuis bestaat. Zo'n woord wordt daar heel langzaam van. Het woord Snel
daarentegen gaat op rolschaatsen en wordt voortgetrokken door een jongetje en
helt wat achterover van de luchtweerstand.
Dik en Dun bijvoorbeeld. Als het waar is dat alleen dikke mensen van croquetten
en braadworstjes houden en dunne mensen nauwelijks eten, dan is het ook waar
dat Roelofsz tekent dat dikke mensen hele kleine voeten hebben en dikke mensen
te grote schoenen dragen.
Vol en Leeg bijvoorbeeld. Als vol luilekkerland betekent, en natuurlijk betekent
het een wereld vol snoep en vrienden en kannen vol limonade, dan betekent Leeg
alleen zijn en bang zijn, compleet met een poes die ook nog van je wegglipt.
Maar laat uit het voorgaande niemand denken dat Voor en Achter alleen een
filosofische handleiding voor de kinderkamer is. Het boek is een vrolijke wetenschap
want het bevat ook een behoorlijk verhaal met drie hoofdpersonen: de vrienden
Charles, Wim en de dikke en stoute Kees. De tekst bij de grote kleurplaten vertelt
van de avonturen die het drietal meemaakt: een dagje naar oma, een bezoek aan
een circus, of een middag thuis met een boek. Het verhaal heeft iets dat zelden in
kinderboeken voorkomt: het heeft geen enkele pretentie, het is aardig en vriendelijk
en er staan geen grappen in. Het is niet eng en er komen geen rare dingen in voor.
Wat verteld wordt is zo vertrouwd dat alle aandacht zich richt op de platen. En daar
wemelt het van de dingen om te zien.
Behalve door Charles, Wim en de dikke en stoute Kees wordt Voor en Achter ook
nog bewoond door het volk van de kleine vriendjes: beer, olifant, de gebroeders
ommelet, het matrozenjong, de hazentweeling, poes, en de talloze leden van de
muizenfamilie. Het volk van de kleine vriendjes speelt in het verhaal nauwelijks een
rol. Maar des te meer op de platen.
Ze zijn daarop buitengewoon aanwezig. Ze bevolken de wereld. Ze doen om het
hardst mee als er stout gedaan wordt, ze verschijnen op verjaardagen en als er
verstoppertje gespeeld wordt, verstoppen ze zich geniaal. Het volk van de kleine
vriendjes is essentieel in Voor en Achter. Want daaraan laat zich het principe
demonstreren van het respect voor het detail en de voorkeur voor lieflijkheid.
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Bekijken we de plaat Droog. Charles, Wim en de dikke en stoute Kees willen een
boottochtje maken op de rivier, maar de kleine vriendjes durven niet in de boot.
‘“Weet je wat”, zegt Charles, “ik blijf bij de kleintjes aan de kant en jullie gaan roeien.”
Opeens begint het te regenen. Gelukkig hebben ze allemaal een paraplu bij zich
en zo blijven ze lekker droog.’
Op de tekening zit Charles, groot als hij is, op de pier bij het water onder een
enorme paraplu. De vriendjes hebben ook een paraplu, en wel een steeds kleinere
paraplu voor een steeds kleiner vriendje. Het kleinste vriendje is al bijna niet meer
te zien onder een minuscuul parapluutje. Dat is met zo'n koelbloedige aandacht
voor ook het kleinste vriendje getekend, dat er een gevoel van lieflijkheid ontstaat
die bijna niet meer te houden is. De grote paraplu van Charles leverde al die emotie
op, maar terwijl de blik van paraplu op steeds kleinere paraplu springt, wordt de
druk op de borst zwaarder van groter en groter wordende lieflijkheid.
Zo is het wel genoeg, denk je, zo kan het wel weer een tijdje. Maar net heb je je
omgedraaid om weer aan het werk te gaan of je hoort de tegenwerpingen.
Is lieflijkheid en detail genoeg? hoor je, we kennen zoveel lieflijke kinderboeken
boordevol details, waar juist door die twee kwalificaties kraak noch smaak aan te
beleven valt. Nee, o nee, roep ik, laat er geen misverstand ontstaan. Die boeken
die jullie bedoelen gaan ervan uit dat er zoiets bestaat als lieflijkheid in de wereld
en dat je dat maar hoeft op te schrijven of te tekenen. Maar de werkelijkheid is gans
anders, roep ik. Waar ik het over heb is dat lieflijkheid ontstaat, het is het resultaat
van iets.
Het komt pas tot stand als een scherpzinnige fantasie alle boosheid laat varen
en zich met alle aandacht erop toelegt dát te tekenen, wat het kleinste vingertje
onmiddellijk zal aanwijzen. Het ontstaat pas als er een afweging heeft plaats
gevonden tussen wat iemand is en wat iemand was, en er een oplossing is gevonden
voor die bijna definitieve breuk. Pas als het kind tot muze is gemaakt.
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‘Maar het gevoel verdwijnt niet’
Achttiende-eeuwse vrouwenarbeid in de mijnen
Victorian Working Women Portraits from Life door Michael Hiley
Uitgever: Gary Schwarz, Maarssen, 142 p., f42,Women Workers and the Industrial Revolution door Ivy Pinchbeck
Uitgever: Virago Press
Ursula den Tex
Negen jaar geleden verscheen er een boek over het leven van Arthur Munby, een
Victoriaans heer die een merkwaardig dubbel bestaan leidde (Man of Two Worlds:
the Life and Diaries of Arthur Munby door Derek Hudson). Het boekje Victorian
Working Women, Portraits from Life, put grotendeels uit dezelfde bron, Munby's
geheime nalatenschap, maar heeft daar vooral de fragmenten van sociale
verslaggeving uit overgenomen. Auteur Michael Hiley geeft een selectie uit de
foto-portretten van arbeidersvrouwen die Munby verzamelde en vertelt daarbij wat
over het leven van werkende vrouwen uit die tijd en de hervormingsmaatregelen
die de arbeid van vrouwen betreffen. Echte sociale geschiedschrijving is het niet,
maar te denken geeft het boekje wel. Bij voorbeeld over het raadsel van de
kolenklopsters van Wigan.
De arbeidsomstandigheden toen waren veel zwaarder dan in deze tijd. De zedelijke
opvattingen waarmee die omstandigheden werden gemeten, zowel die van de
Victoriaanse conservatieven als van de hervormers, zijn niet die van nu. Maar het
verhaal van de kolenklopsters van Wigan heeft iets dubbelzinnigs dat van alle tijden
lijkt. Uitbuiting van vrouwen, de noodzaak vrouwen in bescherming te nemen en
bescherming die weer een vorm van onderdrukking kan zijn, dat zijn vaste thema's
in de geschiedenis van de vrouwenarbeid.
Van Arthur Munby (1824-1910) was bekend dat hij ambtenaar te Whitehall was
en tevens dichter. Pas later, uit zijn vele, nooit gepubliceerde dagboeken bleek dat
hij ook nog een allesoverheersende geheime hartstocht had: de interesse voor
werkende vrouwen, (zie ook VN 7-10-72)

Meisjes in de mijn, 1893

Hartstocht of obsessie is wel het juiste woord voor de voortdurende belangstelling
waarmee Munby het doen en laten van werkende vrouwen gadesloeg. Zijn
ontmoetingen met werkmeiden, kolenmeiden, schippersmeiden, melkmeiden, heeft
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hij uitvoerig en met grote zorg in zijn dagboeken opgeschreven. Een van die vrouwen
heeft hij ook gehuwd; dat huwelijk is net als zijn dagboeken altijd voor de buitenwereld
verborgen gebleven. Zijn dienstmaagdechtgenote Hannah Cullwick hield op zijn
verzoek ook een dagboek bij. Daar kun je uit opmaken dat Munby seksueel niet erg
in vrouwen was geïnteresseerd; zijn verzameling van prachtige vrouwelijke
arbeiders-types zal waarschijnlijk platonisch zijn geweest. Evengoed heeft Munby's
adoratie van de stoergebouwde, vitale volksvrouw een heel erotisch karakter. Je
kunt je ook goed voorstellen dat er een opwindend contrast was tussen ‘die prachtige
vrouwen met hun rode handen en sterke armen’ en de dames uit zijn eigen milieu
die vooral niet stoer, niet vitaal, niet sterk maar héél héél keurig moesten zijn.

Stalen spieren
Munby wilde nog wel wat meer dan alleen verslag doen van individuele ontmoetingen.
Hij solliciteerde tenminste eens naar een baan bij de arbeidsinspectie, maar werd
afgewezen. De enquêtes die hij hier en daar in Engeland hield naar de
omstandigheden waarin vrouwen werkten, bleven zodoende een privé-liefhebberij.
De werkkracht die Munby zo bij zijn arbeidersvrouwen bewonderde, hun stalen
spieren, hun rauwe, openhartige grappen, dat hoorde allemaal bij ‘hun rol als
werkende vrouw. Munby was dan ook een hartstochtelijk verdediger van het recht
van de vrouw op arbeid. Het lijkt een tamelijk pervers standpunt als je met een
twintigste-eeuws oordeel kijkt naar de arbeidsomstandigheden van het
negentiende-eeuwse proletariaat. Toch had Munby in het geval van de kolenklopsters
van Wigan waarschijnlijk wel gelijk.
Aan het verhaal van de vrouwen van Wigan gaat een belangrijk stuk geschiedenis
vooraf. Daarvoor putte ik niet alleen uit Victorian Working Women maar uit de recente
herdruk van het vooroorlogse standaardwerk Women Workers and the Industrial
Revolution door Ivy Pinchbeck. Dit geeft een schat aan informatie over alle
vrouwenarbeid in Engeland; voor wat het werk in de mijnen betreft put het boek, op
zijn beurt, weer uit de rapportage van de Childrens Employment Commission, een
door de Kroon benoemde enquêtecommissie, die aanvankelijk alleen onderzoek
deed naar kinder-
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arbeid in de mijnen, maar dat ook uitbreidde tot vrouwenarbeid. Het verslag van de
commissie dat in 1842 uitkwam was de aanleiding tot het wettelijk verbod van
vrouwen- en kinderarbeid in datzelfde jaar.
De vrouwen in de mijnen deden het zwaarste werk, namelijk het vervoer van de
kolen door de lage nauwe mijngangen, zo noteerde de commissie. In sommige
primitieve mijnen zonder lift droegen zij de kolen nog wel naar de oppervlakte. Hun
lonen waren lager dan die van de mannen, terwijl voor werk in die omstandigheden,
zoals sommige getuigen verklaarden, geen man, en zelfs geen jongen te vinden
zou zijn. Een commissielid vermeldt: ‘Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, ik heb
sommige vaders horen getuigen dat zij door hun rug gingen terwijl ze bezig waren
de kolen op de rug van een kind te laden.’ Een vrouw zei; ‘O mijnheer, dit is
verschrikkelijk, verschrikkelijk werk. Ik wou bij God, dat de eerste vrouw die
geprobeerd heeft om kolen te sjouwen haar rug had gebroken, dan had niemand
het daarna meer geprobeerd.’ Als er keuze mogelijk was, gingen vrouwen liever in
fabrieken of ateliers werken, daar waren in vergelijking de werkomstandigheden
niet zo beestachtig slecht.

Concurrentie
De commissieleden waren eensgezind in hun afschuw over wat zij te horen kregen.
Maar de opvattingen van de belanghebbenden konden erg verschillen.
Vooruitstrevende mijn-exploitanten waren al veel eerder overgegaan tot
mechanisering van het kolentransport - dat kon om economische, maar ook om
humanitaire redenen zijn, of een combinatie van beide. Andere durfden zo'n
investering niet aan en wilden hun goedkope arbeidskrachten liever niet verliezen.
Het standpunt van de vakbonden was al evenmin gelijkluidend, evenmin als dat
van de mannelijke mijnwerkers. Zolang vrouwen het sjouwwerk in de mijnen deden,
konden zij tenminste geen concurrentie zijn voor de mannen die het beter betaalde
werk van het uithakken van de kolen deden, zo meenden sommigen. Andere
vakbondsbestuurders meenden dat vrouwen als goedkopere arbeidskrachten hoe
dan ook een bedreiging vormden en daarom beter uit de mijnen konden worden
geweerd. In sommige streken verkocht de mijnwerker de werkkracht van zijn gezin
samen met zijn eigen werk; hij kon de verdiensten van vrouw en kind niet missen
of wilde die in ieder geval niet missen. Maar in andere gebieden werd de man die
zijn vrouw ondergronds liet werken door zijn omgeving met de nek aangekeken. Bij
zo'n gezin moest het huishouden toch wel een troep zijn? Wat de vrouwen zelf
betreft: de commissie registreerde hun hartverscheurende klachten, maar ook de
angst om werkloos te worden. En de doffe onverschilligheid. ‘Ik ging zelf in de mijn
toen ik vijf jaar oud was,’ zegt een moeder uit Yorkshire. ‘En nu gaan mijn twee
dochters. Het doet ze helemaal geen kwaad. Dat heeft het mij ook nooit gedaan.’
De arbeid bovengronds, waar vrouwen als kolenklopsters en kolenzeefsters
werkten, werd niet verboden. Het werk was er wel zwaar, had de enquêtecommissie
vastgesteld, maar niet gevaarlijk of ongezond. De fysieke conditie van de werkers
was er in ieder geval uitstekend.
Die robuuste gezondheid van de kolenklopsters had ook het hart van Arthur Munby
gewonnen. Hij was dan ook diep geschokt toen er in 1865 sprake van was ook het
bovengrondse mijnwerk voor vrouwen te verbieden. Een petitie van de mijnwerkers
van Northumberland en Durham aan de volksvertegenwoordiging sprak van ‘ontaard
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werk voor het vrouwelijk geslacht, dat leidt tot zedenverwildering en een schandvlek
is op de eer en de menselijkheid van het koninkrijk.’
Een parlementaire enquêtecommissie werd ingesteld om deze klachten te
onderzoeken. Maar de enquêteurs worstelden met de vraagstelling. Hoe onderzoek
je beschuldigingen van ontaarding en zedenverwildering? Victorian Working Women
geeft een indruk van dit onderzoek. Het leek dat de aard van de kleding van de
‘pittgirls’, die altijd korte rokken met een broek hadden gedragen voor het gemak,
nauw verband hield met de beschuldigingen van bandeloosheid. Een commissielid
vraagt aan een getuige: ‘Herinnert u zich niet dat een van de belangrijkste redenen
waarom de wet (van 1842) is aangenomen, overwegingen van zedelijkheid waren.
Niet de zwaarte van het werk maar de zedeloosheid die het gevolg is van de
ontbloting van het figuur van vrouwen en het onfatsoenlijk karakter daarvan?’ Maar
de getuige, de opzichter William Pickard, die zwaar gekant was tegen het werk van
vrouwen bij de mijnschacht, vond het moeilijk antwoord te geven op de vraag wat
er nu wel met dit werk aan de hand was dat het vrouwen zou ontaarden. Hij zei:
‘Wanneer ze van 's ochtends zes uur tot 's avonds vijf of zes uur van huis zijn om
te werken, worden de huishoudelijke taken in wanordelijkheid achtergelaten en
wanneer de echtgenoot thuiskomt leidt dat tot veel onaangenaams en getwist en
maakt dat de mannen weggaan en hun tijd elders doorbrengen.’ Maar Pickard moest
toegeven dat dat ook voor ander werk dat door vrouwen gedaan werd kon gelden
en hij wist niet anders dan te herhalen dat werk vrouwen belemmert haar eigenlijke
levenstaak naar behoren te vervullen.

Zedeloosheid
Bij het horen van de mijnwerker Peter Dickinson werd opnieuw op dat verband van
kleding en zedeloosheid gezinspeeld.
Een commissielid: ‘Ik veronderstel dat de kleding van de vrouwen de meest
geschikte is voor het werk dat ze doen?’
‘Ja’
‘Heel haar figuur is bedekt en er is niets indecents aan die kleding al noemt u die
kleding als een van de belangrijkste aspecten van het onzedelijk karakter van het
werk?’
‘Het kleedt haar figuur wel. Maar het doet het gevoel niet verdwijnen.’ Jammer
genoeg heb ik in geen van beide boeken, noch in het aardige oppervlakkige Victorian
Working Women noch in het zo degelijke Women Workers een verdere analyse van
Peter Dickinsons gevoel kunnen vinden.
Het lijkt of die bewuste broeken de aanwijzing waren van iets heel onbehoorlijks
en toch heeft het daaraan niet gelegen zoals ook de enquêtecommissie moest
constateren. Eerder is die broek de aanleiding geweest tot een poging om vrouwen
juist als vrouw van de arbeidsmarkt te verwijderen. Mogelijk nam met de verdere
mechanisering van de mijnen de werkgelegenheid ondergronds af en werden de
werksters bovengronds nu concurrenten. Het kan zijn dat die combinatie van kracht,
zelfstandigheid en vrouwelijkheid, die voor Arthur Munby zo aantrekkelijk was, voor
zijn sekse-genoten juist des te bedreigender was. De wens van Pickard om de vrouw
binnenshuis te houden kan zijn ingegeven door de angst voor wat zij buitenshuis
kan betekenen. Maar zoals gezegd, de waarheid achter de feiten heb ik niet kunnen
vinden.
De enquêteurs moesten concluderen dat er voor verloedering geen bewijzen te
vinden waren en dat een vrouw in een mannelijke rol daarom nog geen ontaard
wezen is. Bovendien waren veel van deze werksters weduwen dan wel ongehuwde
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vrouwen voor wie de beperking tot hun huishoudelijk werk hun ondergang had
betekend. Nadat zij deze nuchtere feiten omtrent vrouwenarbeid had vastgesteld,
liet de commissie de zaken verder voor wat zij waren en ging over tot de orde van
de dag.
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Voorgoed verloren waardigheid
Nadine Gordimers desperate analyse van Zuid-Afrika
July's People door Nadine Gordimer Uitgever: Jonathan Cape, 160 p.,
f37,60 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
Het is nu zover gekomen met Zuid-Afrika dat Nadine Gordimers nieuwe roman in
de New York Review of Books van deze zomer besproken werd door X, ‘een
Amerikaans schrijver die bekend is met Zuid-Afrika, en die anoniem blijft om anderen
te beschermen’.
De situatie heeft Gordimer geenzins verhinderd om door te gaan met haar
onbevreesde, desperate analyse van de problemen van haar land, vooral van de
toch zo aardige blanken van goede wil en liberale overtuigingen, voor wie de situatie
nog uitzichtlozer is dan voor bij voorbeeld politieke activisten. Zoals al haar werk is
July's People echter meer dan alleen maar politiek, hoe ver de betekenis van die
term ook reikt. Het boek duikt onder alle oppervlakten door naar het gebied van de
mysterieuze verhoudingen tussen blank en zwart, tussen man en vrouw, en de
archaïsche wetmatigheden die die verhoudingen beheersen.

July's People speelt ná het langzame ineenstorten van het Zuid-Afrika dat zich nu
nog wanhopig in stand probeert te houden. Er is oorlog, de zwarten hebben de
blanken vermoord en verdreven, hun huizen verwoest, hun fabrieken verbrand en
opgeblazen. De overgebleven blanken proberen in paniek het land te verlaten. Een
blanke architect Bam, zijn vrouw Maureen en hun drie kinderen worden ‘gered’ door
hun zwarte boy July. Verborgen op de bodem van een geel bestelautootje
ontsnappen ze aan het geweld van de oorlog en reizen ze naar het dorp van July
in de bush. Daar worden ze ondergebracht in de ronde hut van July's oude moeder.
(De titel van het boek is vol ironische betekenis, de ‘mensen’ van July zijn zijn blanke
werkgevers, niet zijn eigen zwarte familieleden. De mensen voor wie hij heeft
gewerkt, worden in het dorp de mensen die hij op zijn beurt bezit.) In het dorp is
July kennelijk de baas. Hij zorgt er voor dat ‘zijn mensen’ door zijn familieleden
worden getolereerd, ook al is hun aanwezigheid voor het hele dorp gevaarlijk. Zelfs
de Chief van het gebied vindt het ten slotte goed dat ze zich voorlopig in July's dorp
verbergen, op voorwaarde dat Bam, de blanke man, hem zal leren schieten met het
jachtgeweer dat hij op zijn vlucht uit de stad had meegenomen.
Het boek beschrijft de paar weken die ze zo in het dorp doorbrengen, als
voortvluchtige afhankelijke gasten van de man die hen vijftien jaar lang trouw heeft
gediend, ook al hadden ze nog zulke liberale ideeën, en behandelden ze hem nog
zo goed. (Ze vonden het zelfs goed dat zijn ‘townwoman’ de nacht bij hem
doorbracht.) Het is een periode van dislocatie, van hulpeloze pogingen tot aanpassing
aan een situatie waarin alles anders is geworden. Er zijn een paar concrete, hoewel
ook symbolische haken waaraan de veranderingen in de verhouding tussen July
en zijn mensen worden opgehangen. Ten eerste zijn dat de sleutels van de auto
die July in zijn zak houdt, zodat zelfs een hypothetische terugkeer naar de
beschaving, of wat daar van over is voor de blanken wordt afgesneden. En ten
tweede is er het jachtgeweer van Bam, dat op een bepaald moment wordt ontvreemd
door een vriend van July, een politiek activist.
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Corrosie
In de verhouding tussen Bam en Maureen zijn deze symbolen even belangrijk als
in de verhouding tussen July en zijn geredde gevangenen. Hun huwelijk blijkt
evenmin bestand tegen de corrosie van de bush en het wegvallen van de consoles
van het blanke voorstadsleven, als de vertrouwensrelatie die er tussen July en hen
in al die jaren trouwe dienst was gegroeid. Als haar echtgenoot zo is beroofd van
alle tekenen van burgerlijke mannelijke waardigheid, zijn voertuig en zijn geweer,
voelt de vrouw zich helemaal overgeleverd aan July, ‘de kikkerkoning, heiland’.
(Voor Bam is zijn vrouw ook een vreemde geworden - een fysiek onherkenbaar
wezen met harige witte benen en vieze gescheurde nagels.) Langzaam aan krijgt
de figuur van July bijna metafysische dimensies, want ondanks zijn oppervlakkige,
formele zorg en toewijding voor ‘zijn mensen’ wordt hij ten slotte een instrument van
wraak en vergelding. Het plan om zijn mensen op deze manier te redden, blijkt een
plan om hun ogen te openen voor hun eigen uitzichtloze situatie en voor wat er
werkelijk aan de hand is in hun land: de onsensationele, maar daarom niet minder
tragische realiteit van de verhouding tussen blank en zwart die nooit heeft gedeugd,
en die zelfs in noodtoestanden niet meer kan verbeteren.
Voor het blanke gezin, vooral voor de ouders, krijgt het leven in het bush-dorp,
met een transistorradio die hoe langer hoe minder berichten doorgeeft als enige
band met het oude leven alle aspecten van een voorproef van de hel. Het wordt
steeds duidelijker dat het idee van ‘lucky to be alive’, waarmee ze de eerste
ochtenden wakker werden, wel niet zal kloppen.
De ernst van de situatie wordt ten slotte het meest voelbaar in de taalproblemen
waarmee de volwassenen te kampen krijgen. De afwezigheid van een
gemeenschappelijke taal van enige complexiteit, een taal waarin gemeenschappelijk
nagedacht kan worden, waarin andere dingen gezegd kunnen worden dan bevelen
of reportages van huishoudelijk werk, hanteert Gordimer in deze roman als een van
de zwaarste beschuldigingen aan het adres van het blanke Zuid-Afrika. Tussen July
en zijn blanke familie ontstaat een steeds grote kloof doordat het monosyllabische
bedienden-Engels in hun nieuwe leven niet toereikend is. Abstracte begrippen
kunnen er niet in worden gebruikt. (Maureen realiseert zich bij voorbeeld dat het
zinloos is om tegenover July het woord ‘waardigheid’ te gebruiken - een voorbeeld
van Gordimer op haar bijtendst - en dat terwijl ze het altijd vervelend heeft gevonden
als Bam door July met ‘master’ werd aangesproken.) July en zijn vrouw en andere
familieleden spreken en schrijven hun eigen Afrikaanse taal die de blanken nooit
geleerd hebben omdat ze hem niet nodig hadden. Alleen de kinderen pikken die
taal snel op. In de laatste scène die er tussen July en zijn vroegere mevrouw
plaatsvindt, werkt het oude Engels helemaal niet meer. Op het toppunt van frustratie,
woede en verachting voor de niet aflatende chantage van Maureen gaat July over
in zijn eigen taal. Hij praat, oreert, verordonneert, ze krijgt de kans niet uit te vinden
wat hij zegt. Zo wordt het overduidelijk dat er geen mogelijkheid meer is om de
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schade van het verleden te herstellen. En ook dat iedere taal in deze zo wezenlijk
gecompromitteerde situatie
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Nadine Gordimer
een instrument van verdrukking wordt.
De blanke vrouw die dit alles moet ondergaan, heeft het er moeilijker mee dan
haar man en haar kinderen. Op een subtiele manier wordt haar, en de lezer,
geopenbaard dat haar verhouding met July, de zwarte bediende-redder-cipier, een
facet is van haar verhouding met haar echtgenoot en met alle mannen. Haar wil,
haar macht over haar man, wordt ten slotte gebroken door July, die zo een archetype
wordt van de ‘andersheid’ van de man. De confrontatie met de krachten die de
verhoudingen van mannen en vrouwen beheersen kan Maureen niet aan. En in een
vreselijke, doelgerichte variatie op D.H. Lawrence's naïeve thema van de
noodzakelijke, primitieve ‘wedergeboorte’ van de vrouw van middelbare leeftijd (zie
The Woman Who Rode Away, en The Plumed Serpent) rent ze af op een helicopter
die aan het eind van het verhaal in de bush landt, zonder dat iemand weet wie erin
zitten.
‘She runs: trusting herself with all the suppressed trust of a lifetime, alert, like a
solitary animal at the season when animals neither seek a mate not take care of
young, existing only for their lone survival, the enemy of all that would make claims
of responsibility.’
Dat ze door haar vlucht de levens van haar man en kinderen en van het hele dorp
op het spel zet, dat dringt nauwelijks meer tot haar door. Het onder ogen zien van
het bankroet van haar huwelijk en van haar hele volwassen leven waar ze, ondanks
alle familiewortels toch niet blijkt te horen, leidt tot een allesvernietigend rennen
naar de ondergang.
Hier, op een veilige afstand kan ik niet beoordelen of Gordimer gelijk heeft, of in
de altijd al slechte verhouding tussen blank en zwart de blanke vrouwen meer schuld
hebben dan de mannen, omdat ze zo systematisch de ‘onnoembare’ waardigheid
van de zwarte man hebben ontkend en weggebeten met het loog van de
gemakkelijke, afgeleide superioriteit, zodat ze ook hun eigen echtgenoten van hun
waardigheid beroven door het duwen en trekken van hun wil, hun gefrustreerde
animuskant. Het klinkt aannemelijk, ook al is het puur Jung. Maar binnen het kader
van deze roman bewijst Gordimer in ieder geval op overtuigende wijze haar gelijk.
Het is een kort boek, maar van het eerste woord tot het laatste met enorme
concentratie en aandacht voor details geschreven, en met de energie, de politieke
intelligentie, en het beeldend vermogen dat al haar werk kenmerkt. Er valt alleen
nog maar te hopen dat men in Zuid-Afrika de kans krijgt July 's People te lezen en
te overdenken voordat het te laat is.

Poëzie door de ogen van Flaubert
Uitzonderlijke gedichten van Lela Zečkovíc
Belvédère door Lela Zečkovíc Uitgever: Querido, 48 p., f16,50
Rein Bloem
Een uitzonderlijk geval van vertaalde poëzie: gedichten geschreven in het
Servokroatisch en vertaald door de dichter zelf, zo effectvol dat ze voorgoed in het
Nederlands verankerd zijn. En dat voor een bundel die met zijn titel Belvédère
(uitkijktoren in het park bij Zagreb) en andere Joegoslavische eigennamen nog heel
wat van de geboortegrond meeneemt. Hoe slaagt zo'n ‘volks- en zielsverhuizing’?
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Het is het soort poëzie, gekenmerkt door een bepaalde zienswijze, die zo iets
mogelijk maakt, de zienswijze van Flaubert. Flaubert registreert zijn Normandische
personages (Madame Bovary) op afstand, met zogenaamd koele blik, hij volgt hun
zeer tijd- en milieugebonden doen en laten, drijft er lichtjes tot sardonisch de spot
mee, maar tegelijkertijd speelt hij zelf onzichtbaar mee in de onvervulbare verlangens
van met name Emma Bovary alias Don Quichote. Een dubbeloptiek die een
onaanzienlijke dorpsgemeenschap op laat gaan in een spel zonder grenzen. En
zelfs in het meest clichématige, banale jargon van zijn sujetten klinkt zijn stem mee,
die een vloed van ontoereikende woorden opvangt in een zee van poëzie.
Een aantal gedichten uit Belvédère van Lela Zečkovic komt uit de bundel Uho
vraća vid (Het oor geeft het oog terug), een veelzeggende titel, te vertalen als ‘de
taal leert weer zien’:
Zorgvuldig zoeken we
de woorden uit. Wij kiezen
de stappen; wij ondernemen ze.
Wij hebben al het mogelijke
ondernomen tegen de tijd.
Een nauwkeurige omschrijving
beantwoordt niet aan de natuur
van het voorwerp.
Het wrede oog ziet:
ziet: het symptoom als
innerlijk teken van iets.

Boven of onder dit slotgedicht van de bundel had Flaubert kunnen staan, het is zijn
zienswijze die hier bijna als imperatief geldt. Er wordt in Belvédère vanzelfsprekend
bijzonder veel gekeken, het woord oog komt al meer dan tienmaal voor, spiegel
meer dan vijfmaal en daar sluiten allerlei variaties van zien (kippig, bijziend, lezen,
foto, portret) dicht bij aan. De bundel is een serie ansichtkaarten die in een
handomdraai kunnen veranderen in een wereldomvattende blik:
zoals een klein beetje water in een handpalm
heeft ook de Weltanschauung
twee scherpe randen.

Twee kanten ook, een binnen- en een buitenkant, die als het goed is in elkaar
overstromen, zodat geschreven kan worden: oog in oog, tête-à-tête, bij het open
raam (zie voor het raam weer Flaubert!). Maar vaker is het niet goed, loert er gevaar
en moet het wrede oog eraan te pas komen. Dat hard tegen hart zit in: MG-uitstapje
Hij heeft 75 paardekrachten,
zeer zacht is hij ondanks de 75 pk.
Rechts van mij - è pericoloso
sporgersi.
Links - de licht behaarde
arm van de chauffeur.
Nieuwslezer: ‘Uit betrouwbare bronnen
stroomt bloed.’

Voor Belvédère: ‘Nou, hoe vond je het, zo'n rit?’
De sportwagen loopt als een trein, maar het gaat niet goed tussen die twee en in
de wereld en uitgerekend vóór de uitkijktoren wordt de montere clichévraag gesteld
waarop alleen een uitzichtloos antwoord past, dus zwijgen maar.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Nog gruwelijker is de anekdote, het snapshot van Mohammed, gastarbeider uit
Marokko die op een veiling kostbare snuisterijen ronddraagt en daarbij niet aanwezig
schijnt te zijn, tot hij op de derde avond oude, Oosterse wapens moet aandragen:
met twee wijd open door liefde verblinde ogen. Onverhoeds wordt de foto, in de
veiling genomen, een blijk van beschamend inzicht en een nederig baantje, een
engagement. Het is steeds die handomdraai, de oogstrelende pirouette waar je voor
moet uitkijken, die de onschuldigste kiekjes verandert in afgrondelijke panorama's.
Het in alle eenvoud adembenemendste voorbeeld is:
Draai haar op haar rug
zodat je haar buik ziet.
De longen vol warme lucht
zijn roze- in halfprofiel.
De kieuwen verwelken in de zon in galop.
Het oog kijkt nog. Streel haar schubben.

In het eerste coupletje lijk je een voyeur te zijn, in het tweede een radioloog, maar
in het derde wordt je dit afstandelijk kijken ineens hardhandig ontnomen, worden
man en paard genoemd, is het leven in dood verkeerd, vloeien twee zienswijzen
ineen (het oog van de vis, het oog van de kijker) en raak je intiem. Eros-Thanatos
in de palm van je hand, zo iets lukt maar zelden. Nog een ander voorbeeld van zo'n
duizelingwekkende transformatie, het titelgedicht van de reeks Kunstschaatsen:
Een beetje dikkig geworden als een ballerina,
in het maanlicht, in kippevel
en wit satijn. Zachtjes valt de sneeuw.
Op het Derde Meer is ze gelukkig
alsof ze nog nooit was uitgegleden
en gevallen.
Volgepropt met veren staat zij op het ijs,
met het ene been stevig in het graf
- met het andere maakt ze een pirouette.

Een romantisch, ironische blik op Joegoslavië (het Derde Meer), maar in het
transparante Nederlands hoef je daar geen weet van te hebben en zie je dichtbij of
veraf de onsterfelijke zwaan in het sonnet van Mallarmé - un cygne d'autrefois se
souvient que c'est lui - dat onvertaalbare sonnet, illuster voorbeeld van een zienswijze
die je beurtelings koud en warm doet worden, hier via een Joegoslavische
prentbriefkaart zijn weerklank vinden in onze taal.
Uitzonderlijke poëzie.
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Portretten van kleurige eenzaamheid
Vijf Latijns-Amerikaanse dictators
Bloedjas Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator door
Robert Lemm Uitgever: De Arbeiderspers / Wetenschappelijke Uitgeverij,
195 p., f32,50
Maarten Steenmeijer
Dat de dictator een diepgeworteld figuur is in de Spaansamerikaanse werkelijkheid
blijkt onder meer uit de talrijke dictator-romans van auteurs als Gabriel García
Márquez, Miguel Angel Asturias, Augusto Roa Bastos en Alejo Carpentier. Deze voor het merendeel - fictieve dictators uit de Spaansamerikaanse literatuur maakten
criticus/vertaler Robert Lemm nieuwsgierig naar de dictators van vlees en bloed.
Het resultaat van deze nieuwsgierigheid is Bloedjas, vijf biografieën van even zoveel
negentiende-eeuwse dictators.
Hoewel Lemm in de inleiding zijn voorkeur voor Santa Anna (Mexico), Gabriel García
Moreno (Ecuador), Mariano Melgarejo (Bolivia), doctor Francia (Paraguay) en Juan
Manuel de Rosas (Argentinië) niet verantwoordt, is het verleidelijk om te
veronderstellen dat ze gekozen zijn omdat deze vijf waarschijnlijk de meest barokke
tirannen uit het negentiende-eeuwse Spaans-Amerika zijn.
De talrijke anekdotes bevestigen deze veronderstelling: Santa Anna liet een
pompeuze begrafenis voor zijn gesneuvelde been organiseren, de jonge García
Moreno plaste op het bonnet van een leraar die geen orde kon houden, Melgarejo
liet voor een heildronk met zijn nieuwe ministers zijn paard en een krib met bier
aanrukken en dwong zijn ministers met het paard te toasten, doctor Francia molk
zelf zijn twee koeien uit angst voor vergiftiging en Rosas' vrouw mocht op haar
sterfbed geen biechtvader ontvangen omdat ze te veel wist en de clerus zich niet
hield aan het biechtgeheim.
Het is verleidelijk om dit soort anekdotes als sensationeel en onwetenschappelijk
te bestempelen, maar dat lijkt me niet eerlijk. De pretentie van de schrijver was
immers niet om een zuiver wetenschappelijk werk te schrijven (wat dat in dit geval
ook had mogen zijn), maar: in zo kort mogelijk bestek de portretten van de dictators
neerzetten. Daartoe is gebruik gemaakt van vele documenten, geschiedkundige en
literaire werken. Sarmiento, Gálvez, Galeano en Roa Bastos - voor iedereen die
enigszins thuis is in de Spaansamerikaanse literatuur geen onbekende namen worden meer dan eens aangehaald, terwijl Neruda en Borges met lange poëziecitaten
vertegenwoordigd zijn.

Reputatie
Deze literaire bronnen, gevoegd bij de expliciet vermelde inspiratiebronnen (De vita
Caesarum van Suetonius en Wereldschandkroniek van Borges) doen een literaire
ambitie vermoeden. Mocht deze ambitie inderdaad gekoesterd zijn door de schrijver,
dan maakt hij deze geenszins waar. Al wijst de ondertitel in die richting, een
Wereldschandkroniek à la Borges is Bloedjas niet geworden. Daarvoor is de schrijver
te weinig aanwezig. Daarvoor beperkte zijn rol zich te veel tot het verzamelen,
ordenen, selecteren en aan elkaar schrijven van het materiaal. Daarvoor is het
materiaal te weinig bewerkt. Bloedjas is naar mijn gevoel dan ook niets meer (maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

ook niets minder) dan een verzameling van vijf goed gedocumenteerde biografieën,
inclusief een (gelukkig beperkt) notenapparaat en een uitgebreide bibliografie.
Jammer dat er geen namenregister in staat, want door de enorme hoeveelheid
feitenmateriaal (het aantal jaartallen en namen is duizelingwekkend) is dit boek zeer
geschikt als naslagwerk.

Overdadig
Aan feitenmateriaal dus geen gebrek. Toch is Lemm slechts gedeeltelijk geslaagd
in zijn poging om ‘in zo kort mogelijk bestek de portretten van de dictators neer (te)
zetten.’ Er worden talrijke oordelen over de tirannen geciteerd, positieve, negatieve,
neutrale, maar hier wordt de lezer weinig wijzer van. Over de dictators zelf komen
we weinig te weten. Waarom waren ze zo ambitieus? Wat waren hun drijfveren?
Vaderlandsliefde? Egoïsme? Wat dachten ze? Wat wilden ze? Hoe voelden ze
zich? Het enige dat tussen de regels valt te lezen is hun volstrekte eenzaamheid.
De schrijver vraagt zich in de inleiding weliswaar af wat de dictators gemeen hebben,
maar komt niet verder dan de volgende verklaring: ‘Allen werden bewogen door
een verlangen om indruk te maken, een reputatie te verwerven, gewaardeerd te
worden door de mensen, een zo algemene en universele passie dat wat dat betreft
de dictators niet verschillen van de “moderne politici” of mensen zoals u en ik.’
Om enig idee te krijgen van een tirannengeest lijkt het me beter om romans als
De herfst van de patriarch (García Márquez), De dood van Artemio Cruz (Carlos
Fuentes), Pedro Páramo (Juan Rulfo) of El recurso del método (Alejo Carpentier,
vertaling in voorbereiding) te lezen. Weliswaar niet allemaal dictatorromans in de
strikte zin des woords, maar wel fijnzinnige verbeeldingen van het klimaat waarin
dictators en andere tirannen gedijen (hoewel dit in wezen voor de hele
Latijnsamerikaanse literatuur geldt).
Maar voor wie geïnteresseerd is in de Gebakjesoorlog, het ontstaan van kauwgom
en de vele bloedbaden uit de Spaansamerikaanse geschiedenis, is dit een heel
aardig, zij het soms wat overdadig boekje. Deze overdadigheid is niet altijd
noodzakelijk, naar mijn gevoel, omdat hij soms het gevolg is van de wel bijzonder
compacte presentatie en van enkele onduidelijkheden en slordigheden.
Tot slot een voorbeeld van deze compactheid: ‘Toen José Ballivián president werd,
werd Mariano (Melgarejo, de persoon waar het om gaat - M.S.) kapitein. In het bij
de Argentijnse grens gelegen Tarija raakte hij onder de bekoring van een plaatselijke
schone die hij schaakte en in wie hij een bastaard plantte die hij tot kolonel zou
maken en uithuwelijken aan de zuster van zijn latere maîtresse. Belzu, zijn rivaal
en eveneens de vrucht van een vrije liefde, verloor in hetzelfde Tarija zijn hart aan
een andere schone, de Argentijnse belletriste Juana Gorriti, die met haar ouders
voor de tiran Rosas was gevlucht. Haar huwelijk met de brute Belzu weerhield de
verfijnde Juana er niet van zich door de charmante president Ballivián te laten
verleiden. Belzu werd naar een verre grens weggepromoveerd, maar nam wraak
door de president met behulp van de Indianenmassa te verdrijven, hetgeen hem
het applaus zou opleveren van de linkse intelligentsia. Mariano volgde zijn meester
in ballingschap en trad na diens bezwijken aan de gele koorts in het strijdperk voor
Linares, die president wilde worden om zijn land te moraliseren.’
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John D. Rockefeller. Tekening van Erik Johan Smith
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Hugh Jans
En nog meer uienvariatie
Hier volgen nog een paar minder gebruikelijke gerechten met ui. De
uienvla is, behalve zo, ook zeer geschikt om als vulling voor zandtaart
te dienen. Bedek de uienvla in de taart dan met gehakte ham en
paprikapoeder en bak hem af in de oven. De zelf gemaakte pasta is
voor ambitieuze zelfdoeners. Hoewel het eigenlijk een simpel
pastagerecht is met kaassaus, is het resultaat mits het met wat
aandacht gemaakt wordt, heerlijk.

Uienvla
1 kg uien, dun gesneden
3 eetl. boter
1 kop melk
2 grote eieren
1 grote eidooier
suiker, peper & 1 theel. zout
½ theel. gemalen venkelzaad
¼ theel. nootmuskaat boter

Fruit de uien in een sauteuse of koekepan, 10 minuten in de boter, op matig vuur,
af en toe roerend tot ze goudkleurig en zacht zijn geworden. Laat ze afkoelen.
Klop in een grote kom de melk met de eieren, eidooier, een snuif suiker, peper,
het zout, venkelpoeder en nootmuskaat, tot alles goed gemengd is. Roer de gefruite
uien erbij en doe het mengsel over in een goed beboterde 1 liter vuurvaste schaal.
Bak de vla 40 minuten in een matige lage oven op 325° F, 163° C of tot het licht
goud gekleurd is en een breinaald in het midden gestoken er schoon uitkomt.
Gebruik de uienvla als warm bijgerecht bij gepocheerde of gesmoorde vis of bij
gebraden vlees.

Aardappelpannekoeken met ui
7 ons ongeschilde aardappels
1 theel. zout
4½ ons gehakte uien
1,6 dl magere bouillon
0,8 dl witte wijnazijn
1 laurierblad
6 eetl. boter
3 grote eieren
1 grote eidooier
zout, peper & suiker
boter
bloem
1½ kop fijn droog wittebroodkruim
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2 eetl. maïsolie
gehakte verse lavas

Bedek de schoongeborstelde ongeschilde aardappels in een pan met water. Breng
het aan de kook en voeg het zout toe. Kook 40 minuten of tot de aardappels gaar
zijn.
Verzamel intussen de gehakte uien, bouillon, azijn en laurier in een geëmailleerde
pan en breng het aan de kook. Kook tot het nat verdampt is en verwijder het
laurierblad.
Giet de piepers af, laat ze in de pan met een plaatje eronder, op klein vuur in 2
minuten droog stomen. Schil ze en pureer ze. Voeg dan 4 eetlepels van de boter
in klontjes toe, met 1 heel ei, de eidooier, het uimengsel en kruid met zout, peper
en een snuifje suiker. Meng alles goed en spreid het uit in een lage beboterde schaal.
Dek die af met plastic wrap en zet het 1 uur in de koelkast.
Vorm telkens van 4 eetlepels van de puree 1½ cm dikke ronde koeken. Er moeten
12 pannekoeken uit komen. Bebloem ze, haal ze door de 2 resterende losgeklopte
eieren en rol ze door het broodkruim. Schik ze naast elkaar op vetvrij papier op een
bakplaat en schuif die minstens ½ uur in de koelkast.
Bak de pannekoeken in een anti-aanbakpan met de resterende boter en de olie,
op matig hoog vuur, in 2 minuten aan elke kant, tot ze goed gebruind en knapperig
zijn. Voeg zonodig meer boter en olie aan de pan toe. Doe ze daarna over op een
warme schaal en bestrooi ze met lavas. Eet ze zo of bij warm pekelvlees.
Fettuccine is de naam voor halflange, 6 mm brede lintmacaroni, in rechte stukken
of in losse lussen gebogen. Hier wordt het deeg voor de pasta met ui gemengd.

Fettuccine al cipolla
¾ kop fijngehakt wit van jonge groene uien
4 eetl. fijngehakte peterselie
2 koppen tarwebloem
1 theel. zout
2 grote eieren
1 eetl. olijfolie
1-2 eetl. bloem
7 liter water
2 eetl. zout
1 eetl. boter

voor saus:
6 eetl. boter
¾ kop dikke room
¼ kop melk
¾ kop verse geraspte Parmezaanse kaas
zout & peper

Doe het fijngehakte wit van de uitjes en de peterselie in een keukendoek en druk
zoveel mogelijk van het vocht eruit. Rol het eventueel met een fles, om het vocht
uit het haksel te krijgen.
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Doe de tarwebloem, het haksel en de theelepel zout in een keukenmachine. Voeg
met de motor draaiend, de eieren een voor een toe en dan de olijfolie, tot het mengsel
een bal vormt om het blad van de machine. Bebloem een deegplank en kneed het
deeg met de handen. Voeg 1-2 eetlepels bloem toe om een stevig deeg te verkrijgen.
Vorm het tot een bal, bedek die met een omgekeerde kom en laat het 1 uur rusten.
Kneed en rol het deeg dan zo dun mogelijk uit tot lange lappen van 1½ mm dun of
gebruik de pasta rolmachine, om dit resultaat te bereiken. Bebloem af en toe zodat
het deeg niet plakt. Rol het op en snij er 6 mm brede linten van. Ontrol ze en snij
ze in 10 cm lange linten. Laat ze op een bebloemde plank ½ uur drogen.
Breng het water in een grote pan aan de kook, voeg de 2 eetlepels zout toe en
kook de pasta in 1-2 minuten ‘al dente’, bijtgaar dus. Giet ze af en doe ze over in
een diepe warme schaal of kom en schep de zachte boter in klontjes verdeeld er
doorheen.
Smelt intussen voor de saus de 6 eetlepels boter in een sauspan op matig vuur.
Voeg al kloppend de room en melk toe en breng het steeds roerend aan de kook.
Haal de pan van het vuur en roer de Parmezaan erdoor, tot de kaas gesmolten is.
Zout en peper de saus naar smaak, schep haar door de pasta en dien het op.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 38
Anti-discriminatiewet geldt ook voor kinderen
Marjo van Soest
Echt gebeurd: Bert, veertien, wil later scheepskok worden, net als zijn oom. Omdat
hij zo snel mogelijk goed wil leren koken gaat hij naar een huishoudschool in een
kleine provincieplaats. Daar zit hij dan, Bert, tussen 280 meisjes. Dat valt helemaal
niet mee. Als de dames eenmaal bijgekomen zijn van de slappe lach wanneer zij
Bert voor het eerst in een schort hebben gezien, verzinnen zij allerlei ‘leuke’ grappen.
Als Bert bij voorbeeld in zijn t-shirtje in de pannen staat te roeren laat een stel
giebelende meiden een restje dikke bloempap in de zak van zijn colbertje lopen.
We zijn nu een jaar verder. Bert heeft het overleefd, hij heeft het nu best naar zijn
zin op die school, al overweegt hij of hij toch niet beter eerst mavo en dan
hotelvakschool zal gaan volgen - maar dat is een ander verhaal.
Stel dat Bert niet bestand was geweest tegen alle plagerijen, en de huishoudschool
had verlaten. Zulke dingen gebeuren. Ik kan zo een paar voorbeelden noemen van
meisjes die het op een Its met louter jongens niet gehaald hebben omdat de sfeer
niet te harden was en ze vreselijk gepest werden
Wat moet een kind doen in zo'n geval? Discriminatie, kun je heel hard roepen. Net
als Bert worden die meisjes benadeeld omdat ze jongen of meisje zijn. Want het is
nog lang niet zover dat iedereen het normaal vindt dat jongens en meisjes
opleidingen volgen die eigenlijk altijd óf alleen voor jongens, óf alleen voor meisjes
openstonden.
Deze week stond er in de krant dat er een wet komt die discriminatie gaat
verbieden.

Minister J. de Ruiter (foto Bert Nienhuis)

Je spreekt van discriminatie als mensen slechter worden behandeld dan anderen
omdat ze bij voorbeeld vrouw, man, homoseksueel zwart of zigeuner zijn.
Vrouwen worden nogal eens gediscrimineerd bij het zòeken naar een baan. Omdat
men vindt dat een getrouwde vrouw met kinderen maar beter niet buiten de deur
kan gaan werken. Homoseksuelen kunnen ook gediscrimineerd worden, bij voorbeeld
wanneer zij solliciteren naar een baan in het onderwijs. Er zijn nog altijd
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schoolhoofden die vinden dat homoseksuele onderwijzers of onderwijzeressen
ongeschikt zijn om voor de klas te staan.
Ook mannen worden wel gediscrimineerd, bij voorbeeld als ze besluiten dat ze
korter willen gaan werken omdat ze wat meer tijd aan hun kinderen willen besteden.
Er zijn bedrijven waar men dat maar raar vindt en waar een man heel erg moet
knokken voor zo'n beslissing.

Aan dat soort dingen wil de anti-discriminatiewet wat gaan doen. In geen enkel
krantenbericht viel te lezen of de wet ook voor kinderen geldt. Daarom vroeg ik dat
aan een meneer die met minister de Ruiter van Justitie en staatssecretaris
Kraaijeveld van CRM de wet heeft helpen opstellen.
‘Jazeker,’ zei meneer René Mazel, die als jurist op het ministerie van CRM werkt.
‘Als een meisje op een Its wordt weggepest dan is dat een duidelijk voorbeeld van
discriminatie. Dat geldt net zo goed voor jongens op huishoudscholen. Je word dan
als kind belemmert in je kansen op onderwijs.’
Wat moet je dan doen?
‘Je kunt een klacht indienen bij een ploegje mensen, een klachtencommissie.
Iemand van die commissie gaat dan praten op school en probeert op die manier
het proVervolg op pagina 78

Zuid-Afrika is geen beschaafd land
Kees Schaepman
Lees je wel eens kinderboeken, die vroeger van je ouders geweest zijn? Als je
eenmaal aan het ouderwetse taalgebruik gewend bent zijn ze vaak best spannend.
Zelf heb ik nog hele stapels: Puk en Muk, Sjors en Sjimmie, Winnetou, Kapitein
Rob, Kuifje in Afrika.
Behalve aan het taalgebruik merk je nog aan iets anders dat die boeken al oud
zijn. In alle onschuld worden er vaak de meest onsmakelijke ideeën in gespuid. Dat
wil zeggen: in die tijd waren zulke ideeën vaak gemeengoed. Negers bij voorbeeld,
zijn in die boeken bijna altijd vrolijk, muzikaal en sterk maar helaas wel heel erg
dom. Chinezen daarentegen zijn wel slim (meer sluw eigenlijk), maar die kun je
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weer niet vertrouwen. Zulke racistische opvattingen waren in die tijd nog wijdverbreid.
Soms druipt het racisme al van de titels van boeken af. Bij mij thuis staan in de
boekenkast bij voorbeeld Tussen Kokospalmen en Kannibalen, Oki en Doki bij de
negers en Dagoe, de kleine bosneger (Dagoe is Surinaams voor hond).

Kinderen in Zuid-Afrika

Soms worden die boeken nog wel herdrukt. De Artapappa's van J.B. Schuil bij
voorbeeld is zo'n bijna klassiek geworden werkie. Daarin tref je dit soort passages
aan:
‘Wat een lelijkerds!’ fluistert Griet, ‘Je weet niet wat je ziet. Zulke dikke lippen!’
‘Benne gewoon sausnegers’ vulde Mina aan, ‘zo zwart as m'n schoen.’
Zulke boeken werden voor het merendeel geschreven in een tijd dat Nederland
nog koloniën had: Indonesië (toen nog Nederlands Indië), Suriname en de Antillen.
Algemeen werd nog geloofd dat het blanke ras geschapen was om te heersen
over gelen, zwarten en roden. Dat is ons opgebroken toen de mensen die altijd door
ons overheerst waren hun vrijheid eisten. Tot onze schade en schande bleken
anders gekleurde mensen minstens net zo moedig, vechtlustig en slim als wijzelf.
Een aantal van die boeken werd zelfs nog voor de Tweede Wereldoorlog
geschreven. Die oorlog kostte aan zes miljoen joden het leven - louter omdat de
leider van het Duitse Rijk en zijn miljoenen volgelingen meenden dat joden vals,
vuil en geldbelust waren en daarom uitgeroeid moesten worden. Want wanneer het
zover komt dat racisme tot wet wordt verheven (zoals in
Vervolg op pagina 76
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Hitler-Duitsland) dan leidt dat altijd tot de meest gruwelijke wandaden.
Racisme is nog altijd een wijdverbreid waanidee, maar het kan gelukkig niet meer
zó straffeloos voortwoekeren als dertig, veertig jaar geleden. Er zijn nog altijd halve
garen die denken dat je van iemand die joods is beter niet kunt kopen, dat je negers
binnenshuis beter niet kunt ontvangen omdat ze stinken, en dat Chinezen je
belazeren waar je bij staat. Maar er zijn geen beschaafde landen meer waar
huwelijken tussen joden en niet joden verboden zijn of waar negers niet in restaurants
mogen komen omdat die voor blanken bestemd zijn.
Helaas zij er nog wel onbeschaafde landen.
Het meest sprekende voorbeeld is Zuid-Afrika.
Daar bestaan nog altijd wetten zoals die in de Hitler-tijd in Duitsland bestonden alleen zijn dit keer niet de joden maar alle niet-blanken daar het slachtoffer van.
De Zuidafrikaanse regering zelf noemt het land een bolwerk van westerse
beschaving. Dat is nog tot daar aan toe - het erge is dat die mening gedeeld wordt
door de Verenigde Staten en een groot aantal andere Westerse landen.
Zuid-Afrika is een rijk land (er wordt ondermeer goud en diamant gevonden), het
is een machtig land (het heeft een ultra modern uitgerust leger) en het is een fel
anti-communistisch land. En aangezien de Amerikaanse president Reagan het
communisme meer vreest dat wat ook steunt hij Zuid-Afrika door dik en dun. Twee
weken geleden kon je in deze krant lezen over de oorlog die Zuid-Afrika nog steeds
voert in Angola. Die oorlog valt op geen enkele manier goed te praten - maar
president Reagan doet het wel. Omdat hij bang is anders de vriendschap van
Zuid-Afrika te verliezen. En omdat anders - zo beweert hij - de communisten vrij
spel zullen krijgen in heel Afrika. Dat is zowel onfatsoenlijk als hoogst overdreven
en kortzichtig. Als er sprake is van een zekere Russische en Cubaanse invloed in
Angola (en dat is zeker waar), dan is dat niet omdat Angola zo pro-Russisch is,
maar omdat het nergens anders de steun kan krijgen die het nodig heeft. Reagan
lijkt wel een huisbaas die uit angst voor krakers een knokploeg huurt. Die kan er
ook van verzekerd zijn dat de krakers hem niet met rust zullen laten.

Elke dag gehaktdag
Willem-Jan Martin
Het gaat niet goed met de muziek. Ik maak mij tenminste ernstig zorgen over het
soort plaatjes, dat zich tegenwoordig als een gevaarlijke besmettelijke ziekte over
de wereld verspreidt. Stars On 45, More Stars, The Caribbean Disco Show, Hooked
On Classics, het lijkt wel èlke dag gehaktdag op de radio: je neemt een beetje van
dit en een stukje van dat, doet er een flinke portie handgeklap bij, gooit alles in de
molen, draait een paar keer aan de slinger, en hop, daar komt het resultaat naar
buiten, een serie bekende nummers vakkundig vermalen tot één grauwe
disco-kledder. Brrrr.
De muzikale gehaktmolen is een uitvinding van Jaap Eggermont, die heel vroeger
bij Golden Earring achter het drumstel zat. Met de hulp van Bas Muys, een jongen
die zeer prima de stemmen van de Beatles kan imiteren, maakte Eggermont zijn
Stars On 45 en dat sloeg aan. Heel Europa schafte zich razendsnel zo'n
Beatles-gehaktbal aan en nog altijd, nu al zo'n vier maanden lang, staat het plaatje
in veel landen hoog genoteerd.
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Na dit succes had je de poppen pas goed aan het dansen. Eggermont zelf draaide
Abba door de molen (More Stars) en kreeg al snel van alle kanten navolging. Zo
stortte de Rotterdamse zanger Lobo zich op de ouwe hits van Harry Belafonte en
noemde de op die manier ontstane treurigheid de Caribbean Disco Show.
Rubberen Robbie raasde op zogenaamd grappige wijze door wat Nederlandse
liedjes. Het Engelse Royal Philharmonic Orchestra draaide een aantal klassieke
stukken in puin (Hooked On Classics) en in datzelfde land, tenslotte, werd Sally
Carr van de vroeger populaire groep Middle Of The Road de studio ingesleurd om
al haar hits nog eens aan elkaar te disco-en.
Het einde van dit gedoe lijkt nog lang niet in zicht. Met smaak eet heel Europa
elke dag zijn muziekale gehaktbal en dus draait de molen door. Geen groep of
muzieksoort is er veilig voor. Als het zo doorgaat, zal binnen afzienbare tijd de hele
muzikale produktie van de mensheid tot Eggermontse disco-pulp zijn vermalen en
zul je voor je platen voortaan bij de slager moeten zijn. Eén pond Eggermont
alstublieft. Doet u maar die met de Rolling Stones, Rod Stewart en Shakin' Stevens.
Intussen heeft Japie ze met zijn uitvinding behoorlijk verdiend. Dit óók omdat Bas
Muys buiten de deal werd gehouden: hij kreeg wel betaald voor zijn werk in de
studio, maar ontving niet een bepaald percentage van de inkomsten uit het aantal
verkochte platen. Bas is nu maar voor zichzelf begonnen en zingt sinds kort met de
stem van John Lennon een liedje over kauwgom. Niet zo'n best liedje eigenlijk, aan
de kauwgom zit weinig smaak. Toch kauw ik liever dáárvan vijftig pakjes weg dan
één balletje Eggermont.

De vrouw met de baard
Leonie Kooiker, tekening letje Rijnsburger
Appie en Japie slenterden door de stad. Dat deden ze elke dag opnieuw. Ze hadden
de gewoonte overal achter en onder te kijken met de bedoeling iets te vinden. Het
mocht een kwartje zijn, een goeie sinaasappel of een dikke plank. En vaak genoeg
was het iets van meer waarde, al wisten ze er niet altijd raad mee.
Een koelkast die het nog deed hadden ze eens verkocht voor vijfentwintig gulden.
Maar wat moesten ze beginnen met een zwarte dameshandschoen? Naar het
bureau voor gevonden voorwerpen brengen? Nee. Dat deden ze niet.
Ze waren zulke hartstochtelijke vinders geworden dat ze werkelijk alles zagen
dat verloren of vergeten of weggooid was en ze konden niets laten liggen.
Ze werden er ziek van.
‘Vandaag,’ zei Appie, ‘wil ik eens niet iets vinden dat je kunt oprapen en meenemen,
want onze schuur is helemaal vol. Ik wil vandaag eens iets anders. Het moet heel
bijzonder zijn.’
‘Een fiets of zo?’ vroeg Japie aarzelend. Een fiets hoef je meestal niet op te rapen.
‘Helemaal niet. Die kan zeker niet meer erbij in de schuur. Ik bedoel iets vreemds.
Niet om te hebben, maar om te beleven: een soort avontuur. Ja, dat is het. Laten
we gaan zoeken naar een avontuur.’
Japie keek zorgelijk. Hoe moesten ze dat voor elkaar krijgen.
‘Ik weet een vrouw met een baard,’ zei hij.
‘Ach man, dat is helemaal niet bijzonder. Jij bedoelt een travestiet. Een vent met
hoge hakken en een draaikont die sigaretten rookt door een pijpje.’
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‘Nee,’ zei Japie, ‘dat is het nou net niet. Het is iemand met een echte baard van
hard krulletjeshaar, ziet er uit als een vent, maar heeft een jurk aan.’
‘Waar?’
‘Willem van Willigenstraat, in een winkel.’
Ze gingen rechtsaf. De Van Willigenstraat was vlakbij. Appie raapte een huissleutel
op met een leren bandje eraan.
Het was een winkel waar oude boeken werden verkocht. Appie en Japie gluurden
tussen de stapels door. Het was er tamelijk donker.
‘Ik zie niks. We moeten naar binnen.’
‘We moeten iets te koop vragen, dat ze niet heeft. Weet jij een boek dat niet
bestaat?’
‘Hoe kan dat nou?’
Appie had geen zin het uit te leggen. ‘Laat maar. Ik weet al wat.’
Er stonden lange tafels vol boeken en in een hoek zat zij. Of hij. Een man met
een jurk aan of een vrouw met de kop van een beeldend kunstenaar of zo'n soort
iemand.
‘Goede middag,’ zei Appie, ‘heeft u ook iets op het gebied van de seks?’
‘Alles wat ik heb ligt op die twee tafels. Bekijk het maar.’
Het was de stem van een man. Hij ging zitten schrijven en de jongens mochten
hun gang gaan. Het was een goed idee geweest. Ze konden allerlei interessante
dingen bekijken en ondertussen loerden ze telkens naar het tafeltje in de hoek. De
persoon die daar zat keek geen enkele keer om. Er was niets te beleven. De wijde
plooirok hing op de grond. Hij was plat en had grote voeten. Ze hadden best graag
willen weten, hoe hij er verder uitzag, maar er was natuurlijk niet veel kans daar
achter te komen. En de boeken vielen tegen.
‘Laten we weggaan,’ zei Japie ten slotte
‘We hebben niet gevonden wat we zochten,’ zei Appie beleefd en ze liepen de
winkel uit.
‘Het is waar,’ zei Appie, toen ze buiten stonden, ‘we hebben niets gevonden, geen
avontuur en niet iets bijzonders. Een vrouw in mannekleren is doodgewoon. Hij zal
een rok wel lekker vinden. Van mij mag het.’
Het zou afgelopen zijn geweest, als niet die middag op school Pietertje Vet met een
balpen op zijn arm een vogel had getatouëerd.
‘Je bevlekt jezelf,’ zei Appie tegen hem, ‘pas op hoor. Dat is ongezond. Je kunt
er
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de vreselijkste ziekten van krijgen.’
De meester hoorde het en die begon Appie door te zagen.
‘Weet je eigenlijk wel wat er met bevlekken wordt bedoeld? En hoe kom je erbij,
dat je daar ziek van kunt worden?’
Hij besteedde er een half uur aan en zo kwam het dat de hele klas hoorde, dat
Appie en Japie in oude boeken waren gaan snuffelen om in de winkel in de Willem
van Willigenstraat een vrouw met een baard te kunnen bekijken.
Nog dezelfde dag gingen Pietertje en Anton erheen. Net als Appie en Japie bladerden
ze haastig en zonder veel belangstelling door de oude grauwe boeken. Bijna geen
plaatjes, veel te kleine lettertjes. ‘Niets aan,’ vertelden ze later.
‘Echt niet? Geen kunstjes, geen standjes? In geen enkel boek?’ Gerrit en Kees
wilden zichzelf overtuigen. Het was waar: de boeken stelden niets voor, maar ze
keken toch wel hun ogen uit naar de forse winkelier die een wijd uitwaaierende jurk
aanhad van dunne bruine stof met zwarte biesjes.
Truusje en Angela gingen tegelijk met Leo en Fred. De man had nu een gewoon
wit overhemd aan, maar daarbij droeg hij een blauw gebloemde rimpelrok die op
een eigenaardige manier om zijn benen zwaaide.
Angela en Truusje kwamen gierend van de lach op school. Zij hadden met meer
volharding de boeken doorgewerkt en ze hadden nu wel geen standjes en kunstjes
gevonden, maar toch wel plaatjes. In een dun slap groen boekje: weke bleke vrouwen
met linten in het haar en kousebanden om vette dijen.
Appie en Japie vonden het de moeite waard om nog eens te gaan. Toen ze bij
de winkel kwamen stond de man groot en breed in de deuropening. Hij deed een
stap opzij. ‘Kom binnen.’ Appie liep de winkel in, maar Japie voelde nattigheid en
bedacht zich. Voordat hij kon weglopen werd hij bij een arm gepakt.

‘Hier zijn interessante dingen te zien. Net een circus.’ Meteen vielen ze allebei in
de houding van ‘ik zie, ik hoor, ik zeg niets’. Appie keek schuin naar een hoek, Japie
keek naar beneden. ‘Hoeveel vriendjes en vriendinnetjes van jullie kan ik nog
verwachten?’
Stilte. Ze hadden al heel vaak zo'n situatie meegemaakt. Soms, als ze iets hadden
gedaan dat duidelijk was verboden, een andere keer volkomen onverwacht. Als ze
maar net deden of het hen niets aanging, kwamen ze er het vlugste doorheen, dat
had de ervaring geleerd. ‘Jullie vinden het vreemd, he, dat iemand er zo uitziet als
ik.’ De stem klonk niet boos, niet eens onvriendelijk.
‘Je zou zeker wel willen weten wat daarachter zit. Nou, dat begrijp ik best.’
Japie werd zich langzamerhand bewust van iets vreemds: de man stond stil, maar
zijn wijde rok was in beweging.
‘Ik heb er een goede reden voor om me zo te kleden en die wil ik jullie wel
vertellen.’
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Nu keek ook Appie op. Dit was onverwacht. En wat was toch dat schuivende
geluid?
‘Er zijn niet veel mensen op de wereld zoals ik en dat is jammer. Ik kan wel zeggen
dat het een verlies is voor de schepping. Want ik heb gemerkt dat ik dingen kan
voelen, zoals niemand anders het kan. Ik zal me dan ook nooit laten opereren, al
zouden de dokters dat erg graag willen doen.’
De jongens begrepen niet veel van zijn verklaring, want ze luisterden maar half.
Ze stonden nu allebei geboeid te kijken. De blauwe rok slingerde van achteren wild
heen en weer.
‘Dat heb ik altijd als ik me opwind. Je moet denken: ik heb twee keer zoveel
ruggemerg als iemand anders. Ik barst van de intuïtie. Toen jullie voor de eerste
keer binnenkwamen wist ik al waarvoor je kwam en eigenlijk vond ik het toen al een
gezonde nieuwsgierigheid. Daarom vertel ik dit allemaal, want zie je: ik accepteer
het, maar toch is het niet makkelijk als je anders bent.’
Blijkbaar was hij nu wat minder opgewonden.
‘En ik kan er echt niet goed tegen, als er telkens opnieuw kinderen binnenkomen
die niets willen kopen, maar alleen naar mijn rokken zitten te gluren. Ik heb niets te
verbergen en ik hoef me niet te schamen. Kijk, zo ziet het er uit.’
Tot de verbijstering van Appie en Japie schoof hij zijn rok opzij en liet een lange
dikke staart zien. Er groeiden zwarte haren op en de huid schemerde er wit
tussendoor.
‘Het zou goed zijn,’ zei de man, ‘als alle mensen waren zoals ik. Ze zouden elkaar
beter begrijpen en doordat ze hun emoties minder konden verbergen zou er niet
zoveel ellende zijn.’
Daar hadden Appie en Japie geen antwoord op. Ze durfden nauwelijks naar dat
vreemde lichaamsdeel te kijken en helemaal niet naar elkaar.
‘Nou, vertel het maar aan je vrienden,’ zei de man, ‘en als je nog eens oude
boeken wilt bekijken kom je maar.’ ‘Ja meneer, dank u wel, meneer.’ En weg waren
ze.
Drie straten verder zei Appie: ‘We hebben dus toch iets bijzonders gevonden.’ ‘Ik
vind liever iets gewoons.’
‘Ik niet hoor. Een man met een staart. Super.’
‘Ik vind het stom. Hij zegt dat hij het accepteert, dat hij niets te verbergen heeft.
Waarom trekt hij dan een jurk aan. Het staat hartstikkestom die rokken.’
‘Ach man. Jij bent zelf stom. Hij kan toch niet anders. Hij past in geen enkele
broek.’
De tekening bij het gedicht van Wiel Kusters in de Blauw Geruite
Kiel van vorige week was van Joep Bertram
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[Anti-discriminatiewet geldt ook voor kinderen]
Vervolg van pagina 75
bleem op te lossen. Als dat niet helpt kan de commissie er voor zorgen dat de pers
aandacht besteedt aan je klacht. Zo'n Its-directeur krijgt dan wel goed voor z'n broek.
De meeste scholen zijn als de dood voor slechte publiciteit, dus meestal ziet men
dan wel in dat er iets fout zit en probeert men er iets aan te doen.’
Maar met praten alleen kun je niet alles oplossen. En als je onder de achttien
bent kun je niet zelf naar een rechter stappen. Wat dan? René Mazel: ‘Dat klopt,
kinderen kunnen geen proces aanspannen. Een ouder kan dat wel doen namens
een kind. Maar dat zie ik niet gauw gebeuren. Misschien dat het alleen zo hoog kan
oplopen in plaatsen waar ze heel streng gelovig zijn, als Staphorst of Tholen. Daar
vinden ze echt dat huishoudscholen alleen voor meisjes zijn en Its-sen alleen voor
jongens. Daar zijn ze ook heel erg tegen vrouwelijke burgemeesters. En ze zijn er
trots op dat ze dat vinden, dus ze zijn bereid dat door dik en dun te verdedigen. In
zulke gevallen kan de rechter er aan te pas komen, en met boetes gaan werken.’
Je mag dus straks als kind eisen dat je tot een bepaalde opleiding wordt
toegelaten, met de wet in de hand, maar mag je ook eisen dat je niet betutteld wordt
omdat je nog minderjarig bent? Dan zou de wet ook kunnen gaan gelden voor
bejaarden, die betutteld worden omdat ze bejaard zijn, en voor gehandicapten, die
zich van alles moeten laten welgevallen omdat ze gehandicapt zijn. In februari 1982
wordt de wet pas bij het parlement ingediend. Voor die tijd kan iedereen nog met
ideeën en aanvullingen komen, dus aarzel niet! Een vraag aan de mensen die de
wet voorbereiden zou zijn: kunnen jongens volgens de nieuwe wet ook
dienstwiegeren? Want het is toch heel discriminerend dat alleen jongens in dienst
moeten?
Wie nog meer van die slimme vragen weet moet maar schrijven naar de Blauw
Geruite Kiel.

Sonja van het LBO
Martijn Reeser
② In een onbewaakt ogenblik heeft Sonja gezegd dat ze op kamers gaat wonen...

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

79

Jaap Vegter
COPYRIGHT © 1981 JAAP VEGTER / UNITED DUTCH DRAMATISTS
's-Gravenhage

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

4

[Nummer 10 - 17 oktober 1981]
The Liddell-Riddle
Een biografie over de echte Alice van Lewis Carroll
The Real Alice door Anne Clark Uitgever: Michael Joseph, 271 p., f74,40
Importeur: Nilsson & Lamm
Carel Peeters
Was de echte Alice ook echt ‘loving and gentle’, ‘courteous and trustful’? En was
zij ook bovenal ‘curious, wildly curious’? Het moet wel, maar echt controleren kunnen
we het niet. De foto's die Lewis Carroll van haar als kind maakte maken het heel
waarschijnlijk, maar tekeningen, brieven of verhalen kennen we niet van haar. Als
ze al brieven heeft geschreven en tekeningen heeft gemaakt, dan zijn die samen
met veel andere papieren vernietigd na Carrolls dood in 1898. Er zijn honderden
brieven van Lewis Carroll aan zijn diverse kleine vriendinnen bewaard gebleven en
gepubliceerd, maar geen enkele aan Alice Liddell uit de tijd dat ze zo'n indruk op
hem maakte dat hij werd geïnspireerd tot het schrijven van Alice in Wonderland. Dit
is al een ramp. Nog erger wordt het als men weet dat uit Carrolls dagboeken de
gedeelten die betrekking hebben op zijn vriendschap met Alice, Lorina en Edith
Liddell ontbreken: de cruciale jaren 1858 tot 1862. Dit alles is niet meer curious, dit
is very strange. Dit is The Liddell-Riddle.
Als Alice haar karakter uit Alice in Wonderland gestand had gedaan, dan was zij
als volwassen vrouw iemand geworden waarin een grenzeloze verbeelding was
blijven leven en iemand waarin het fluïdum van de kinderlijke onschuld zou zijn
veranderd in een niet aflatende creativiteit. Overeenkomstig het haar door Carroll
toegedichte karakter zou zij een Sarah Bernhard, een Marie Stopes, een Colette of
Dora Carrington moeten zijn geworden. Maar zij werd op achtentwintigjarige leeftijd
Mrs. Reginald Hargreaves, kreeg drie zonen en leefde tot aan haar dood in 1934
op het landgoed Cuffnells in Hampshire. Zij was een ontwikkelde vrouw - ze
schilderde verdienstelijk - maar leidde vooral het leven van een land-lady die opgaat
in de besognes van het huis, het opvoeden van haar kinderen en het ontvangen
van mensen, daarbij bijgestaan door een processie van allerhande personeel.
In het jaar 1932 maakte de Amerikaanse Columbia University Alice
Hargreaves-Liddell doctor honoris causa omdat zij, zo luidde de overweging, ‘door
haar kinderlijke charme de vernuftige fantasie van een wiskundige... had opgewekt
en hem ertoe had bewogen zijn inzicht in het kinderhart en de geest van een man
te openbaren door middel van de creatie van niet bestaande figuren en door een
geheel eigen taal en stijl.’ Omdat zij Aristoteles' ‘uiteindelijke oorzaak’ van alles was
en zodoende een bijzondere bijdrage aan de Engelse literatuur had geleverd werd
zij benoemd tot doctor in de letteren. ‘Who are you’, - in het Nederlands te vertalen
met ‘Wie mag jij wel zijn? - vraagt de rups zuigend aan zijn waterpijp. Dat is de vraag
die Anne Clark in haar biografie over de echte Alice wil beantwoorden. Als die vraag
inhoudt: tot welke familie behoorde zij, waar woonde ze, wat deed ze zoal, met wie
ging ze om en waar leefde ze van, dan wordt die vraag in deze biografie bevredigend
beantwoord. In de beproefde stijl die bekend is van Engelse biografen schetst Anne
Clark een klasse, een milieu en een sociaal universum aan de hand van de ene
genealogie na de andere. Maar als de vraagt inhoudt: wat voor iemand was Alice?
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dan wordt de vraag onbevredigend beantwoord. Er wordt van Alice Liddell slechts
een enkele brief geciteerd en verder is er geen enkel persoonlijk document waaruit
iets van haar persoon en karakter geleerd zou kunnen worden. Behalve een paar
tekeningen en een enkel schilderij. Dat is verbazingwekkend, omdat zij bevriend
was met een groot aantal mensen die niet bekend staan als grote weggooiers van
brieven en documenten, zoals de schilder John Ruskin en de fotografe Julia Margaret
Cameron. Het is ook teleurstellend omdat de echte Alice ons hierdoor verborgen
blijft: zij blijft uitsluitend en alleen een dream-child waarvan we het uiterlijk kennen
door de foto's van Lewis Carroll, het schilderij van William Blake Richmond en de
foto's genomen door Cameron in 1873. En natuurlijk de foto's van een Mrs.
Hargreaves, die tot een ons al te bekende wereld behoort.

Alice Liddell. ± 1867

Lady
Toen Alice op 4 mei 1852 werd geboren, was haar vader Henry George Liddell nog
hoofd van de Westminster School in Londen en vervulde daarnaast enkele
belangrijke functies, zoals die van Whitehall Preacher en Domestic Chaplain to the
Prince Consort. Hij was classicus en samen met Robert Scott de auteur van de
Greek Lexicon, het eerste volwaardige Griekse woordenboek in het Engels. Het
werd steeds bijgewerkt en beleefde acht versies, de laatste verscheen enkele
maanden voor zijn dood in 1898.
Alice was ‘a young lady of impeccable pedigree’ want haar vader was de zoon
van een vader wiens broer in 1821 tot baron was verheven, zo[als] Anne Clark
keurig heeft nagegaan. Zoals zij ook niet onvermeld laat dat volgens haar berekening
Alice en [de] huidige koningin van Engeland ‘fi[fth] cousins three times removed’
zijn geïllustreerd met een stamboom. In 1855 werd Alice's vader benoemd tot Dean
van Christ Church College in Oxford en hij zou zijn ambtswoning tot ‘the focal point
of Oxford Society for the next 36 years’ maken. Hij liet het huis volledig opknappen
en ook een geheel nieuwe grote tra[p] aanbrengen, die genoemd werd naar de bron
waaruit hij werd betaal[d:] The Lexicon Staircase. Op het moment van zijn benoeming
waren [er] vier kinderen: Harry (1848), Lori[na] (1849), Alice (1852) en Edith (1854).
Er zouden er nog vijf volgen. Z[ij] stonden onder de hoede van Miss Mary Prickett,
beter bekend als ‘Pricks’ en zij gingen geen van allen naar een gewone school,
maar kregen thuis les. Lewis Carroll, die aan Christ Church verbonden was als leraar
wiskunde, raakte voor het eerst persoonlijk in contact met de familie op 25 april
1856 toen zijn vriend Reginald Southey de ambtswoning van de Dean ging
fotograferen. Carroll had toen zelf nog geen camera. Die kreeg hij enkele weken
later en op [...] juni van dat jaar fotografeerde hij Alice en de andere kinderen Liddell
voor het eerst. Anne Clark merkt in dit verband op dat Carroll er niet van hield om
arbeiderskinderen te fotograferen omdat die zulke dikke enkels hadden. Op de
eerste foto's van Alice is zij gekleed als... bedelares; maar ze heeft inderdaad dunne
enkels. Carroll fotografeerde de kinderen met grote regelmaat en ze bezochten hem
ook zonder dat alibi. Hoewel hij enkele malen op de thee werd uitgenodigd, was de
verhouding met Mrs. Liddell en de Dean zelf niet al te hartelijk. Deze stroeve
verhouding was er vanaf het begin en werd door Carroll scherp aangevoeld. In
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november 1856 ontmoette hij Miss Prickett en Lorina tijdens een wandeling en hij
maakte met haar een afspraak om de kinderen te fotograferen in de Deanery. A
serious faux pas, want Carroll nodigde daarbij tegelijk de kinderen van een bevriende
familie van de Liddells uit alsof hij de regels in huize Liddell[s] kon bepalen.
In januari van het volgende jaar begon Carroll aan Harry wiskundelessen te geven,
maar na de eerste lessen verscheen Miss Prickett met een
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brief van Mrs. Liddell waarin zij de lessen een te zware belasting voor Harry's brein
noemde. In datzelfde jaar gingen Alices ouders op reis naar Madeira in verband
met de gezondheid van haar vader. In die tijd was Carroll vaak in de buurt van Alices
huis te zien. De frequentie was zo groot dat men ging vermoeden dat Carroll meer
dan gewone belangstelling had voor Miss Prickett. Hij maakte hiervan melding in
zijn dagboek en noemt het ‘so groundless a rumour’, maar beperkt zijn aanwezigheid
tot situaties die geen misverstand meer konden wekken. Het waren zulke
gebeurtenissen en irritaties die uiteindelijk tot de Liddell-Riddle zouden leiden.

Alice, Lorina en Edith Liddell

Breuk
Alice was vanaf die bijzondere dag in juli 1862, toen de bewuste boottocht werd
gemaakt die zou leiden tot Alice in Wonderland, Carrolls favoriete vriendin geworden:
‘my ideal child-friend’. In de zomer van 1863 was de vriendschap tussen de Liddells
en Carroll blijkbaar zozeer hersteld dat Alice en Edith naar Carroll werden gestuurd
om een boottocht naar Nuneham te organiseren voor een groot gezelschap. Die
boottocht werd een groot succes: ‘a pleasant expedition, with a very pleasant
conclusion’, schrijft hij in zijn dagboek. Very pleasant staat er omdat Carroll met
Lorina, Alice en Edith voor een groot deel te voet alleen teruggingen; de volwassenen
gingen met een rijtuig. Deze cursivering in het dagboek krijgt enige betekenis omdat
Carroll twee dagen later een briefje stuurt naar Mrs. Liddell, ‘urging her to send the
children over to be photographed’. Wat er toen is gebeurd, behoort tot het hart van
het raadsel: uit Carrolls dagboek is na zijn dood een pagina gescheurd; de aan die
pagina voorafgaande aantekening is door een vreemde hand veranderd om het
verdwijnen van die pagina te verbergen. Wat er gebeurd is, is niet bekend, maar
het gevolg ervan was een breuk tussen Carroll en de Liddells. Op 5 december, zes
maanden later, schrijft hij pas weer iets in zijn dagboek over hen als ze een
toneelvoorstelling bezoeken: ‘Mrs. Liddell and the children were there, but I held
aloof from them, as I have done all this term.’ Op deze breuk volgde weer een herstel
in het begin van het nieuwe jaar, maar als Carroll in mei 1864 vraagt of Alice en nog
twee zusjes een boottocht met hem mogen maken, krijgt hij definitief te horen dat
hiervan geen sprake meer kan zijn.
De vraag die ook Anne Clark in deze biografie niet kan beantwoorden luidt: was
Carroll verliefd op Alice en is er op een of andere manier ooit sprake geweest van
een aanzoek? Dat Alice toen nog maar elf jaar oud was, wordt algemeen niet als
een groot bezwaar gezien; in die tijd werden zulke zaken vaker op een dergelijke
leeftijd geregeld om pas veel later in een huwelijk hun beslag te krijgen. De
‘circumstantial evidence’ is niet groot, maar wel intrigerend. In de herfst van 1865
bracht Carroll twee keer een bezoek aan zijn oom Skeffington Lutwidge. Hij schrijft
daarover in zijn dagboek: ‘On each occasion we had a good deal of conversation
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about Wilfred, and about A.L. It is a very anxious subject.’ Wilfred is Carrolls broer
die verliefd was geworden op de veertienjarige Alice Jane Donkin. Zij zouden zes
jaar later met elkaar trouwen. Betrof het gesprek over ‘A.L.’ (Alice Liddell) hetzelfde
onderwerp? Anne Clark schrijft dat Mrs. Liddell Alice juist in die tijd opdroeg alle
brieven van Carroll aan haar te verbranden. Op grond waarvan ze dat zegt, is mij
niet duidelijk. In 1932 verklaarde Alice dat haar moeder alle brieven van Carroll had
verscheurd (‘tore up all the letters’). In mei 1865 schrijft Carroll in zijn dagboek dat
hij Alice op de binnenplaats van Christ Church heeft gezien. Ze is dan dertien jaar:
‘Alice seems changed a good deal, and hardly for the better in an awkward stage
of transition.’ Het is alsof het verval intreedt.

Pamfletten
De verschijning van Alice in Wonderland in boekvorm eind 1865, leidde niet tot een
hersteld contact. Alice kreeg een speciaal in leer gebonden exemplaar met een
opdracht; Carroll maakte er later een gewoonte van al zijn boeken aan haar op te
sturen. Er waren nog andere redenen waarom Carroll bij de ouders van Alice niet
op de hartelijkste ontvangst kon rekenen in de jaren die volgden. Carroll was het
niet eens met de manier waarop de vader van Alice de scepter zwaaide over Christ
Church. Hij schreef onder meer een satire over de verplaatsing van de klokken in
de kathedraal, The New Belfry at Christ Church, Oxford, waarin de Dean in niet al
te bedekte termen wordt aangevallen. Een nog persoonlijker aanval deed Carroll
in The Vision of the Three T's, een parodie op boeken als The Compleat Angler,
maar in feite een satirische afrekening met het culturele beleid van de Dean. In dit
pamflet stonden ook niet mis te verstane hints aan het adres van Mrs. Liddell: zij
zou ijverig vissen naar ‘goldfish’, dat wil zeggen naar ‘noble, even royal husbands
for her daughters’. Dit werd ernstig opgevat, maar geheel onwaar was het niet. De
Liddells kregen vaak hoog bezoek en prins Leopold, zoon van koningin Victoria,
studeerde aan Christ Church. Deze prins werd erg vaak met Alice samen gezien
en was een geregelde gast van de Liddells. Het zou ongetwijfeld tot een huwelijk
gekomen zijn als het in die tijd denkbaar zou zijn geweest dat een prins niet trouwde
met een prinses.

Alice Liddell in 1932

Lewis Carroll, ± 1856
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In het jaar dat Carroll nog een ander pamflet schreef, waarin de Dean en Mrs.
Liddell op doorzichtige manier voorkomen (The Blank Cheque, 1874), werd in Oxford
een schotschrift gepubliceerd waarin Carroll het zelf moest ontgelden. Dit geschrift
was getiteld Cakeless en geschreven door de student John Howe Jenkins. Hij richtte
zijn pijlen hoofdzakelijk tegen Alices ouders. Cakeless is een soort toneelstuk waarin
een drievoudig huwelijk centraal staat; dat van de Liddell-zusters Alice, Edith en
Rhoda. Een ander huwelijk, dat tussen Lorina en William Baillie Skene, wordt in het
stuk een teleurstelling voor de ouders genoemd omdat Skene volgens hen niet rijk
genoeg is. Alice wordt in dit stuk Rosa genoemd en als het huwelijk van haar op
het punt staat voltrokken te worden in de kerk, staat iemand op die protest aantekent.
Hij roept: ‘I do protest against this match, so let me speak’. De protestant is Carroll,
hier Kraftson genoemd. De bruid zegt als hij wordt weggevoerd onder meer: ‘Leave
him in Wonderland with some hardhitting foe,/ And through the
Vervolg op pagina 7

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

6

25 jaar Warmoesstraat en 24 boeken
Rechercheur Baantjer over het leven en het schrijven
De Cock en de moord in seance door A.C. Baantjer Uitgever: De Fontein,
f13,75
De moraal van het cliché over Baantjer en zijn boeken door A.C. Baantjer
Uitgever: De Fontein, jubileumuitgave
R. Ferdinandusse
Wie de berichten in de dagbladen over onguur Amsterdam een beetje volgt zal zo
zijn eigen gedachten hebben over bureau Warmoesstraat. Dat moet een rauwe
troep zijn. En het omslag van ‘Rechercheur Baantjer van Bureau Warmoesstraat
vertelt’ (nr. 3, Teleboek) sluit daarbij aan: een razende politiewagen, een stevige
he-man die een pistool afvoert, een vamp in jarretels. Maar wie dat boek leest komt
een heel andere, wat treurige wereld tegen: zielige mensen, kleine misdaad,
Amsterdamse humor. Baantjer neemt de telefoon aan en krijgt een heer met bekakte
stem die vraagt of het klopt dat publieke vrouwen onder het bureau Warmoesstraat
vallen. Na de voorzichtige bevestiging vraagt hij: ‘Ik heb zo nu en dan behoefte
aan... eh kastijdingen. Kunt u mij een prostituée noemen die zich daarin heeft
gespecialiseerd?’
Baantjer vertelt ware gebeurtenissen uit zijn rechercheparktijk. Ze hebben allemaal
de lengte van een cursiefje, en beginnen met een brede schets van de personen
en eindigen in een kleine grap. Paultje komt uit de gevangenis en vindt een baantje
en heeft een karig loontje en op een gegeven dag is zijn enige broek onbruikbaar
geworden en 's nachts kraakt hij een etalage en wordt gesnapt met vijf pantalons
en de volgende morgen haalt Baantjer hem uit de cel voor verhoor. ‘Ik had een
broek nodig.’
‘Je nam er vijf,’ zei ik bestraffend. ‘Wat nou,’ riep hij verongelijkt. ‘Ik had toch geen
tijd om te passen.’
Of een stukje waarin Baantjer wat methoden om zakken te rollen op een rijtje zet
en vervolgens de door hem net ervaren nieuwste truc beschrijft: een keurige heer
die op de stoep voor een groot warenhuis stickers uitdeelt met de tekst ‘Pas op voor
zakkenrollers’, en de mensen bij het aanpakken van de sticker uitlegt dat ze erg
voorzichtig moeten zijn. ‘Toen wij hem pakten haalden wij uit zijn zakken drie
geroofde portefeuilles en twee portemonnaies. In het borstzakje van zijn keurig
colbert staken nog zes stickers.’
Het is allemaal wat onbeholpen verteld, maar het lijkt me onontbeerlijke lectuur
voor de politieschool en het ruikt naar het warme leven.
Baantjer, die naar ik begrijp Appie genoemd wordt, is dit jaar vijfentwintig jaar
rechercheur bij het bureau Warmoesstraat. Dat lijkt me al een hele prestatie, maar
daar komt nog bij dat hij in die tijd ook nog eens vierentwintig boeken heeft
geschreven. Daarbij zijn een paar boeken als het zo juist genoemde, maar ook nog
eens vijftien politieromans met in de hoofdrol rechercheur De Cock (met
cee-o-cee-ka, zoals hij zich altijd voorstelt). Het zestiende boek is ook alweer klaar,
maar dat verschijnt pas volgend voorjaar, dus dat reken ik nog niet mee.

Kloof
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Tussen die De Cock-boeken en Baantjers schetsen uit de Warmoesstraat zit een
flinke kloof. De Cock zelf is een uiterst sympathieke figuur met afhangende schouders
en pijn in zijn voeten, maar de wereld waarin hij rondstapt heeft iets wat niet bij de
Warmoesstraat past. Het zijn de namen van de personages dikwijls al die een
vervreemdend effect oproepen. Archibald van Maanenfeldt, Geertruida van
Wheeringen, Everhard Drosseldorp, dat soort. Terwijl Baantjer toch duidelijk voor
het volk schrijft. Hij zegt dat zelf en wie dat eens wil nalezen, kan misschien via zijn
boekhandelaar kennis nemen van een klein boekje (zestien pagina's) dat uitgeverij
Fontein heeft doen verschijnen ter gelegenheid van dat vijfentwintigjarig jubileum
van rechercheur Baantjer. Het heet De moraal van het cliché, en bestaat voornamelijk
uit een interview dat John Bakkenhoven niet lang geleden had met Baantjer voor
het inmiddels alweer overleden Boek Magazine en dat hier is herdrukt; terecht
overigens want het is een heel goed interview, en wat Baantjer erin over politiewerk
(en heroïne) zegt is heel aardig.
De interviewer vraagt of Baantjer literatuur schrijft. Baantjer: ‘Ik geloof alleen in
taal als communicatiemiddel. En als ik met heel veel mensen al schrijvend kan
communiceren, als heel wat mensen boekjes van mij kopen, dan gebruik ik die taal
goed. En dat is dus literatuur. Literatuur is het optimaal gebruiken van het
communicatiemiddel. Als je alleen de happy few bereikt is het niet goed.’

A.C. Baantjer

De interviewer: ‘Je kunt literatuur ook anders definiëren.’
Baantjer: ‘Jawel, maar ik vind dat de bakker op de hoek en de tuinman en Piet in
de trein gewoon lekker moeten kunnen lezen wat ze willen.’ Een waarlijk prachtige
dialoog, en wie eens wil weten hoe Baantjer dat doet, moet het net verschenen
vijftiende deel De Cock en de moord in seance maar eens lezen. Gewoon lekker
lezen. De bakker op de hoek en Piet in de trein, dat is het volk en Baantjer schrijft
dan ook puur volkstoneel. Twee willekeurige citaten. (Vledder is De Cocks jongere,
wat minder slimme collega):
De mond van Vledder zakte iets open.
‘Een motief voor moord,’ hijgde hij. De Cock knikte traag.
‘Dat, m'n jong, zou het kunnen zijn.’
Eén van de verdachten in het boek heet (weer zo'n naam) Charles van
Leeuwenhoek:
‘Charles van Leeuwenhoek sloeg zijn handen voor zijn gezicht en kromp in elkaar.
Het leek alsof de woorden hem geselden. Heftig schudde hij zijn hoofd. “Het is niet
waar.” Hij gilde het uit. “Het is niet waar.” Smekend keek hij naar de De Cock op.
“Laat hem ophouden. Laat hem in godsnaam ophouden. Annette heeft het niet
gedaan. Annette...” Hij stokte. In zijn ogen sloop verbijstering.
“En... als Annette het heeft gedaan dan heb ik het niet gewild.”’
Het zijn scénes die passen bij het vaalrode pluus van het oude Odeon of het
vroegere Carré, en ook Baantjers personages passen zich daarbij aan door totale
herkenbaarheid: de vrolijke kunstenaar, de rijke dame de armoedzaaier. Het eerste
slachtoffer in de Moord in sceance is Zwarte Sophie (van zich zelf Sjaan Streuffels),
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rondborstig serveerster geweest maar rijk gehuwd, die later, toen het huwelijk
strandde zich met kracht en succes tegen een scheiding verzette.
‘“Waarom?”
Vledder maakte een hulpeloos gebaar.
“Ze zei altijd dat ze de naam Van Leeuwenhoek te mooi vond... te mooi om er
afstand van te doen.” “Dat was cynisch bedoeld?”
Vledder grinnikte. “Mogelijk. Ik heb daar niet naar geïnformeerd. Ik denk dat ze
die naam wilde behouden ten behoeve van het kind.”’
Baantjer van de Warmoesstraat zou Baantjer van De Cock best hebben kunnen
uitleggen dat een kind van
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zelf de naam van de vader houdt, maar het kind is altijd een effect in het volkstoneel,
het kind dat respectabel moet worden, het kind dat een kans moet krijgen meester
in de rechten te worden, het kind dat niet op hoeft te groeien in de goot.

Volkstoneel
Het is ook niet zo vreemd dat Baantjer indertijd doorbrak bij de vroegere
Arbeiderspers. Hij schreef voor de Arbo-reeks (zo'n serie waar de Vrije Volk-lezers
op geabonneerd waren) De moord op Anna Breedveld. De commissie die toezag
op de socialistische tendenzen in die reeks vond het prachtig - zo vertelt Baantjer
in het al genoemde interview - maar vroeg wel of het, met het oog op het leesgenot,
zeventig pagina's dikker kon worden. Die schreef Baantjer er met grote moeite
tussen. Toen later De Fontein het opnieuw wilde uitgeven, schreven ze Baantjer
dat het wel een aardig boek was, maar of hij bezwaar had dat ze er zeventig
bladzijden uit zouden halen.
In De Cock-boeken is het socialistische ideaal van de jaren vijftig, het opstoten
naar kunst voor het volk, de arbeider in het museum, nog duidelijk herkenbaar. Er
is altijd wel een citaat van Shakespeare of Vondel, er is altijd een mooi schilderij in Moord in seance spelen ze zelfs een belangrijke rol in de plot.
Wat dat laatste betreft: soms heeft Baantjer nogal moeite om zijn intrige rond te
krijgen, maar Moord in seance zit heel redelijk in elkaar. Maar wat fascineert is dat
een man die in de Warmoesstraat het ware leven ruikt, en dat in zijn treurige humor
nog op papier kan krijgen ook, in de De Cock-verhalen een wereld kan scheppen
die perfect past bij wat altijd het volk genoemd wordt.
Dat jubileum-boekje heet De moraal van het cliché, naar de titel van een verhaal
waarmee Baantjer zeer lang geleden in Het Parool een verhalenwedstrijd won. Een
prachtige titel die als een molensteen om zijn nek hangt, want het is tevens de
prachtige omschrijving van volkstoneel. Als De Cock cognac drinkt, vloeit het hem
als nectar door de keel. En als hij twintig pagina's verder met zijn vriend de
kunstenaar over de verstilde lieflijkheid van Breitner debatteert, vloeit de Nuits St.
George hem ook als nectar door de keel. ‘Als heel wat mensen die boekjes van mij
kopen, dan gebruik ik die taal goed. En dat is dus literatuur.’ Als ik zo'n De Cock
lees ben ik bereid Baantjer onvoorwaardelijk te geloven. Vondel zei vroeger hetzelfde
en die kwam trouwens ook elke dag in de Warmoesstraat.

The Liddell-Riddle
Vervolg van pagina 5

Het landgoed Cuffnells, Hampshire

looking-glass let him survey the blow.’
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Dat dit pamflettistische toneelstukje geschreven kon worden, wijst erop dat de
relatie tussen Alice en Carroll een veelbesproken onderwerp moet zijn geweest,
evenals de huwelijken en de kandidaten van de Liddell-zusters. Het exemplaar van
dit geschrift, dat berust in de British Library, bevat bovendien intrigerende
aantekeningen van een tijdgenoot. Hij heldert daarin de ware identiteit van een
aantal personages op en op de plaats waar Kraftson zijn protest laat horen staat
‘Dodgson had been rejected’. Carroll was niet aanwezig op het huwelijk van Alice
met Reginald Hargreaves in 1880, maar daarvoor kunnen excuses worden
aangevoerd: zijn tante was overleden en hij moest in verband daarmee van alles
regelen buiten Oxford. Maar, kan men zeggen, dit was toch een buitengewoon
gewichtige gebeurtenis! Wie dat zegt heeft groot gelijk.

Vriendelijke Engelse dame
In het boek van Anne Clark staat achterin een drie pagina's tellende lijst van de
cadeaux die ze bij haar huwelijk kreeg. De naam van Charles Lutwidge Dodgson,
beter bekend als Lewis Carroll, komt er niet op voor. Nog een bewijs dat hij in zijn
hart heel boos was, zal men zeggen. Dat zou kunnen, maar de werkelijkheid is net
iets genuanceerder. Carroll gaf Alice wel een geschenk, maar samen met een vriend
die ook een vriend was van de Liddells: Thomas Vere Bayne. Het geschenk bestond
uit een waterverf-schilderij van de binnenplaats van Christ Church. Het zou een
goede vraag zijn als iemand zou vragen: waarom gaf Carroll geen persoonlijk
geschenk?
Carroll bleef wel met Alice in contact, maar ze zagen elkaar zelden of nooit. Hij
stuurde haar zijn boeken en schreef daar soms nostalgische opdrachten in,
herinnerend aan de heerlijke dagen van weleer. De in totaal vier brieven van Carroll
aan Alice die zijn bewaard, betreffen het verzoek het manuscript te mogen lenen
van Alices Adventures Underground om het in facsimile uit te geven, en een
uitnodiging uit 1891 om op de thee te komen. Ze kwam toen niet op de thee, maar
bracht hem een kort bezoek in gezelschap van haar zuster Rhoda.
Het is een schandaal dat de Geschiedenis zo met twee mensen heeft omgesprongen.
Het pleit niet voor een discipline die toch bekend staat als ‘menswetenschap’. Alles
wat de Geschiedenis ons omtrent de ware relatie tussen Carroll en Alice geeft,
bestaat uit vermoedens, gissingen, interpretaties. Daar weet zelfs iemand als Le
Roy Ladurie niets mee aan te vangen. Het blijft teleurstellend dat de echte Alice
niet is uitgegroeid tot een Marie Stopes of Sarah Bernhard, maar dat ze iemand
werd die flink kon vitten op haar bedienden. Velen zullen moeite blijven houden met
de verwerking van het feit dat ze het manuscript van Alices Adventures Underground
in 1928 door Sotheby liet veilen, uitsluitend om in gepaste stijl op het landgoed
Cuffnells te kunnen blijven wonen. Behalve een enkele brief citeert Anne Clark niets
uit persoonlijke geschriften van Alice. Ze hield soms een dagboek bij, maar haar
stijl noemt Clark niet erg boeiend en teleurstellend, ‘zeker als men in aanmerking
neemt dat zij vertrouwd was met de wereldliteratuur en daar met de beste kenners
van de wereld over discussieerde’. ‘Some vital creative urge was lacking,’ schrijft
Clarke. Haar schilderijen en tekeningen maken diezelfde niet-geïnspireerde indruk.
Zij kreeg geruime tijd les - en vele flirterige brieven - van John Ruskin, maar meer
dan het bij herhaling kopiëren van Turner deed ze kennelijk niet.
Lewis Carroll was teleurgesteld omdat Alice tegen zijn zin maar doorgroeide. Elk
jaar werd ze onherroepelijk een jaar ouder. Hij was misschien ook teleurgesteld
omdat hij niet met haar kon trouwen. Hij koesterde een onderdrukte rancune. Maar
dat Alice uitgroeide tot een laat-Victoriaanse dame, zal hem niet veel hebben gedaan:
dat was niet meer dan vanzelfsprekend, ook in de ogen van Lewis Carroll. Maar dat
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is wel waar mijn deceptie op neerkomt: dat een dream-child met alles in zich om
ook als volwassene de personificatie van de eigenzinnigheid en de verbeelding te
worden zich tegen alle wetten van de fantasie in ontwikkelt tot een vriendelijke
Engelse dame. Alice? Dat is: Dora Carrington, Marie Stopes, Carry van Bruggen,
Colette.
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De she-wits
De voorspoedige ontwikkeling van de scherpe tong onder vrouwen
in Amerika
Off Center door Barbara Grizzuti Harrison Uitgever: Playboy-paperbacks
305 p., f10,80
Scribble scribble door Nora Ephron Uitgever: Bantam Books, 163 p.,
f8,25
Social Studies door Fran Lebowitz Uitgever: Random House, 147 p.,
f32,50
Metropolitan Life door Fran Lebowitz Uitgever: Fawcett-pocket, 222 p.,
f8,25 Importeur: v. Ditmar
Doeschka Meijsing
Het eerste waar ik aan denk als ik aan Dorothy Parker denk, is een breedgerande
hoed. Het tweede waar ik aan denk als ik over Dorothy Parker schrijf, is haar
antwoord aan haar hoofdredacteur die liet vragen of ze nu eindelijk eens aan dat
stuk wilde beginnen: ‘Kan niet, het potlood is bezet.’ Op het eerste gezicht lijken die
hoed en dat potlood weinig met elkaar van doen te hebben, maar bij nader inzien
ligt dat anders. Dorothy Parker (1893-1967) was in de jaren tien en twintig werkzaam
als journaliste bij Amerikaanse tijdschriften als Vogue en Vanity Fair. Ze schreef
verhalen en gedichten in The New Yorker. Die verhalen gingen over onbeantwoorde
liefde en bedrogen idealisme en werden geschreven met een nogal frivool cynisme.
Het is een niet onaardig lot om als zodanig in de encyclopedieën van de wereld
literatuur te boek te staan, maar Dorothy Parker presteerde nog iets veel ongewoners,
ja bijna iets unieks. Zij werd benoemd om iets dat al veertien jaar niet meer beweegt,
met iets dat gedoemd is te verwaaien op de wind en alleen nog maar bestaat zolang
de oren die het gehoord hebben niet voorgoed de kleppen sluiten. Ze werd beroemd
om haar scherpe tong.

Dorothy Parker

Dorothy Parker was een wisecracker. In het Nederlands betekent dat dat zo
iemand geestigheden debiteert, maar zoals gewoonlijk verwijst ons taalgebruik meer
naar de Club, de Stropdas en Mannen dan het Amerikaans. Een wise-crack is geen
geestigheid, maar iets dat zo knalt en kraakt dat je prompt in die verslikking terecht
komt die we als lachen beschouwen.
Een wisecracker is ook niet iemand die in een donker morsig caféhoekje zit te
wisecracken, want dat heet een zuurpruim, nee een wisecracker heeft allure en
kraakt en knalt in het openbaar, in wat voor miserabele en chaotische toestanden
zij zich ook bevindt. ‘It's not the tragedies that kill us,’ zei Dorothy Parker eens, ‘it's
the messes.’ En intussen verscheen ze met breedgerande hoeden aan de ronde
tafel van het New Yorkse Algonquinhotel om daar temidden van haar
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collega-columnisten met het meest beweeglijke deel van het menselijke lichaam de
chaos van het heelal te bedwingen in wise-cracks.
Goede, goede Dorothy Parker. Ze had misschien de eeuwigheid van de tweede
helft van de twintigste eeuw in willen gaan als een dichteres als Elizabeth Bishop
of Sylvia Plath, als een schrijfster als Kate Chopin of Elizabeth Bowen, maar ze
werd koningin van de wisecrack. ‘You know I am not a wisecracker honey, don't
you?’ vroeg ze in een interview in The Paris Review.’

Oneetbare brokken
Máár ze heeft school gemaakt.
Misschien ploeteren er in Europa evenveel schoolmeisjes in schoolschriftjes op
gedichten en verhalen in de hoop zo wanhopig en beroemd te worden als Sylvia
Plath als in de Verenigde Staten, maar dat levert althans in Amerika iets op dat ik
in Nederland en de hoger liggende buurlanden niet ken. Ik doel op het verschijnsel
van de ‘she-wits’. De term is afkomstig van de literaire criticus Josephin Hensin die
in haar boek Vulnerable people: A View of American Fiction Since 1945 het strenge
recept opstelt dat ‘een van de grote wapens tegen de seksuele revolutie is een
verwoestende she-wit’. Dat klinkt me krijgshaftig genoeg om ermee in te stemmen.
Ik was er zelfs zo opgetogen over dat ik een vertaling zocht voor she-wit, maar zowel
‘vrouw-vernuft’ als ‘zij-brein’ vielen af, en ook alles wat daartussen lag.
She-wits dus. In Amerika is het een bekend verschijnsel, zo langzamerhand. Het
zijn hardwerkende vrouwen met ambitie (nee, niks ajakkes, want het wordt nog heel
leuk), die doorgedrongen zijn tot de grote bladen als Ms., The Village Voice, The
New York Times, Esquire, The New Yorker en Rolling Stone. Daar hebben ze een
column, of ze publiceren er interviews-in-zeer-persoonlijke-stijl, of god weet wat hun
wit hun ingeeft om te schrijven. Ze beschikken over dezelfde ‘wit’ als Art Buchwald,
en zijn collega's, maar [ze] paren dat aan, hoe zal ik het zeggen, kleine doses
huiselijkheid, een tikkeltje venijn, piepkleine persoonlijke zieleroerseltjes - kortom
al die ‘vrouwelijkheden’ die in onze contreien zo vaak als oneetbare brokken door
de soep drijven maar die, mits met een beetje gevoel voor de pollepel gedirigeerd,
het gehemelte plezieren.

Cyra McFadden

Het is natuurlijk allemaal erg Amerikaans, maar eerlijk gezegd, op het gevaar af
dat men nu denk dat ik mij uitlaat over mijn standpunt inzake de neutronenbom,
houd ik wel van Amerikaans. En met wat onze contreien Amerikaans noemen wordt
natuurlijk oppervlakkig bedoeld, maar ik houd wel van oppervlakte, en Nietzsche
hield daar ook wel van, dus helemaal fout kan het niet zijn. Laat ik eens een
voorbeeld geven van die oppervlakkigheid en mijn voorkeur daarvoor. Als in
Nederland een bundel verhalen uitkomt van vrouwen, waarbij de onuitgesproken
gedachte is dat het gaat om de wereld, de gedachten, de problemen van vrouwen
en hun moeizame verovering van een eigen identiteit aan het daglicht te brengen
- wat ik toejuich - dan krijgt zo'n bundel de titel mee ‘Vierentwintig manieren om in
tranen uit te breken’ (Bert Bakker). Het is een mooie titel, dat geef ik toe en er staan
inderdaad vierentwintig verhalen in de bundel. Maar als Erma Bombecks veelgelezen
column voor huisvrouwen in boekvorm verschijnt, luidt de titel If Life Is a Bowl of
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Cherries - What Am I Doing in the Pits? Daar ligt toch een wereld van verschil tussen
die twee titels; ik vlei me met de gedachte dat ik niet de enige ben die dat ziet.
(Overigens, en voor het evenwicht, is die titel van die vierentwintig manieren ontleend
aan een verhaal eruit van Fritzi ten
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Harmsen vander Beek: ‘Dertien manieren om in tranen uit te barsten’, een absoluut
she-wit verhaal met als hoogtepunt manier zes.)

Nora Ephron

Dear me
Maar ter zake.
Het gaat hier om drie she-wits: Barbara Grizutti Harrison, Nora Ephron en,
natuurlijk, Fran Lebowitz. Een van de dingen die ze alle drie gemeenschappelijk
hebben is iets wat klaarblijkelijk onontbeerlijk is voor een she-wit: ze wonen en leven
aan de oostkust, in of dicht bij New York. Alle Amerikaanse staatsburgers zijn
natuurlijk gelijk, maar die in New York zijn een tikkeltje meer gelijk dan die in
Californië en daar doen ze maar al te graag kond van. Of, zoals Fran Lebowitz het
stelt in een van haar negenentwintig Reistips: ‘Absotely, positively, and no matter
what, wait until you get back to New York to have your hair cut.’ Barbara Grizzuti
Harrison heeft van de drie het breedste bereik. Ze schrijft over zich zelf en haar
generatie in ‘Oh, how we worshiped’, een prachtig essay over opgroeiende meisjes
in de jaren vijftig, in aanbidding liggend voor Marlon Brando en Frank Sinatra,
Salinger en Camus lezend, zonder te beseffen dat ook deze niet machoschrijvers
het ideaalbeeld schiepen van langbenige, koele, onschuldige vrouwen, en
voortdurend op zoek naar de absurde man, de authentieke man, de
dichter-in-het-beest. ‘I'm still a closet Sinatra fan,’ schrijft Harrison, ‘I still think of
Brando as the best actor in the world, Fifties women are incredible loyal. They don't
forget’.
Harrison is ook de ernstigste van het drietal. Adrienne Rich wordt door haar
geprezen als dichteres maar bestraffend weggeschreven vanwege haar ideeën met
betrekking tot het onvermogen om mannen lief te hebben. De gevierde schrijfster
Joan Didion wordt in een uitvoerig en grondig beargumenteerd essay uitgezogen
totdat er alleen maar een lege huls overblijft, een modieuze huls, dat wel, zegt
Harrison. Maar de twee hoogtepunten in haar bundel Off Center zijn twee interviews,
een met Jane Fonda en een met Dick Cavett. Dat met Jane Fonda is er een van
een uitzonderlijk zachtaardig en intelligent venijn. Er bestaat geen twijfel over dat
Fonda zeer goed werk doet met haar politieke activiteiten ten aanzien van
minderheden; het is een wonder dat een eens zo gevierd en sexy actrice nu zo'n
goede moeder, kameraadschappelijke echtgenote en uiterst hartelijke gastvrouw
is, bij al dat politieke activisme wel te verstaan. Maar als Fonda door een van haar
vele activisten vrienden wordt opgebeld met de mededeling dat een andere
activistenvriendin een baby heeft gebaard, noteert Harrison: ‘“Terrific,” Fonda yelled
back, “Another child for the Revolution.”’ Het commentaar van Harrison is even
eenvoudig als dodelijk: ‘Dear me.’ Exit Fonda, eens actrice, altijd actrice.
En het interview met Dick Cavett is een wonder. Misschien omdat Cavett een
uitzonderlijk man is, maar zeker ook omdat Harrison een heel persoonlijk en goed
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interviewster is. Ze krijgt Cavett zover dat hij vertelt dat ‘een van de kneepjes van
dit vak is dat je altijd moet pretenderen meer te weten dan je doet. Je zegt: Oh ja,
Wittgenstein. Ik deed dat bij Erhard. Ik vroeg: “Wat zou Wittgenstein daarop zeggen?”
God zij dank vroeg hij niet wat ik van Wittgenstein wist. Als hij dat gedaan had, zou
ik hem gevraagd hebben welke films hij onlangs gezien had.’

Genoeg
En dat is het waar het land van de stars and stripes het patent op heeft: op effect.
Het gaat er aan die andere kant van de oceaan niet om, om langzaam en voorzichtig
diepzinnige gedachten te uiten. Nee het gaat erom om snel en met ogenschijnlijk
gemak de kern te raken, en effect te sorteren. De ingrediënten daarvoor zijn kennis
van zaken, intelligentie en een snel instinct om te ruiken waar de witz ligt, kortom
al die dingen die u en ik zo hevig verlangen te bezitten. Zal ik al die ingrediënten
maar even ‘stijl’ noemen? Voor het gemak?
Nora Ephron is van de drie de leukste. Volgens de foto op haar boek is ze een
she en een zeer aantrekkelijke, (Wat doet dat er nu toe? Antwoord: niets), en volgens
haar teksten is ze uitermate witty. Haar boek Scribble, scribble is een verzameling
columns over de media. Nora Ephron is in de eerste plaats een journalist, wat wil
zeggen dat ze de zaken uit medialand waar ze over schrijft goed uitzoekt, en dat
ze nieuwsgierig is, niet alleen naar het schandaal dat Bob Haldeman van de CBS
voor een interview van zestig minuten vijftigduizend dollar kreeg uitbetaald, maar
ook naar de tragedie van een restaurant-criticus uit New-Orleans die de
onafhankelijkheid van de criticus en zijn belangen in een zeker New-Orleans
restaurant niet uit elkaar wist te houden en verstrikt raakte in een spaghetti
schandaal. Nora Ephron houdt zich niet alleen bezig met de hevige roerselen in de
journalistieke wereld in het sophisticated Oosten, maar ook met de rudimenten van
leven in Palm Beach, als weergegeven in het nutteloze en verrukkelijke tijdschrift
The Palm Beach Social Pictorial, waarin foto's van mensen aan diners, lunch-party's,
liefdadigheidsfeesten en hondententoonstellingen: ‘De meeste mensen zijn oud,
behalve dat sommige vrouwen jonge echtgenoten hebben. Het is blijkbaar in orde
om een jonge echtgenoot te hebben als je een oude vrouw bent in Palm Beach,
maar niet vice versa’.
Nora Ephron houdt van de journalistiek, Nora Ephron weet altijd precies de plek
te vinden waar haar vak niet deugt en Nora Ephron weet haar morele
verontwaardiging op te schrijven in een stijl die wind en muziek in je hersenen blaast
en een plezierig schokken in je borstkas van het giechelen.
Jammer genoeg heeft Nora Ephron er op het eind van haar boek genoeg van. In
een nawoord Enough vertelt ze dat ze ermee ophoudt. Ze vond het leuk om te doen,
maar in de laatste jaren zijn er wat veranderingen opgetreden, schrijft ze. Journalisten
zijn beroemdheden geworden, schrijft ze. En daar houdt ze niet zo van. ‘Journalists
are interesting,’ geeft ze toe, maar ‘they are not just as interesting as the things they
cover. It is possible to lose sight of this. I would like not to.’

Ten koste van
En terwijl Nora Ephron zich terugtrekt tussen de coulissen, betreedt Fan Lebowitz
het toneel.
Méér she-wit dan Fran Lebowitz kan niemand zijn. Ze was eigenlijk al de
beroemdste she-wit van Amerika voordat ze het podium betrad, als ik aan de
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publiciteit denk waarmee haar eerste boek Metropolitan Life bij verschijnen omgeven
werd. Bij die publiciteit kreeg ik ook het idee dat pas het uiterlijk van een she-wit
een she-wit tot een she-wit maakt. Ik meende tot dan toe dat ook Cyra McFadden,
de schrijfster van The Serial een she-wit was, ik vond dat je daartoe op grond van
haar briljante satire best kon besluiten. Maar pas toen ik de foto's en posters van
Fran Lebowitz onder ogen kreeg, begreep ik dat een she-wit alleen zo genoemd
kan worden als ze eruit ziet als Fran Lebowitz: mooi, sophisticated, zéér New Yorks,
hooghartig en vol lef.

Fran Lebowitz

In feite zou Fran Lebowitz' carrière als she-wit volmaakt zijn geweest als ze nooit
een letter op papier had gezet. Zijn haar boeken Metropolitan Life en het nu net
verschenen Social Studies dan niet witty, niet hekelend, niet venijnig en geestig?
Jawel, jawel, ik haast me het te zeggen. Ik heb werkelijk ingehouden gegierd (de
buren dachten dat ik veel verdriet had) om haar verslag van het zoeken naar een
appartement in New York. En ik hield geen droge ogen bij het hoofdstuk The Fran
Lebowitz High Stress Diet and Exercise Program,
Vervolg op pagina 12
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Ontmaskerde beelden, ontbrekende werkelijkheid
Over ‘Het goede leven’ van Lodewijk en Emma Brunt
Het goede leven door Emma en Lodewijk Brunt Uitgever: De
Arbeiderspers, 272 p., f34,50
Hans Achterhuis
Een beroemd adagium van de Engelse filosoof Popper luidt dat men bij de bestrijding
van verderfelijk geachte ideeën en stromingen er goed aan doet de sterkste
vertegenwoordigers ervan als doelwit te kiezen. De juistheid van deze uitspraak ligt
voor de hand. Wie zich er niet aan houdt, zal al snel het verwijt krijgen dat hij het
zich wat al te gemakkelijk maakt, dat hij de voorkeur geeft aan het schot voor open
doel boven de moeizame via argumenten plaatsvindende ideeënstrijd.
Emma en Lodewijk Brunt ontkomen met hun publikatie Het goede leven allerminst
aan het bovenstaande verwijt. In hun ongetwijfeld amusante beschrijvingen van de
nieuwe etiquette op velerlei terrein - van geboorte via ouderschap en relaties tot
aan de dood toe - hebben zij zeker niet de sterkste vertegenwoordigers van het
door hen bestreden ‘goede leven’ als tegenstanders gekozen. Zeker, ze hebben
‘uit de gewone voorraad van de boekwinkel in de kleine provinciestad, waar we
wonen’, een aantal goed verkochte moderne etiquetteboeken, van auteurs als
Kübler-Ross, Anja Meulenbelt en Swami Deva Amrito (Jan Foudraine) bij elkaar
gehaald. Te gemakkelijk nemen zij hierbij echter aan dat er een relatie bestaat
tussen het verkoopsucces van een bepaald boek en de kwaliteit en representativiteit
ervan.
Het vreemde is dat met name Emma Brunt zich helder bewust moet zijn geweest
van althans de mogelijkheid van bovenstaande verwijten. In haar voorwoord bij de
bundel Vrouwenwijsheid van Annie Romein-Verschoor verwijst zij namelijk
verschillende malen met bewondering naar het bekende, felle artikel dat deze tegen
Maarten 't Hart geschreven heeft. Helaas, wat Annie Romein daar over 't Hart en
diens aanvallen op het feminisme zegt, is letterlijk van toepassing op de aanvallen
die Emma Brunt in dit boek op de door haar verworpen bewegingen doet. ‘'t Hart
heeft als meer gelijkhebbers de neiging een zwakke tegenpartij uit te zoeken. Dat
zijn in dit geval (...) de doordrammers, de keiharde versimpelaars, die feministen
die menen zoveel duizend jaar vrouwenverachting alleen te kunnen rechtbreien
door zich nu ineens op de mannenverachting te werpen. En die daardoor voor de
bestrijder die zijn citaten goed kiest, als het ware zelf het materiaal leveren om een
karikatuur van ze te maken.’ Annie Romein voegt hier nog aan toe, dat als dit
materiaal niet geschikt is voor een karikatuur het door 't Hart wel in die richting wordt
bijgesneden. En ook deze laatste uitspraak, geldt weer voor de werkwijze van de
Brunts in Het goede leven.
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Emma en Lodewijk Brunt, foto Steye Raviez

Bovenstaande verwijten wil ik kort illustreren, waarbij het voor de hand ligt met
het eerste hoofdstuk, dat over de dood handelt, te beginnen. Wat in dit hoofdstuk
allereerst opvalt is dat de auteurs een boek, dat zij zelf min of meer als standaardwerk
omschrijven: Philippe Ariès', L'Homme devant la Mort - niet in hun literatuurlijst
opvoeren. Ze beperken zich tot enkele uitspraken van Ariès uit een interview. Dat
zij dit standaardwerk niet bestudeerd hebben, kan verklaard worden uit het feit, dat
zij, zoals ze in hun inleiding stellen, ‘in de korte tijd die we ter beschikking hadden
(...) talrijke geschriften hebben doorgebladerd’. Welnu, een interview bladert altijd
lekker weg, vergeleken met het inderdaad moeizame geploeter door het werk van
een wereldvermaard historicus. Maar dat je op deze manier je eigen positie ten
opzichte van de door jou bestreden tegenstanders wel erg verzwakt, zal, hoop ik,
wel duidelijk zijn.

Illustraties
Als die tegenstander, zelfs na het noest doorbladeren van een aantal van zijn
geschriften, zich niet zo gemakkelijk laat pakken op karikaturale uitspraken, kun je
zijn beweringen gelukkig nog altijd in een karikaturale context plaatsen. Neem nu
eens de volgende uitspraak: ‘we hebben een cultuurloze maatschappij, waarin geen
enkele regel meer bestaat, die zou kunnen helpen in moeilijke perioden, zoals
sterven’. In vergelijking met onze eigen geschiedenis (daarvoor valt juist Ariès met
vrucht te lezen) of met andere culturen lijkt zo'n uitspraak allerminst onzinnig. Als
je, zonder ook maar op de inhoud ervan in te gaan echter alleen maar opschrijft dat
‘onze geiten-wollen-sokken-thanatoloog Ivan Wolffers’ deze uitspraak heeft gedaan
is het al een karikatuur geworden. Hetzelfde gebeurt met een verhaal van mevrouw
Sybrandy uit Vrij Nederland (26-1-1980), waarin zij over de zelfdoding van haar
schoonmoeder vertelt. Haar uitspraken worden niet inhoudelijk besproken of
weerlegd, maar ze worden bij voorbaat tot karikatuur gemaakt door Klazien Sybrandy
te omschrijven als ‘de krachtigste woordvoerder van een ware zelfdodingschic’.
Een gebrek dat verder het hele boek aankleeft, maar dat ook aan dit eerste
hoofdstuk gedemonstreerd kan worden, is dat elke poging tot serieuze analyse van
de denkbeelden van ‘de nieuwe zedenmeesters’ ontbreekt. Ze worden allen op één
grote hoop, die van ‘de nieuwe natuurlijkheid’, die onze moderne beschaving zou
afschrijven, gegooid. En dat terwijl bij voorbeeld Kübler-Ross met haar best-sellers
over het stervensproces lijnrecht tegenover de door de heer en mevrouw Brunt
zozeer versmade Wolffers en Sybrandy staat. Kübler-Ross opent met haar
‘wetenschappelijke’ beschrijving van
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de fases die elke stervende door moet maken, de deur voor de nieuwe professie
van stervensbegeleiders. Dat Wolffers en mevrouw Sybrandy zich hier fel tegen
verzetten wordt wel terloops vermeld, maar niet uitgewerkt.
Toch ligt juist hier één van de aangrijpingspunten voor wat een meer serieuze
analyse van Het goede leven had kunnen zijn, een analyse waarvoor de in het
nawoord zo vriendelijk bedankte Bram de Swaan het instrumentarium had kunnen
leveren. Want het opvallende van een aantal van de door het echtpaar Brunt
behandelde zedelijksheidsleraren is nu juist dat zij niet pleiten voor een nieuwe
natuurlijkheid, maar dat zij de weg plaveien voor nieuwe welzijnsprofessies. De
Swaan heeft het in dit verband over proto-professionalisering. Geschriften als die
van Kübler-Ross leren de lezers ervan om met een wetenschappelijk-professionele
bril naar het stervensproces te kijken. Andere etiquetteboeken doen dat op het
terrein van seksualiteit, relaties, geboorte, enzovoort. Het gevolg hiervan is dat
steeds meer mensen steeds meer levenssituaties gaan definiëren vanuit
professionele normen en waarden.

Spotternij
Geen wonder dat ze vervolgens, als het in dergelijke situaties misgaat, behoefte
blijken te hebben aan steeds meer professionele hulp. Kenmerkend is nu dat dit
verschijnsel van proto-professionalisering, dat paradoxalerwijze op dit moment
misschien wel vooral via zelfhulpgroepen en zelfhulpliteratuur verspreid wordt,
geheel in de lijn ligt van het door het echtpaar Brunt in hun boek zozeer toegejuichte
verschijnsel van modernisering en arbeidsverdeling. Een aantal van de door hen
beschreven ‘nieuwe natuurlijkheids’ adepten passen dan ook uitstekend bij hun
eigen ongebreideld vooruitgangsoptimisme, terwijl anderen zich ertegen verzetten.
Dat deze verschillen en overeenkomsten niet door hen gesignaleerd worden, tekent
de oppervlakkigheid van hun analyse. Een paar voorbeelden geef ik hier nog van.
In de eerste plaats spotten de Brunts met de door sommige aanhangers van het
goede leven gebruikte definitie van gezondheid als ‘volledige menselijkheid’. Zij
merken echter totaal niet op dat deze definitie weinig verschilt van de ‘officiële’ door
de welzijnshulp-organisaties gehanteerde, waartegen juist weer andere van hun
auteurs zich fel verzetten. Verder staat de verworpen ‘doemdenker par excellence’,
Ivan Illich, waarschijnlijk heel wat dichter bij de door de auteurs bewonderde
Christopher Lasch dan zij zelf beseffen. En als zij ten slotte met veel aplomb schrijven
dat ‘het menselijk lichaam’ bij de door hen zozeer verfoeide ‘lijfchic’ ‘inzet is geworden
van politieke strijd’, dan zien zij over het hoofd dat een denker als Foucault vrij
overtuigend heeft laten zien dat dit nu juist één van de belangrijkste kenmerken is
van de door hen zelf zozeer bewonderde westerse cultuur.
Niet alleen ontbreekt elke analyse, waardoor de auteurs zich zelf impliciet
voortdurend tegenspreken, ze doen zelf om het hardst mee met de door Lasch
gehekelde ‘cultuur van de beelden’. Lasch merkt in zijn The Culture of Narcissism
op dat in onze tijd de beelden vaak belangrijker zijn dan de werkelijkheid. Dat klopt
uitstekend voor Het goede leven. In de inleiding geven Emma en Lodewijk Brunt
toe dat hun de tijd helaas ontbrak ‘om te achterhalen wat in feite gebeurt’ op de door
hen beschreven terreinen. Afgezien van dit wat gemakkelijke excuus, ontbreekt de
werkelijkheid op nog veel meer punten in hun boek. Want het verzet van de door
de schrijvers bestreden bewegingen gaat heel duidelijk tegen feitelijke ontwikkelingen
op het terrein van dood, bevalling, seksualiteit of lichamelijkheid. Welnu, bijna
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nergens in Het goede leven is één verwijzing naar deze feitelijkheid te ontdekken.
Alleen de overdreven beelden van de nieuwlichters en zedemeesteressen worden
aan de kaak gesteld. Dat die overdreven beelden misschien enig recht zouden
kunnen hebben omdat ze voortkomen uit verzet tegen een werkelijkheid die niet al
te leuk is, wil er bij het echtpaar Brunt kennelijk niet in.

Gynaecologie
In dit verband kan weer naar de historische beschouwingen van Ariès worden
verwezen, die inderdaad laat zien dat vergeleken met vroeger de dood uit het
samenleven wordt weggedrongen. Maar dit verwijt geldt niet alleen voor ‘de
werkelijkheid’ van de dood, die in het boek ontbreekt, het geldt voor elk terrein dat
besproken wordt. Wat seksualiteit betreft ontbreken bij voorbeeld in de literatuurlijst
de historische werken van Van Ussel en Foucault. Pas oog in oog met de door hen
beschreven werkelijkheid zou bekeken kunnen worden of de verschillende seksuele
voorschriften en ideeën van de nieuwlichters (waaronder ook van Ussel zelf)
overdreven en belachelijk zijn. En als er badinerend geschreven wordt over de strijd
van vrouwen tegen de gynaecologie, dan vinden we nergens een verwijzing naar
de feitelijke gynaecologische praktijken in heden en verleden. Zeker is in elk geval
dat het beeld wat Emma en Lodewijk Brunt stellen tegenover het door hen bestreden
beeld van de vrouwengezondheidsgroepen, heel ver van de realiteit afstaat. Hun
verklaring voor het wegdrukken van vroedvrouwen en voor de opkomst van de
moderne gynaecologische technologie is zoals ze zelf gelukkig toegeven, ‘nogal
simpel’: ‘men zoekt de beste hulp die er voor geld te koop is.’
Zo is ‘de werkelijkheid’ steeds de grote afwezige in de beeldenstorm van Het goede
leven. Nog één voorbeeld. Er wordt misprijzend geschreven over het tribunaal dat
op 12 april 1980 in het Amsterdamse vrouwenhuis plaatsvond tegen huisartsen en
gynaecologen. Consequent verzuimen de auteurs echter om ook maar enige
informatie door te geven over de inhoud van de aanklachten. Als dit wel gebeurd
was, zou de lezer van Het goede leven voor zich zelf hebben kunnen uitmaken of
het verzet van de vrouwen nu echt zo overdreven en belachelijk was, als het nu
voorgesteld wordt.
Elke verwijzing naar de werkelijkheid ontbreekt ook in het algemene alternatief
dat de auteurs in hun laatste hoofdstuk tegenover de apostelen van de nieuwe
natuurlijkheid opstellen. Deze laatsten zouden niets anders willen dan Nederland
te veranderen in ‘één groot andijvieveld’. Hiertegenover beklemtonen de schrijvers
van Het goede leven dat het er hun om gaat tegen de nieuwe zedenmeester,
‘intellectuele voorzieningen als bibliotheken, kranten, concerten, kunst, films en
andere genoegens die het leven soms de moeite waard maken, te verdedigen’. Hier
staan weer beelden tegenover elkaar, waarbij niet alleen het beeld dat het echtpaar
Brunt van zijn tegenstanders ophangt ver van de realiteit afstaat, maar waarin vooral
hun eigen beeld van ‘de moderne maatschappij’ wel erg werkelijkheidsvreemd is.
Want door de zegeningen van de hedendaagse beschaving, waar inderdaad een
aantal mensen, waaronder Emma en Lodewijk Brunt, van profiteert, zozeer te
benadrukken, ontkennen zij juist de problematische aspecten ervan, waar door hun
tegenstanders op wordt gewezen. Nergens wordt onderzocht of het verzet van de
laatsten, hoe overtrokken soms misschien ook verwoord, in enige relatie zou kunnen
staan met de wereld waarin ook het echtpaar Brunt leeft.
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Ik zou door kunnen gaan met het geven van voorbeelden, die voor elk hoofdstuk
bovenstaande kritiek concretiseren. Een auteur als Schumacher wordt via één
gelezen artikeltje belachelijk gemaakt, terwijl zijn hoofdwerk Hou het klein op de
literatuurlijst ontbreekt; een denker als Illich wordt in één adem genoemd met de
door hem juist fel bestreden ‘Club van Rome’; Guus Kuijer wordt via twee uit het
verband gerukte citaten, gekarikaturiseerd zonder dat inhoudelijk op zijn ideeën
wordt ingegaan; ‘de wetenschap’ ten slotte, wordt verdedigd tegenover ‘het gebrek
aan precisie’ van de nieuwe natuurlijken, maar dat gebeurt nu juist met zo'n
ontstellend gebrek aan precisie, dat ieder die ook maar van de meest simpele eis
van wetenschappelijkheid uitgaat, het boek verontwaardigd dicht zal klappen. Maar
misschien moeten de lezers van Het goede leven geen eisen van
wetenschappelijkheid en precisie stellen, misschien is bovenstaande kritiek die zich
daar ook op richt, wel een veel te zwaar geschut. Misschien moeten niet alleen de
pretenties van de nieuwe natuurlijken, maar ook die van de Brunts ontmaskerd
worden. Wat dan zonder die pretenties van wetenschappelijkheid, progressiviteit
en gezond verstand, overblijft, is een amusant en plezierig leesbaar boek. In een
recensie in Student is gesteld dat het echtpaar Brunt waarschijnlijk ‘graag met z'n
tweeën de Nederlandse Christopher Lasch of de vaderlandse Cyra - The Serial McFadden hadden uitgehangen’. Zoals daar terecht opgemerkt wordt, zijn ze hier
volstrekt niet in geslaagd. Maar het is vooral op het eerste punt, dat van de analyse,
die iemand als Lasch tenslotte geeft, dat de mislukking ligt. Waar de auteurs zonder
al te veel pretentie de ‘postmoderne natuurlijkheid’ de revue laten passeren, zullen
de meeste lezers gniffelend en vol herkenning meelezen. Zelf moet ik tenminste
bekennen dat ik juist vanwege dit aspect het boek in één ruk uit heb gelezen. Juist
de opsomming en rake typering van tien jaar al is het maar via (etiquette)boeken,
experimenteren op het terrein van de zeden, levert amusant en ontnuchterend
materiaal op. De ene absolute waarheid - op het terrein van relaties, seksualiteit,
opvoeden en het lichaam - blijkt steeds binnen de kortste keren door de volgende
totale heilsboodschap te zijn vervangen. En er zullen weinig mensen, althans onder
de lezers van dit weekblad zijn, die niet zullen moeten toegeven dat ze op sommige
momenten op zijn minst door één van deze nieuwe waarheden bekoord zijn geweest.
Het goede leven werkt zo sterk relativerend. Welnu, dat laatste is in ons land nooit
weg. Het is alleen jammer dat de Brunts hun relativerende verhaal met zo veel
absolute pretenties als een nieuwe heilsboodschap hebben gebracht. Kennelijk
zitten ze ook op dit punt toch erg vast in een culturele traditie, waarvan ze sommige
uitwassen proberen te bestrijden.

The She-wits
Vervolg van pagina 12
waarin adviezen staan om zo lekker te eten als je wilt en toch af te vallen, zoals
‘being terribly frank with your mother’, of, voor mensen met ongewoon moeilijke
dieetproblemen de laatste wanhopige maatregel ‘that you take your meals with a
magazine editor who really and truly understands your work and a hairdresser who
wants to try something new and interesting’.
Maar om een onvervalste she-wit te zijn, daarvoor staat er bij Fran Lebowitz iets
in de weg en dat is Fran Lebowitz zelf. De thema's uit het sociale leven die ze kiest
zijn net iets te tegendraads, de grappen die ze maakt zijn nadrukkelijk in plaats van
terloops, de taal en toon die ze gebruikt, hebben net altijd een draai te veel, haar
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invallen zijn vaak te clever (Kan dat dan? Te clever? Ja, dat kan, denk maar aan
die onuitstaanbare klasgenoot van vroeger).
Fran Lebowitz heeft het zich niet makkelijk gemaakt om de puurste she-wit van
de Verenigde Staten te worden. Over de auteur staat onder de foto op de flaptekst
vermeld: ‘leeft in New York City, waar ze herhaaldelijk grappen maakt ten koste van
anderen.’ Dat neemt me dan weer voor haar in, want leedvermaak is een sterk
ontwikkelde eigenschap bij mij. Maar de enige keer dat ik haar aardig vind is als ze
ergens met zorgelijke zelfkennis schrijft: ‘If I'm recognized, it's always good for a
laugh, because, believe you me, in this business unless you have a sense of humor
you're dead.’
Het is niet makkelijk om een she-wit te zijn, maar verdorie, waarom hebben wij
er zo weinig? Bij al onze bekende columnisten hebben we er eigenlijk maar één
rondlopen. Zijn we te slaperig? Of te diepzinnig? Staat het patriarchaat ons in de
weg, of zit de eeuwenoude geliefde Europese cultuur ons op de rug, of hangt het
toekomstige matriarchaat ons om de nek? Als dat het geval is, is het geen wonder
dat we krom blijven lopen.
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Terug uit de woestijn
Nieuwe poëzie van Hans van Pinxteren
Vluchtig schuinschrift door Hans van Pinxteren Uitgever: In de
Knipscheer, 43 p., f17,90
Arend Slagman
In de aflevering De gang van het tijdschrift Mandala (IV/2, 1980) staat een gesprek
van Von Boheemen met vertaler/dichter Hans van Pinxteren, die onder meer ingaat
op de problemen tijdens en na het vertalen van Gustave Flaubert's Salammbô. ‘Het
vertalen van Salammbô was een uitputtende bezigheid. Aan het einde van het boek
was ik zo afgemat, dat ik een jaar lang bijna niets meer kon schrijven. Pas later
ontdekte ik dat Flaubert zelf ook die moeilijkheden had na de voltooiing van
Salammbô. Hij wist lange tijd niet wat zijn volgende onderwerp moest worden en
wilde aanvankelijk Salammbô niet uitgeven. Achteraf denk ik dat het thema van de
bundel Verstuivend gebied is ontstaan tijdens het vertalen van Salammbô.
Verstuivend gebied is een metafoor voor de woestijn, waarin ik naar mijn idee tijdens
het vertalen was terechtgekomen.’
De ik in van Van Pinxteren's debuut Verstuivend gebied (1979) onderwerpt zich aan
een zelfonderzoek. Hij onderneemt een reis door de woestijn en roept tijdens deze
tocht door zijn eigen ‘onderwereld’ de dubbelganger Ka in het leven. Het einde van
het onderzoek lijkt hoopgevend: weg, schrik en hindernis zijn afgelegd, maar het
levert praktisch niets op. Zodra de ik zijn tocht, die zich afspeelt in de (binnenwereld
van de) poëzie, achter de rug heeft, zijn alle sporen (verworvenheden) in de
buitenwereld verstoven en kan hij opnieuw beginnen.
Deze vicieuze cirkel is in Vluchtig schuinschrift, de tweede bundel van Hans van
Pinxteren (1943), doorbroken. De ik in Vluchtig schuinschrift gaat opnieuw op
zelfonderzoek uit, maar ziet nu in dat, wil hij niet dolgedraaid raken in een
voortdurende introspectie, er geen ondoordringbare scheidslijn mag bestaan tussen
binnenwereld en buitenwereld, tussen poëzie en leven.
In zijn nieuwe bundel lijkt Van Pinxteren ideeën van twee door hem vertaalde
Franse auteurs tegen elkaar te hebben uitgespeeld. Van Arthur Rimbaud vertaalde
hij Illuminations en Une saison en enfer en van Antonin Artaud L'Ombilic des Limbres
en Le Pèse-Nefs (onlangs in het Nederlands tezamen uitgebracht onder de titel
Navel der Onderwereld).

Hans van Pinxteren,
foto Els Kist

De link met Rimbaud is duidelijk. Uit zijn werk stamt het motto van de bundel: Je
est un autre (ik is een ander). Het verband met Artaud berust op mijn interpretatie
van de titel. Ik zie Vluchtig schuinschrift als een metafoor van de ‘ecriture
automatique’ (de techniek van het automatisch schrijven, een door de surrealisten
geïntroduceerde en gepropageerde schrijfwijze waarbij iedere contrôle van de rede
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wordt uitgeschakeld en de vrije loop gelaten wordt aan de uit het onderbewuste
opduikende associaties), een techniek waarvan onder anderen Artaud zich bediende.
In de eerste reeks van het drieluik Vluchtig schuinschrift I, II en III heet het, volgens
de techniek van het automatisch schrijven:
‘ik schrijf vandaag met inkt die her en der vervaagt
met vluchtige pen
karakters noterend die langs komen drijven’

Iets verder in het gedicht sluit Van Pinxteren zich aan bij de kritiek van de surrealisten
op het gebruikmaken door psychoanalytici als Freud en Janet van het automatisch
schrijven voor medische doeleinden, en wijst hij de poëtica van dichters als H.C.
ten Berge af:
‘zag u mij liever in het akademisch ziekenhuis
van de geest opereren?
het lancet hanteren van Kommer en Kwel
de letterchirurgen die in een vacuüm van ironie
hun eigen leegte zo snijdend hebben vastgelegd?
achter het masker van die hygiëne?
mij niet gezien

Rimbaud, Artaud en Van Pinxteren zijn alle drie op hun eigen manier met een
zelfonderzoek bezig waarbij taal de belangrijkste rol speelt. Het eigenlijke motief in
Une saison en enfer bij voorbeeld, is niet het verslag van een crisis, maar het ‘trouver
une langue’ het vinden van een tong, een taal. Artaud constateert in Le Pèse-Nefs
(De Zenuw-Waag): ‘Ik mis een verband tussen de woorden en het register van mijn
geest.’ In zijn nawoord van Navel der Onderwereld schrijft Van Pinxteren over Artaud:
‘Schrijvend in een schemertoestand is hij voortdurend op zoek naar de essentie van
zijn bestaan, naar een taal die samenvalt met deze essentie. Daarbij is zijn
uitgangspunt dat wanneer hij deze taal gevonden zal hebben, hij vanzelfsprekend
deze essentie belichaamt. “Langue”, tong en taal zullen dan weer een en hetzelfde
geworden zijn.’
Voordat Van Pinxteren in het drieluik een beschrijving en de mogelijkVervolg op pagina 15
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Een interview? Nee bedankt
Gabriel García Márquez over het lot van de geïnterviewde schrijver
Gabriel García Marquez, schrijver onder meer van het beroemde epos
Honderd Jaar Eenzaamheid, heeft zijn belofte geen fictie meer te schrijven
zolang Pinochet aan het bewind was niet gestand gedaan, door onlangs
toch een nieuwe roman te schrijven: Kroniek van een aangekondigde
dood (VN Boekenbijlage 18-7-81).
Als een van de vooraanstaandste schrijvers van Zuid-Amerika is hij
vanzelfsprekend veel in het nieuws. Hieronder vertelt Marquez van zijn
ruime ervaring met interviewers: Wat je zegt en hoe het dan in de krant
komt.
Tijdens een interview stelde de journalist me de eeuwige vraag: ‘Hoe is uw
werkmethode?’ Ik zweeg peinzend, een nieuw antwoord bedenkend, tot de journalist
tegen me zei dat, als ik de vraag te moeilijk vond, hij me wel een andere kon stellen.
‘Integendeel,’ zei ik, ‘het is zo'n makkelijke vraag en ik heb hem al zo vaak
beantwoord, dat ik weer eens een nieuw antwoord zit te bedenken.’ De journalist
vond dat niet leuk, want hij kon zich niet voorstellen dat ik mijn werkmethode iedere
keer anders uitlegde. Maar het was echt zo. Als je gedurende twaalf jaar gemiddeld
een interview per maand moet geven, ontwikkel je een speciaal soort fantasie om
te zorgen dat het niet steeds precies dezelfde interviews worden.
In feite heeft het genre interview al lang geleden de strenge erfgoederen van de
journalistiek verlaten en zich met het patent van kaper in de mangrovebossen van
de fictie gestort. Het vervelende is dat de meerderheid van de interviewers dat niet
weet en veel naïeve geïnterviewden het nog niet weten. Aan de andere kant hebben
zij geen van beiden nog geleerd dat interviews zijn zoals de liefde; er zijn op z'n
minst twee personen nodig om ze te maken en er komt alleen wat van terecht als
die twee personen van elkaar houden. Want anders wordt het een keten van vragen
en antwoorden, waar in het slechtste geval een kind van komt, maar nooit een mooie
herinnering.
De inleiding gaat bijna altijd hetzelfde en bijna altijd via de telefoon: ‘Ik heb alle
interviews die ze met u gemaakt hebben, gelezen en ze zijn allemaal hetzelfde,’
zegt een vriendelijke en zelfverzekerde stem. ‘Ik zou graag iets anders met u willen
doen.’ Het heeft geen zin te antwoorden dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Bovendien
doe ik dat niet omdat ik mij altijd in de eerste plaats journalist gevoeld heb en als
een andere journalist me om een interview vraagt, ben ik als het ware in een
doodlopende straat: zowel slachtoffer als medeplichtige. Zodat ik tenslotte altijd
maar ja zeg, want we hebben immers allemaal iets van een onverbeterlijke
zelfmoordenaar in ons.
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Gabriel García Marquez (Foto ABC)

Twee van de drie keer is het resultaat precies hetzelfde: het wordt geen ander
interview, want de vragen zijn precies dezelfde als altijd. Zelfs de laatste: ‘Zou u me
een vraag willen zeggen die u nooit is gesteld en die u zou willen beantwoorden?’
Het antwoord is altijd weer even teleurstellend: ‘Geen enkele.’ Misschien beseffen
de interviewers zelf niet hoe zeer wij geïnterviewden hun mislukking betreuren, want
in feite is het niet een mislukking van hun alleen, maar vooral een mislukking van
ons. Altijd houd ik het angstaanjagende gevoel dat de lezers die de volgende zondag
de krant openslaan, tot hun grote teleurstelling en misschien wel met
gerechtvaardigde woede zullen zeggen dat je daar alweer hetzelfde interview met
precies dezelfde schrijver als altijd hebt en dat ze hun buik vol hebben en ze zullen
met het grootste gelijk van de wereld de bladzij omslaan en regelrecht doorgaan
naar de gezegende pagina met de strips. Ik hoop dat binnenkort niemand meer
kranten koopt waar interviews met mij in staan.
Er zijn verschillende soorten interviewers, maar ze hebben allemaal twee dingen
gemeen: ze denken dat dat het interview van hun leven wordt en ze zijn bang. Wat
ze niet weten, en het zou heel nuttig zijn dat ze het wisten, is dat alle geïnterviewden
met verantwoordelijkheidsgevoel nog banger zijn dan zij. Net als in de liefde
natuurlijk. Degenen die denken dat zij alleen bang zijn, vervallen in een van de twee
uitersten: of ze worden te vriendelijk of ze worden te agressief. Eerstgenoemden
zullen nooit iets maken dat de moeite waard is. En de anderen zullen alleen de
geïnterviewde irriteren. ‘Dat is heel goed,’ zei een uitstekende radio-interviewer
tegen me. ‘Als het je lukt de geïnterviewde kwaad te maken, zal die tenslotte van
pure woede de waarheid eruit schreeuwen.’ Anderen gebruiken de methode van
de slechte schoolmeesters en proberen de geïnterviewde zich zelf te laten
tegenspreken of hem te laten zeggen wat hij niet wil zeggen of, in het slechtste
geval, hem te laten zeggen wat hij niet denkt. Ik heb dit soort interviewers
verschillende keren voor me gehad en de resultaten waren altijd ten hemel schreiend.
Maar ik moet toegeven dat de methode van interviewen soms ook tot verblindende
explosies kan leiden. Dit was een paar jaar geleden het geval tijdens een
persconferentie over economische onderwerpen die gegeven werd door de Franse
president Valéry Giscard d'Estaing. Het was een schitterend schouwspel waarbij
de journalisten hem zwaar onder schot namen en de geïnterviewde met een
verbijsterende nauwkeurigheid, intelligentie en kennis van zaken antwoordde.
Opeens vroeg een journaliste met de grootste eerbied: ‘Meneer de president, weet
u ook hoe duur een metro kaartje is?’ En de president wist het natuurlijk niet. De
meest in het oog springende naam in dit soort interviews, dat misschien
oorlogsinterviews genoemd zou moeten worden, is die van de door mij bewonderde
Oriana Fallaci. Andere journalisten die haar denken te kennen, maar die ongetwijfeld
niet van haar houden, hebben reserves ten aanzien van haar methode. Ze zeggen
dat zij inderdaad geen enkel woord verandert van wat de geïnterviewde voor de
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microfoon heeft gezegd, maar dat zij wel naar haar eigen inzicht de volgorde waarin
het werd gezegd verandert en vooral haar eigen vragen verandert en aanvult.
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Ik weet niet of dat zo is en het is heel waarschijnlijk dat degenen die dit zeggen het
ook niet uit de eerste hand hebben. Maar ik geloof dat deze methode niet minder
verdacht is dan die de Noordamerikaanse kranten Time en Newsweek gebruiken,
die een gesprek van een aantal uren opnemen en ten slotte niet meer dan een
pagina materiaal gebruiken, zonder zich af te vragen of de weglatingen niet op de
een of andere manier de bedoeling van de originele tekst veranderen. In ieder geval
is het resultaat van Oriana Fallaci's methode bijna altijd onthullend en fascinerend
en slechts weinig personen in deze wereld hebben de verleiding weerstaan zich
door haar te laten interviewen. Zij van haar kant is slechts tegenover twee mannen
wat milder geworden: prins Rainier van Monaco en monseigneur Helder Camara.
Zelfs Henry Kissinger heeft in zijn memoires toegegeven dat zijn interview met
Oriana Fallaci het meest rampzalige was geweest dat hij ooit had gegeven. Dat is
niet moeilijk te begrijpen, want in geen enkel ander is hij zo binnenste buiten gekeerd.
En dat is natuurlijk alleen te bereiken met de magische hulpmiddelen van de fictie.
Naar mijn idee moet een goede interviewer in staat zijn een vloeiend gesprek te
voeren met zijn geïnterviewde, waarna hij de essentie van dat gesprek weergeeft
op grond van korte aantekeningen. Het resultaat is natuurlijk niet het letterlijke
gesprek, maar ik geloof dat het waarheidsgetrouwer is en vooral menselijker, net
zoals het in zoveel jaren van goede journalistiek was, voor die luciferiaanse uitvinding
die naar de afschuwelijke naam magnetofoon luistert. Want tegenwoordig krijg je
de indruk dat de interviewer niet luistert naar wat er gezegd wordt en dat het hem
ook niets kan schelen, omdat hij denkt dat de bandrecorder alles wel hoort. Maar
hij vergist zich: die hoort niet het kloppen van het hart, wat het belangrijkste is van
een interview. Men moet niet denken dat ik me vrolijk maak over deze ongelukkige
toestand. Integendeel: na verloop van zoveel jaar vol frustraties, blijf je in het diepst
van je ziel hopen dat op een dag de interviewer van je leven komt. Weer zoals bij
de liefde.

Ter zake
Nadat ik het voorafgaande had geschreven, las ik een interview met Mario Vargas
Llosa in het tijdschrift Cromos uit Bogotá, waar de volgende kop boven stond: ‘Gabo
publiceert de resten van zijn Honderd jaar eenzaamheid.’ Deze zin staat tussen
aanhalingstekens en dat betekent dat het een letterlijke aanhaling is. Maar Vargas
Llosa zegt in zijn antwoord het volgende: ‘Ik ben nog steeds onder de indruk van
Honderd jaar eenzaamheid, dat een literair en vitaal hoogtepunt is. García Marquez
heeft niet nog eens zo iets gepresteerd, want het is niet gemakkelijk zo iets nog
eens te doen. Alles wat hij daarna heeft geschreven is een reminiscentie daarvan,
de resten van die geweldige wereld die hij bedacht heeft. Maar ik geloof dat het niet
juist is hem dat aan te rekenen. Het is niet juist om te zeggen dat de Kroniek niet
goed is omdat hij niet zo is als Honderd jaar eenzaamheid. Zo'n boek kun je niet
iedere dag schrijven.’ In werkelijkheid gaf Vargas Llosa de interviewer, die hem een
provocerende vraag stelde, een goede les over hoe je literatuur moet zien. De
koppenmaker heeft weer eens goed laten zien hoe je slechte journalistiek maakt.
Wat dit betreft geloof ik dat we een andere keer eens moeten praten over een van
de meest smerige aspecten van het interview: de manipulatie.
© García Márquez. Vertaling Mariolein Sabarte Belacortu

Terug uit de woestijn

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Vervolg van pagina 13
heden van het automatische schrijven geeft, begint hij de bundel met de reeks
PASSAGE. Het openingsgedicht maakt duidelijk dat het in deze passage niet alleen
gaat om een overtocht naar de kern van de bundel, maar ook dat het Van Pinxterens
bedoeling is zich te spiegelen aan de resultaten die het drieluik oplevert. Hij wil
onderzoeken waar hij samenvalt met datgene wat er uit zijn ‘onderwereld’ in taal te
voorschijn is gekomen (met passage, een vrouwelijk woord, in de betekenis van
gedeelte van een geschrift, van taal dus):
‘al uit de verte zag ik dat
zij het worden zou
dat ik haar vast zou moeten leggen
om te weten waar ik samenviel met haar
omdat ik wist dat
zij het worden zou
al is ze niet verlicht
al is ze niet versierd
heb ik mijn tijd voor haar genomen
haar genomen
want schilderen heb ik nooit geleerd
nog toont de afdruk het gezicht
van een rivier die in het donker spiegelt
zo ver
het lijkt zo ver is het niet meer’

Aan het einde van Vluchtig schuinschrift I, van de reis door de onderwereld van de
geest, ligt, geheel afgesloten van de buitenwereld, het onland / van de vrijheid,
waaruit het ik tegen het einde van het drieluik terug moet keren. Ondertussen zijn
er in het middenstuk van het drieluik prachtige staaltjes van utopisch geluk
vastgelegd, zoals in het begin van Vluchtig schuinschrift II:
‘alsof ik het zelf kon zijn alsof ik
voor hemel en aarde gescheiden waren
water kon zijn
en damp en vluchtige vormen’

Maar, en dat bleek al uit het woordje onland, poëzie is geen paradijs, maar een
onderdeel van het leven, evenals het leven een onderdeel van de poëzie is. Je est
un autre leert het motto van Rimbaud. Bij Rimbaud betekent dat de confrontatie van
het ik met zijn genie, het genie dat het ik gebruikt om zich te manifesteren. De
kunstenaar dus die het medium is van zijn eigen talent die door zichzelf wordt
opgebrand.
Voor Van Pinxteren wil ‘ik is een ander’ zeggen, dat hij in taal een ander
tegenkwam waar hij het niet mee eens kon zijn, hetgeen hem zijn drieluik realistisch
doet besluiten met:
‘kon ik niet anders dan het tot taal oneens zijn
tweesnijdend mijn woord of het woord waarvoor
ik mij versleet
richt ik mijn
teken naar toeval en plaats het waar toeval
wanneer dat een naam mag hebben ons smeedt en
betrekt in het proces aan de zelfkant van de tong’
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Waarmee de scheilijn tussen poëzie en leven is opgeheven. Dan kan er in de laatste
reeks VUREN / KOUDVUUR alleen leven of levensvuur overblijven met zijn littekens
waar de dichter weer nieuwe poëzie tegenaan kan gooien.

In verband met deze bespreking wijs ik erop dat er in De Revisor (VIII / 4, augustus
1981) een leerzaam essay van Ferd Drijkoningen is opgenomen: ‘Waarom
surrealisten automatisch schreven.’

Uitverkoren
Jacob von Gunten door Robert Walser (De Arbeiderspers). Een dagboekroman
over een uitzonderlijke outsider, vertaald door Jeroen Brouwers. Zie pagina 18
Ode van de zee door Fernando Pessoa (De Arbeiderspers). Een negenhonderd
verzen tellend epos over datgene waaraan de zee doet denken, vertaald door August
Willemsen.
Es lebe die Freiheit door Friedrich Karl Waechter (Diogenes/Nilsson & Lamm).
Een nieuwe verzameling sublieme tekeningen.

Elliott Banfield

Over de liefde door Stendhal (De Bezige Bij). Een van de beste kenners van het
onderwerp mengt zich hiermee in de hedendaagse discussie.
The Kingdom and the Power door Gay Talese (Dell-pocket/Van Ditmar). Herdruk
van het beste portret van een krant: The New York Times.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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De outsider onder de outsiders
Jacob von Gunten van Robert Walser door Jeroen Brouwers
vertaald
Jacob von Gunten door Robert Walser Vertaling Jeroen Brouwers
Uitgever: De Arbeiderspers, 153 p., f21,50
Wil Rouleaux
Laten we de zaak eens omdraaien. Robert Walsers in 1909 verschenen en nu in
het Nederlands vertaalde dagboekroman Jakob von Gunten is niet alleen Walsers
beste werk, maar een meesterwerk zonder meer. Het is een subtiel werk en een
vertederend werk, een humoristisch werk en een diepzinnig werk - en ik houd het
voor de belangwekkendste literaire vertaling uit het Duits sinds lange tijd.
Een dergelijke inleiding schept verplichtingen, en ik zal ze hieronder moeten
nakomen.
Toen Jakob von Gunten in 1909 verscheen was Robert Walser eenendertig jaar
oud. Geboren was hij in het Zwitserse stadje Biel, als het op één na jongste kind uit
het acht leden tellende gezin van een kleine middenstander. Op zijn veertiende brak
Robert zijn schoolopleiding af, waarna hij bij een plaatselijke bank in dienst trad. Na
enkele tijdschriftpublikaties volgde in 1904 zijn boekdebuut Fritz Kochers Aufsätze,
een bundel poëtische beschouwingen van een fictieve en vroegrijpe schooljongen.
Korte tijd later verhuisde Robert Walser vanuit Zwitserland naar Berlijn, waar hij
onderdak vond bij zijn één jaar oudere broer Karl, die als toneeldecorateur en
boekillustrator een aanzienlijke reputatie genoot. In de Pruisische hoofdstad
verkeerden de Walsers met name in de kring rond Wedekind, Morgenstern en Alfred
Kerr, maar de schrijver bleef, in tegenstelling tot zijn schilderende broer, met zijn
onbeholpen gedrag en opvliegende karakter een volstrekte buitenstaander. In 1907
verscheen bij Bruno Cassirer Verlag, waar Morgenstern lector was, Walsers eerste
roman, het lijvige en grotendeels autobiografische Geschwister Tanner. De kritieken
waren over het algemeen erg lovend, maar de uitgever vermocht er nochtans niet
meer dan tweeduizend van af te zetten. Een jaar later verscheen Der Gehülfe,
waarin Walser zijn ervaringen als bediende bij een Zwitserse burgerfamilie op schrift
zou stellen. De reacties waren minder enthousiast, en verstomden al praktisch
helemaal toen in 1909 de roman verscheen die tegenwoordig algemeen als zijn
meesterwerk wordt beschouwd: de dagboekroman Jakob von Gunten.

Robert Walser in de tijd dat hij Jacob von Gunten schreef
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Robert Walser keerde diep teleurgesteld terug naar zijn geboortestad. In Biel
vond hij aanvankelijk onderdak bij zijn zus Lisa, met wie hij zijn leven lang een innige
band onderhield; later betrok hij een hotelkamer, waar hij zeven jaar zou blijven, en
waar een groot gedeelte van zijn in totaal ongeveer duizend korte prozaschetsen
ontstond. Tot de vaste afnemers van dit korte proza, waarvan een deel later in
boekvorm verscheen, behoorden gerenommeerde bladen als Pan, Simplizissimus
en Die Schaubühne. In de jaren twintig - Walser was inmiddels naar Bern verhuisd
- verliep het schrijven echter steeds moeizamer, zijn gezondheid ging snel achteruit,
en na enkele onschuldigde zelfmoordpogingen belandde de inmiddels totaal
vereenzaamde schrijver in een psychiatrische kliniek bij Bern. Van daaruit werd hij
in 1933 overgebracht naar een soortgelijke inrichting in Herisau bij St. Gallen, waar
hij tot aan zijn dood op eerste kerstdag 1956 zou blijven.

Carl Seelig
Hoe eenzaam en geïsoleerd Robert Walsers tweede levenshelft er moet hebben
uitgezien, blijkt vooral uit zijn correspondentie, waarmee de dertiende en laatste
band van zijn verzamelde werk gevuld wordt. Hoewel het boek 446 bladzijden telt,
staan er slechts drieëndertig brieven in, merendeels korte teksten op ansichtkaarten,
uit de tijd van na 1933. Walser werd in Herisau, waar de artsen een milde vorm van
schizofrenie bij hun patiënt diagnostiseerden, regelmatig opgezocht door de vertaler
en mecenas Carl Seelig, die van de lange voetmarsen die hij met zijn beschermeling
ondernam, verslag uitbracht in het enkele jaren geleden bij Suhrkamp herdrukte
Wanderungen mit Robert Walser. Seelig, die later tot voogd van de schrijver
benoemd zou worden, gaf tevens de eerste aanzet tot Walsers herontdekking, die
eigenlijk pas goed op gang kwam toen de Suhrkamp Verlag in 1978 een goedkope
herdruk op de markt bracht van een enkele jaren daarvoor in Zwitserland afgesloten
editie. Ongeveer gelijktijdig verschenen bij dezelfde uitgeverij drie delen Über Robert
Walser, waarin valt na te lezen hoe op het werk van de schrijver vanaf diens debuut
is gereageerd. Walser blijkt meer gewaardeerd te zijn door zijn collega's dan door
het grote leespubliek: Kafka, Musil, Hofmannsthal, Hesse en Tucholsky - ze hebben
zich allemaal, deels in brieven, lovend tot zeer lovend over hem uitgelaten, maar
zijn boeken bereikten desondanks zelden een derde druk. Daarin is recentelijk
definitief verandering gekomen. Robert Walser wordt, voor het eerst, op grotere
schaal gelezen: in de Bondsrepubliek, maar vooral ook daarbuiten, en dan met
name in de Romaanse landen, waar deze zeer on-Duitse schrijver inmiddels ronduit
populair begint te worden. Tot een vertaling in vrijwel alle Europese landen bracht
het tot dusver echter alleen Jakob von Gunten. Na Fritz Kocher z'n opstellen is dit
het tweede boek van Walser in Nederlandse vertaling.

Jakob von Gunten, afkomstig ‘uit een zeer goede familie’, zoals hij niet nalaat enkele
keren te benadrukken, is een der leerlingen van het Benjamenta-instituut, een
instelling waar jonge mannen worden opgeleid tot ‘het beroep van deemoed en
tegemoetkoming’: bediende bij een rijke familie. Het instituut wordt voorgezeten
door meneer Benjamenta en zijn zuster Lisa, een uitermate raadselachtig
mensenpaar, waarvan de laatste, bij ontstentenis van de overige leerkrachten,
tevens het onderwijs voor haar rekening neemt: ‘Het ontbreekt nu eenmaal, zoals
ik al zei, aan leerkrachten, dat wil zeggen de heren opvoeders en leraren slapen,
of ze zijn dood, of slechts schijndood, om 't even, in ieder geval heeft men helemaal
niets aan hen.’ Het onderwijs bestaat overigens hoofdzakelijk uit het van buiten
leren van de instituutsvoorschriften,
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alsmede uit de gezamenlijke lectuur van het geschrift Wat beoogt Benjamenta's
jongensschool?
In een werkelijk briljante ‘Plauderton’ beschrijft de uiterst kokette en frivole Jakob
de dagelijkse wederwaardigheden binnen het instituut: de gezamenlijke maaltijden,
de lessen, de vrije tijd, benevens de uitstapjes die hij zich geregeld veroorlooft, en
die meestal de fotograaf, de kapper of zijn oudere broer Johan betreffen, die elders
in de stad als schilder werkzaam is. Maar ook zijn medeleerlingen krijgen ruimschoots
aandacht. Daar is bij voorbeeld Schilinski, die van Poolse afkomst is: ‘Merkwaardig
vaak ziet men hem zijn pak reinigen, zijn laarzen poetsen en zijn pet borstelen.’ Of
de fragile Schacht, die op een ‘verwend vrouwelijk wezen’ lijkt. Het
Benjamenta-instituut herbergt echter ook minder fijnzinnige leerlingen, zoals de al
wat oudere Tremala, die voor zijn komst op zeeschepen vertoefde en die Jakob op
zekere dag ‘naar het intieme lid’ grijpt. De meeste aandacht van alle leerlingen krijgt
echter Kraus, die weliswaar even leergierig als hardleers lijkt, en die met zijn vlijt
de regelrechte tegenpool van Jakob is, maar aan wie de dagboekschrijver
desondanks de voorkeur geeft boven alle anderen.

Vroegwijze toon
Lisa Benjamenta, de zus van de directeur, die tijdens haar lessen plotseling in tranen
kan uitbarsten, neemt Jakob op zeker moment mee naar de ‘geheimzinnige
onbekende wereld van de binnenkamers’. In een surrealistische scène, half droom
half werkelijkheid, betreden ze voor korte tijd ‘een tot dusver verborgen geweest
zijnde wereld’, waarbij het Jakob te moede is ‘alsof we ons in het midden van de
aardbol bevonden, zo diep en eenzaam kwam het me voor’. (Juist deze scène is
het die door sommige critici is aangegrepen om op overeenkomsten met het werk
van Franz Kafka te wijzen. Walser en Kafka zijn echter, hoewel het verlies aan
realiteitsgevoel bij beide schrijvers een rol speelt, qua thematiek en stijl op zijn minst
verschillende auteurs, en van verwantschap kan daarom naar mijn gevoel slechts
zijdelings sprake zijn.) Kort na deze scène gaat het snel bergafwaarts met het
Benjamenta-instituut - nieuwe aanmeldingen blijven uit, enkele leerlingen gaan de
praktijk in, en ten slotte sterft de enige lerares. De raadselachtige meneer
Benjamenta, die ‘nog helemaal niet schijnt te hebben geleefd’, heeft ondertussen
een diepe genegenheid voor Jakob opgevat, en in een van de slotscènes doet bij
zijn pupil dan ook het aanbod voortaan samen verder te leven. Jakob neemt dit kort
in overweging, en stemt ten slotte toe: ‘Weg nu met het gedachtenleven. Ik ga met
meneer Benjamenta de woestijn in. Wil toch zien, of er in de wildernis niet ook te
leven, te ademen, te zijn, oprecht het goede te willen en te doen en 's nachts te
slapen en te dromen valt. Ach wat. Nu wil ik aan helemaal niets meer denken. Ook
aan God niet? Neen! God zal met me zijn. Wat moet ik dan aan hem denken? God
wandelt met de gedachtelozen. Nu adieu dan, Benjamenta-instituut.’
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Robert Walser op latere leeftijd

Een van de grootste charmes van deze dagboekaantekeningen is gelegen in de
vroegwijze toon waarop de jeugdige Jakob de hem omringende wereld
becommentarieert. Het hele boek is rijkelijk gelardeerd met levenswijsheden, spitse
notities en stekelige opmerkingen, waarbij Jakob het vooral gemunt heeft op
dikdoeners en pretentieuze lieden die het voor de wind gaat: ‘Men voelt het
onmiddelijk, als mensen op successen en erkenning kunnen bogen, ze worden
quasi dik van verzadigde zelfingenomenheid, en ballonachtig blaast ze de kracht
der ijdelheid op, tot onherkenbaarheid. God behoede een oppassend mens voor
de waardering van de menigte.’ Zelf laat Jakob zich weinig gelegen liggen aan de
waardering van anderen, en hij kiest bewust voor een randpositie: ‘Ik voel hoe weinig
mij datgene aangaat, wat men wereld noemt, en hoe mij groots en meeslepend
voorkomt, datgene, wat ik wereld noem, geheel in stilte.’
Ongetwijfeld zijn deze laatste woorden van autobiografische strekking, want ook
Rober Walser, de outsider onder de outsiders, heeft levenslang bewust afstand
gedaan van alle ceremonieel en voornaamheid, van alles wat ‘men’ wereld noemde
- en het bewuste streven naar eenvoud vormt ongetwijfeld een centraal thema
binnen zijn werk. In de schets Hölderlin uit de bundel Poetenleben (1918) merkt hij
op: ‘Könnte: Auf-Grösse-Verzichten nicht auch Grösse sein?’ En een van de laatste
scènes uit Jakob von Gunten - een scène waarin men overigens, met enige goede
wil, een voorspelling van zijn eigen tragische tweede levenshelft kan aantreffen eindigt met de voor Walsers persoon en oeuvre significante woorden: ‘Ik kan alleen
in de laagste regionen ademen.’

Opwellingen
Maar ondanks Walsers streven naar eenvoud, of juist daardoor, is Jakob von Gunten
een werk met wel degelijk een filosofische implicatie. Als een rode draad namelijk
loopt door deze roman de tegenstelling tussen verstand en gevoel, tussen intellect
en spontaniteit, tussen het bewuste en het onbewuste - waarbij de voorkeur van de
lichtvoetige Jakob telkens naar het laatste uitgaat: ‘Ik voel dat het leven opwellingen
verlangt, niet beraadslagingen.’ Met name het intellect moet het bij Jakob wel heel
erg ontgelden: ‘Ik haat het wezen dat alles wil begrijpen, met wetenschap en
intelligentie briljeert en zich breed maakt. (...) Windbuilen zijn dat, die alleen willen
studeren, afschilderen en observaties doen. Men leve, dan gaat het observeren
helemaal vanzelf.’ Jakobs afkeer van het verstand - ergens merkt hij op: ‘ik veracht
in de grond mijn hele denkvermogen.’ - en zijn voorkeur voor het spontane en
irrationele zijn er tevens de oorzaak van dat hij het Benjamenta-instituut, dat men
als een metafoor voor de westerse samenleving zou kunnen uitleggen, verlaat, om
ten slotte met de mysterieuze meneer Benjamenta het onbestemde tegemoet te
gaan. Kort na Benjamenta's aanzoek, en onmiddellijk voorafgaande aan zijn
toestemming, heeft Jakob een merkwaardige droom, die hem midden op de dag
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plotseling overvalt, en waarin hij tot een beslissend inzicht komt. Hij trekt, in die
droom, samen met Benjamenta de woestijn in, en vervolgens luidt het: ‘Het zag er
uit, alsof wij beiden datgene, wat men Europese cultuur noemt, voor altijd, of
tenminste voor zeer, zeer lange tijd ontvlucht waren.’
Het zijn visionaire en ongetwijfeld centrale woorden, die enkele zinnen verder
door Benjamenta nog eens worden herhaald (‘Je losrukken van de cultuur, Jakob.
Weet je, dat is fameus’) - en ze bestempelen dit meesterwerk tot een satire op de
beschaving en een pleidooi voor het irrationele, tot een ontkenning van het verstand
en een grandioos loflied op de onbevangenheid.

Vertaling
Robert Walser is met zijn persoonlijke woordschikking, zijn mengeling van spreektaal
en deftige taal, en zijn bijzondere zinsbouw vol tussenwerpsels en partikels een bij
uitstek moeilijk te vertalen schrijver. Binnen zijn oeuvre stelt Jakob von Gunten,
samen met veel van zijn korte proza, misschien nog de meeste eisen aan een
vertaler. Jeroen Brouwers is er desondanks in geslaagd om de toonhoogte van het
werk ook in het Nederlands tot zijn recht te laten komen, maar toch heb ik tegen
zijn vertaling enkele bezwaren. In de eerste plaats betreft dat het niet onderscheiden
tussen zogenaamde beperkende en uitbreidende bijzinnen. (Men vergeve het wat
pedante idioom.) Uitbreidende bijzinnen bevatten, in tegenstelling tot de beperkende,
een extra informatie en worden van het antecedent gescheiden door een komma.
De eerste komma in de volgende zin staat er dus terecht: ‘De directeur, die dicht
bij me was komen staan, zei toen het volgende...’ Maar hij staat er ten onrechte in
een zin als: ‘Een man, die een werkelijk mooie baard draagt, is een operazanger of
de goedbetaalde afdelingschef van een warenhuis.’ De vertaler maakt deze fout op
praktisch iedere bladzijde, waardoor de tekst onnodig iets stroefs krijgt. Het kan
haast niet anders of Jeroen Brouwers is hier misleid door het Duits, dat iédere bijzin
van het antecedent scheidt. Verder bevat de vertaling enkele slordigheden: op
bladzijde 58, 81 en 83 wordt door middel van ‘hij’ en ‘hem’ terugverwezen naar
vrouwelijke woorden als ‘generatie’, ‘woning’ en ‘waardighied’. En tenslotte zou ik
‘ganz entschieden’ in een Duitse zin als ‘Peter ist ganz entschieden der Dümmste
und Unbeholfenste unter uns.’ niet vertalen met ‘Peter is absoluut ongetwijfeld de
domste en onhandigste van ons’, maar met één van de twee woorden ‘absoluut
ongetwijfeld’ of met ‘zeer beslist’. Maar zoals gezegd, Walser is een uiterst moeilijk
te vertalen schrijver en in zijn belangrijkste taak lijkt Jeroen Brouwers me geslaagd.
En het belangrijkste blijft natuurlijk dat Robert Walsers eigen lievelingswerk nu ook
in het Nederlands bereikbaar is.
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Schatplichtig en medeplichtig
Jan Siebelinks portretten van Franse schrijvers
De reptielse geest door Jan Siebelink Uitgever: Meulenhoff, 151 p.,
f32,50
Rein Bloem
Het aanbod van literaire vertalingen uit bij voorbaat onleesbare talen (Tsjechisch)
of steeds minder leesbaar wordende talen (Frans), zal met het jaar groter worden
en dat zal de niet aflatende inhaaloefening waar de Nederlandse cultuur het van
moet hebben, ten goede komen. Mits die uitgebrachte vertalingen vergezeld gaan
van een inleiding of nawoord, waarin het boek én de schrijver gesitueerd worden.
Van wat de literatuurwetenschap heet is zo'n elementaire service nog steeds niet
te verwachten; liefhebbers zullen het werk moeten doen. Dat kan op het niveau van
de literaire tijdschriften, dat kan daarnaast ook op het meer journalistieke vlak van
dag- en weekblad. Snijden zulke bijdragen hout, dan is een bundeling waarin het
werk nog eens wordt overgedaan, ten volle gerechtvaardigd.
Dat geldt voor de negen Haagse Post-stukken die Jan Siebelink bundelde onder
de intrigerende titel De reptielse geest. De schrijver ging op bezoek bij drie levende
en zeven dode schrijvers.
Siebelink gaat bij een dode of levende schrijver eender te werk: hij leest en vooral
leeft zich in, zoekt de kern van persoon en diens thematiek en roept daaromheen
de bevreemdende sfeer op die bij deze schrijvers hoort. Het zijn inderdaad zeer
vreemde heren der schepping die Siebelink voorstelt, in volgorde van opkomst:
Julien Green, Antonin Artaud, Marcel Proust, J.-K. Huysmans, Max Jacob, Julien
Cracq, Stéphane Mallarmé, Milan Kundera en Gustave Flaubert; de laatste als ‘idioot
van de familie’ aan de hand van Sartre. Zie deze introductie van Green, context en
situatie: ‘Het gezicht maakt een enigszins zware indruk, zijn wangen zijn rozig. Hij
is gekleed in strak donkergrijs pak, helwit overhemd en stippeltjes. Hij heeft het
voorkomen van een bankier, zoals Phillipe, de hoofdfiguur uit de roman Epaves.
Green gaat mij voor. Hij is klein van stuk, kleiner dan ik dacht. We lopen door een
brede vestibule. Aan de muren hangen schilderijen. Ik herken een Fantin-Latour,
een Moreau. Een deur gaat open. Er komen twee mensen uit. Ze wachten hem
zwijgend op. Het zijn een priester en een religieuze, met de crème coiffe en capuchon
van haar congregatie. Hij laat mij zijn kamer binnen en excuseert zich: “Mijn zuster
is ernstig ziek.” “Anne? Uit uw dagboek?” Hij knikt.’
Wat een wonderlijk mengsel van gêne en onbevangenheid, van meelopen en
eigen observatie, van impressie en expressie is dit. Ook een samengaan van
rapportage en een spannend verhaal dat in dit geval voorbeeldig afloopt in de
vestibule. Aan het eind van het gesprek staan daar weer die religieuze en die priester:
‘....zwijgend. Ik besef getuige te zijn van, of medespeler in, een scène zoals men
die op haast elke bladzijde van Greens werk kan vinden.’

Betoveringen
Siebelink slaagde erin het vertrouwen te winnen van de stugge, in penibele
omstandigheden verkerende schrijver en hem schitterende uitspraken te ontlokken,
zoals: ‘Een roman is gemaakt van het kwaad, zoals een tafel van hout.’ Na afloop
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van het gesprek nodigt Green hem onmiddellijk weer uit, niet bij wijze van frase,
maar als geste. Siebelink in zijn ontwapenende attaque is kind aan huis geworden!
Al zijn gesprekspartners zijn uit dat kwaaie hout gesneden, met voorop natuurlijk
Antonin Artaud, door Siebelink getekend als excessief lijder, de uitzinnig beproefde
die een beproeving om te lezen is. Aan zijn lijdensgeschiedenis ontleent Siebelink
de titel van zijn boek: ‘Mijn geest is als een reptiel, onttrekt zich terwijl het intussen
een aanval op mijn taal en tong doet.’
Het is de moeite waard om te volgen hoe de ‘vragensteller’ in opperste verbijstering
zijn beproeving doorstaat, terugschrikkend voor de consequenties die Artaud trok.
Hij komt in de grootste verlegenheid als hij als sym-pathicus (mede-lijder) het
gruwelleven van Artaud volgt. Ontzag voor, en fysieke betrokkenheid bij, de
schrikbarende wereld van zijn vreemde gastheren schijnen voor Siebelink
kenmerkend. De enige schrijver die hij, voorzichtig en nog steeds vol bewondering,
kritisch benadert is Sartre. Maar die was er dan ook bijna in geslaagd de wond van
Flaubert zo dicht te plakken met verklaringen en citaten als pleisterplaatsen, dat er
geen gruwel meer overbleef. En wat is Flaubert zonder wond? Inderdaad: de idioot
van de familie.

Jan Siebelink

De wijze waarop Siebelink zich haastig door de drie turven Flaubertanalyse heen
leest om dan de reus Sartre voor de voeten te lopen, spreekt die boekdelen aardig
tegen. Hij heeft nauwelijks behoefte aan tegenargumenten, maar komt vragenderwijs
bij iets heel essentieels, de uitspraak van de gebroeders Goncourt: Ce Flaubert,
c'est un homme qui a quelque chose de tué sous lui. Siebelink vertaalt: Die Flaubert,
daarin is iets kapotgmaakt. Of: In die Flaubert zit een dode kant. Ik zou bijna wagen:
Die Flaubert, die heeft de dood in zich, om dood én woede van deze gigant te
vangen. Dood in dat griezelige aspect is voor Siebelink één van de betoveringen
die van zijn sujetten uitgaan. Zelfs de levenslustigste onder hen, de in Parijs als
balling levende Tsjech Milan Kundera (aan wie Siebelink de prachtige novelle
Oponthoud opdroeg) krijgt als onderschrift mee: De grappen krijgen hun zin in een
decor van kadavers. De bewonderaar speelt mee in dat absurde theater van de
wreedheid, soms satirisch, maar veel vaker niet bij machte tegenspel te leveren, in
de ban als hij is van het kwaad dat zo superieur bedreven wordt. Balcon en forêt
van Julien Cracq, solitair, spitst hij toe op de rol van de hoofdpersoon Grange, die
in de oorlog, letterlijk op de grens van leven en dood, gewond wordt bij een
vijandelijke tankaanval: De explosie weerklinkt in Granges oren als een oorvijg.
Grange is het kind dat in het woud speelt, dat speelt met iets gevaarlijks en voelt
dat het straf verdiend heeft.’ Je kunt de tekst- en persoonsbewijzen die Siebelink in
De reptielse geest geeft natuurlijk lezen als journalistieke bijdragen over in Nederland
in te halen grootmeesters. Op dat vlak zijn ze levendig, informatief en naar behoren
oppervlakkig. Maar er zit een ongewone spanning in deze schetsen en die spanning
wordt veroorzaakt door dat bescheiden, aan de voet van de hoofdpersoon meespelen
dat bijna medeplichtigheid wordt.
Van schatplichtig naar medeplichtig, dat roept de vraag op naar Siebelinks eigen
obsessies. Is die opdracht aan Kundera, de enige manifeste heterosekueel in het
groepsbeeld waar geen enkele dame aan te pas komt omdat de heren zelf voor de
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ontbrekende componenten zorgen, toeval? Of juist een verweer tegen een van de
grootste betoveringen in het eigen werk: die van de feminiene (weerloze) man?
Wie alle mannen en vrouwen in Siebelinks verhalen en romans groepeert, komt
opvallende roldoorbrekingen tegen. Het geraffineerdst misschien in Man en vrouw
in oktoberlicht op voetbalveld, waarin de nerveuze vrouw, die zich vergeefs op haar
astmatische, in het veld verkerende zoontje, probeert te concentreren, meer als een
man lijkt te kijken en te reageren en de naast haar staande man meer als een vrouw.
Zulke omkeereffecten zitten ook in de roman De herfst zal schitterend zijn, maar
heel verhuld en nauwelijks medeplichtig aan de plot. Het is te verwachten dat de
reptielse geest zijn kronkelweg in lustoord of gruwelwoud zal voortzetten en bij zijn
toverspel Eva of Lilith op zijn weg zal vinden.

THERE WAS GENUINE CONCERN IN DAPHNE'S FRANK BLUE EYES
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Van quantum-mechanica en Parsifal
Rudy Kousbroeks speelse, inventieve en onthullende roman
Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam door Rudy Kousbroek
Uitgever: De Bezige Bij 211 p., f35,Nienke Begemann
Het is in een oogopslag duidelijk dat de roman Vincent en het geheim van zijn vaders
lichaam het merkwaardigste boek is dat sinds lange tijd in Nederland is verschenen.
Het is ook het merkwaardigste, amusantste, onthullendste en waarschijnlijk
belangrijkste boek dat Rudy Kousbroek tot nu toe heeft geschreven.
Het is een prachtig uitgegeven beeldverhaal met ondergeschreven tekst, waarvan
de plaatjes niet bij het verhaal zijn getekend, maar waarvan het verhaal integendeel
bij de plaatjes is ‘gevonden’. Alleen het thema van de roman was gegeven. Zoals
Kousbroek in zijn Nabetrachting uitlegt, komen de illustraties bijna allemaal uit
ingebonden jaargangen van negentiende-eeuwse periodieken, Les bons romans,
een geïllustreerd weekblad waarin uitsluitend feuilletons verschenen, en Le monde
illustré, gewijd aan kunst en actualiteiten, die hij in de jaren vijftig op de Parijse
vlooienmarkt kocht. De noodzaak om aan de hand van die soms onhandige, vaak
nostalgisch-romantische, en soms gruwelijke gravures (treinen andere rampen zijn
niet van de lucht) een verhaal te vertellen, ontstond door familiaal toeval: een vierjarig
dochtertje dat de bladen doorkeek en insisteerde op een nauwkeurige verklaring
van alles wat er op de plaatjes gebeurde. Zo verzon Kousbroek tussen neus en
lippen een verhaal dat die prenten, die voor het oog geen enkel verband met elkaar
hadden, dat ook niet konden hebben, aan elkaar verbond, zonder dat hij enig idee
had van de oorspronkelijke begeleidende teksten.
Het idee om op dezelfde manier een roman te schrijven was de volgende stap. ‘Na
enige mislukte pogingen’ verscheen Vincent ten slotte in wekelijkse afleveringen in
NRC Handelsblad in 1975-76, onder het pseudoniem Fred Coyett. De rustige Fred
van toen en de Kousbroek van nu vertelt in zijn Nabetrachting dat hij zich weliswaar
steeds aan dezelfde spelregels hield: alles op de plaatjes en in het verhaal moest
iets betekenen, en ieder detail van iedere prent moest verklaard kunnen worden
zonder in strijd te komen met het voorafgaande of het vervolg van het verhaal, maar
dat het verhaal op een gegeven moment ook een eigen dwingend leven ging leiden.
Dat zal de situatie niet vergemakkelijkt hebben, het vinden van de 241 illustraties
van dit boek, tussen de duizenden prenten in de tijdschriften moet op zichzelf al een
moordend werk zijn geweest. Kousbroek verbaast zich, nog steeds in zijn
Nabetrachting, over het feit dat de logica die de prenten moest verbinden ook
werkelijk gevonden werd - en als speciale kluif voor critici en besprekers voegt hij
er nog losjes aan toe dat het ontbreken van toeval ‘in zekere zin’ het onderwerp van
zijn boek is. Dat slaat niet alleen op het eigen dwingende leven van het verhaal.
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‘Is dit dan het geheim?’ (Uit: Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam)

Wie geïnteresseerd is in de logica en de regressieve natuur van de inventiviteit,
of creativiteit, en het verband tussen humor, wetenschap en kunst, vindt in The Act
of Creation van de door Kousbroek zowel bewonderde als enigszins gewantrouwde
Arthur Koestier veel van zijn gading, veel ook dat in direct verband staat met Vincent.
Met het uitzetten van het spoor van het toeval als sleutel tot Vincent geeft Kousbroek
al aan dat het boek zich beweegt op het terrein dat de door hem bewonderde
surrealisten in het begin van deze eeuw zijn begonnen open te leggen. De exploratie
van de onderwereld van het onbewuste, die inderdaad zijn eigen logica heeft, door
bij voorbeeld het zeer gerichte uitbuiten van de toevalstreffers van de inventie, de
bizarre, vaak tamelijk zwarte humor die daaruit voortkomt, waarover later meer dat alles hoort tot de stock-in-trade van het surrealisme. Maar naast het procédé
van het werken met uit ieder verband gelichte plaatjes die het verhaal paradoxaal
vooruit helpen, introduceert Kousbroek nog een ander, geheel nieuw element in
Vincent: de letterlijk onvoorstelbare, en daarom tot zijn woede vaak tot mystiek
geouwehoer leidende theorie van de ‘Vele Werelden’, een van de richtingen in de
quantumfysica en ongeveer de meest verwarrende materie waar iemand zich mee
bezig kan houden. Hij doet dat op een onnavolgbaar inventieve, speelse manier,
zodat je er als gewoon lezer eigenlijk niet de minste moeite mee hebt en je nauwelijks
realiseert wat er gaande is, tot je de moeite neemt Kousbroeks toespelingen na te
trekken.
De onderwereld, waarin Vincent het geheim van zijn vaders lichaam ontraadselt,
is niet zozeer de Hades waarin Orpheus zijn Eurydice zocht, maar een
nachtmerrie-achtig rijk dat achter de deur ligt van het Schrödingerhuis (niet te
verwarren met Rietvelds Schröderhuis, waar alles licht en orde is). Nu bestaat er in
de quantum mechanica een fameus dilemma, opgesteld door de beroemde fysicus
Schrödinger, dat bekend staat als ‘Schrödingers Kat’. Het wordt als volgt omschreven
in The Dancing Wu Li Masters van Gary Zukav (voor de Nederlandse vertaling
schreef Kousbroek de inleiding): ‘A cat is placed inside a box. Inside the box is a
device which can release a gas, instantly killing the cat. A random event (the
radio-active decay of an atom) determines whether the gas is released or not. There
is no way of knowing, outside of looking into the box, what happens inside it. The
box is sealed and the experiment is activated. A moment later, the gas either has
been released or has not been released. The question is, without looking, what has
happened inside the box.’

Nachtmerrie
Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, die ik hier niet allemaal kan
geven omdat de ruimte het niet toelaat. Maar in de optiek van de quantum mechanica
is het in ieder geval zo dat het lot van de kat voor ons niet bepaald is totdat we in
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de doos gekeken hebben - de kat is er domweg niet totdat we hem hebben gezien.
Maar volgens een nog verder afgesplitste richting binnen de quantum mechanica
gebeurt er ver-
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volgens iets dat nog veel vreemder is: ‘According to the Many Worlds Interpretation,
at the instant that we look into the box, the world splits into two branches, each with
a different edition of the cat. The wave function representing the cat does not
collapse. The cat is both alive ánd dead. In one branch of the world, the cat is dead,
and that is what we see. In another branch of the world, the cat is alive, and that is
what we see. In both branches of the world, different editions of us do the seeing.’
Deze verbijsterende, zich vertakkende, zich afsplitsende werelden zijn de
nachtmerrie van het Schrödingerhuis. Vincent kan bij voorbeeld maar één keer met
open ogen door de deur naar binnen, en niemand die er woont kan meer naar buiten
(tenzij geholpen door ‘Wollstonecraft’). Zodra Vincent binnen het huis of ‘de doos’
is, grijpt hij in de gebeurtenissen in, en tegelijkertijd wordt hij zelf door het zien van
wat er binnen gebeurt veranderd: hij splitst zich op in meerdere Vincenten, die ieder
een andere loop van het verhaal volgen. Een van de Vincenten pleegt zelfmoord,
bij voorbeeld, en een andere blijkt al door een evenknie vermoord te zijn. Er kruipt
een onzegbaar droevige noot in het relaas als het de vertellende ‘hoofd-Vincent’
niet lukt ‘zich zelf op te heffen’.

Ontmythologisering
Het virtuoze van Kousbroeks roman is dat het een van de meest onthutsende
resultaten van de quantumfysica verwoordt en verbeeldt, en tegelijkertijd ook de
wanhopige reactie erop van iemand die probeert decent rationeel te blijven denken.
Wanhopig, want de wereld blijkt ook in de meest geavanceerde subatomaire
wetenschap geen cent beter of mooier of beter georganiseerd dan we al dachten integendeel. Het Schrödinger-huis is zowel een nieuwe versie van de onderwereld
die we uit sprookjes en nachtmerries kennen, als Kousbroeks stoutmoedige poging
om de wereld zoals hij hem kent emotioneel en intellectueel te assimileren. Dat
heeft niets met knappe jongetjesvertoon van geleerderigheid te maken - het is
ondanks alle grappen, misschien wel dank zij alle grappen, een serieuze poging
om zoveel mogelijk van de realiteit te vangen binnen het raam van een fantastische
roman. Dat de toon waarop dit alles gebeurt zo lichtvoetig, bijna luchthartig blijft, is
een van de wonderen van Vincent - en het bewijs dat het Kousbroek inderdaad
gelukt is.
Niemand die hem tot nu toe heeft gevolgd in zijn pogingen tot ontmythologisering
van het denken, zijn gevechten tegen de irrationaliteit en zijn heroïsche
bemoeienissen om zijn landgenoten te doordringen van de noodzaak zich bezig te
houden met de ontwikkelingen in de wetenschap, in plaats van er als schichtige
hazen voor op de vlucht te slaan, zou van deze eerste roman van Kousbroek eigenlijk
iets anders hebben kunnen verwachten. Toch schijnt het boek door de meeste critici
niet zo erg te worden gewaardeerd, en zeker niet te worden begrepen, of herkend
voor wat het is.
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‘Het is maar beter als ik niet meer kijk, dacht Vincent; als ik dat een poosje volhoud wen ik
er misschien wel aan’. (Uit: Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam)

Het vreemde daarbij is dat zelfs het traditioneel-literaire plot van Vincent in de
besprekingen die ik heb geleden niet wordt genoemd. ‘Vincent St. Edna Millay’ is
niet alleen een toespeling op de Amerikaanse dichteres met de omgekeerde naam,
of op de niet zo erg deugende, artistieke, neurasthenische, sardonische neef van
Eline Vere (ook dokter Reijer maakt zijn entree in het verhaal), en de in
krankzinnigheid ondergegane Van Gogh (het Schrödingerhuis staat in de Rue
Mystagogue), maar hij is vooral een fantastische verschijning van de mythische,
archetypische figuur van Parsifal, de naïeve, onschuldige ridder van Koning Arthur,
die op zijn queeste naar de heilige graal belandt op het slot van de gewonde
Visserkoning, waar hij de graal in volle glorie aanschouwt. Maar omdat hij verzuimt
te vragen naar de functie van de graal (‘het waarom van dingen’ in Vincent) - de
vraag die de wond van de Visserkoning zou kunnen genezen en heil zou kunnen
brengen aan het Wasteland van zijn rijk - wordt hij veroordeeld tot een ronddolen
over de aarde, op zoek naar het graalslot, dat hij pas veel later, gerijpt en gelouterd,
terugvindt. Dan stelt hij ook de verlossende vraag en wordt hij opvolger van de
graalridder.
De vele verschillende versies van het Parsifal-verhaal hebben een aantal vaste
motieven gemeen, die ook in Vincent opduiken. Het eerste is het motief van de
Wraaktocht - de held begint zijn tocht met het verlangen zijn vader (of oom) te
wreken; het tweede dat van het Verlossen uit een betovering - de held bezoekt een
betoverd kasteel (het Schrödingerhuis) waar hij bovennatuurlijke wezens aantreft
die alleen door een heroïsch sterveling verlost kunnen worden. De held moet
daarvoor sommige dingen doen of weten. Als hij faalt verdwijnt het kasteel of verlaat
hij het onopgemerkt en ongeholpen.
Het derde motief is dat van de Grote Dwaas - meestal een jongeling die ver van
de wereld en in onwetendheid van werelds gedrag opgroeit, maar naar de wereld
terugkeert, zijn weg terugzoekt naar de heldengroep waartoe zijn vader behoorde,
en ten slotte de grootste held van allen wordt. (Dit motief verklaart niet alleen de
onschuld van Vincent, maar ook de eenvoudige, kinderlijke toon waarop het verhaal
wordt verteld.) De Grote Dwaas heeft trouwens ook aspecten van de heilige dwaas,
een traditionele rol van de kunstenaar in onze cultuur. Het vierde motief is dat van
de Visserkoning en zijn verwoeste rijk, dat hierboven al is aangeduid. Ten slotte zijn
er nog fysieke attributen die in alle versies opduiken, zoals een wonderbaarlijke lans
(de pijl naast het op de grond liggende lichaam op een prent die meerdere malen
terugkomt, die Vincent eerst ‘leest’ als een richtingaanwijzer), en de schaal, die heel
alledaags terugkeert in de vorm van het bord waarvan Vincents vader zit te eten
als hij hem eindelijk terugvindt.

Transsubstantiatie
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In al deze details volgt Kousbroek het Parsifal-verhaal tot in de kleinste kleinigheden,
ook al wordt alles net anders dan het in het oorspronkelijke verhaal was - een beetje
op de manier waarop je in dromen elementen van bekende oorsprong in nieuwe
vreemde verbanden terugziet. Maar verder vormt hij de legende van Parsifal om tot
een plot waarin de graal van een magische heilige schaal die ooit gebruikt werd om
het bloed van onze lieve heer in op te vangen verandert in ‘het geheim van zijn
vaders lichaam’, dat dan nog veel mysterieuzer en tegelijk concreter blijkt te zijn
dan de christelijke
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transsubstantiatie. Dat geheim is zowel het verdwijnen, een duidelijke verwijzing
naar de dood, als het veranderen: Vincents vader had een baarvader ontwikkeld
en blijkt ten slotte met een de Muinck-Keizersnede (een prachtige variatie op de
wond van de Visserkoning) verlost te zijn geworden van een dochter. Zijn verdwijning,
drie jaar voordat Vincent begint, had te maken met fatsoensoverwegingen, er moest
toch een plaats gevonden worden waar de baby, die steeds zichtbaarder groeide
in zijn buik, in het geheim ter wereld gebracht zou kunnen worden. De rest van het
geheim, hoe kwam de baby erin, wordt opgelost als Vincents vader hem ten slotte
vertelt dat Tristouse, Vincents droomgeliefde, het meisje dat helderziend maakt,
door haar ‘Wollstonecraft’ de verwekster van het kind was.
De verwikkelingen met Tristouse maken van Vincent de ‘tedere, gejaagde,
logische, treurige, eenzame liefdegeschiedenis’ in overtreffende trap, die op de
achterflap van het boek wordt aangekondigd. Het is niet een verhaal apart, Vincents
ontraadseling van het geheim van zijn vaders lichaam begint in de armen van
Tristouse, zoals de begeleidende illustratie ontroerend en huiveringwekkend laat
zien. Dat daarmee een merkwaardige draai wordt gegeven aan de conventionele
Oedipale theorie is niet alleen een grap - door het hele boek heen speelt Kousbroeks
treuren om de vader die, zoals de vader van Ferndinand in The Tempest is
getransformeerd ‘into something rich and strange’ door de ‘sea change’ van de
dood.
De moeder van Vincent treedt maar een paar keer op en vertoont dan heksachtige
trekken: de laatste keer is de scène waar Vincent probeert zich zelf op te heffen
door zich zelfals-baby dodelijke druppels toe te dienen, waarbij zijn vader ontbreekt:
‘Wat hem verbaasde was de onverschilligheid die uit alle voorbereidingen sprak.
Toch leek iedereen heel goed te weten wat er ging gebeuren. De enige die misbaar
maakte was een oude kindermeid - en die herinnerde hij zich niet eens.
Tristouse vertoont eenzelfde onverschilligheid - als Vincent haar droog kust na
een hachelijk avontuur in een rivier, heeft ze alleen oog voor de trein die gehaald
moet worden, en ze laat zich op voor Vincent smartelijke onbegrijpelijke wijze bezitten
door Harrie de beestmens, zonder eronder te lijden - integendeel. En ten slotte laat
ze zich bevrijden uit de Schrödinger-wereld, zonder erg serieus te protesteren,
hoewel zij, in tegenstelling tot Vincent, wéét dat haar minaar daar dan zal moeten
blijven. Maar droombeelden moeten vrij kunnen circuleren, dat is waar, er is geen
gebrek aan poetic justice in Vincent. En dat Vincent voortdurend verkeerd kiest, dat
hij de trouwe Gosh verlaat voor de dubbelzinnige Tristouse, ach dat is van het begin
af duidelijk: hij is nu eenmaal zo onnozel en trouw als een Ierse Murdog.
Zijn enige troost zal zijn inderdaad weergevonden vader moeten zijn, maar in
welke wereld? Vanachter de glazen ondoordringbare wand van de onderwereld
waaruit hij niet meer kan ontsnappen, ziet hij Tristouse nog even op hem wachten,
dan draait ze zich om en loopt weg.
‘Vincent kon zich er niet toe brengen om weg te gaan. De uren gingen voorbij en
verlangend keek hij naar het landschap, dat zich voor hem uitstrekte als in een
droom: zo afwisselend, zo mooi, zo nieuw. Daar ergens was Tristouse nu: zij kon
er gaan, staan en doen zoals zij wilde. Het is maar beter als ik niet meer kijk, dacht
Vincent; als ik dat een poosje volhoud wen ik er misschien wel aan.’
Hoe hilarisch de grappen in Vincent zijn, en hoe raak de uithalen naar alles en
iedereen aankomen, daarover zou een heel ander stuk te schrijven zijn. Voor mij
wordt het boek in laatste instantie toch gedragen door passages als deze, waarin
de naakte eenzaamheid, de isolatie, het gevoel dat een mooie wereld alleen voor
anderen bestaat, zo gezuiverd van iedere mooischrijverij overkomt.
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Guido Gezelle
Zulke kale, bewogen passages staan in wonderlijk contrast tot het komische
sardonische subplot - het stelen van het dagboek van Vincents vader en het
ontvoeren van Tristouse door leden van het ‘Zwarte Bevrijdingsleger van de pas
sinds kort zelf bevrijde Helvetische Volkstheocratie’. Dat hele verhaal is een gruwelijk
zwarte satire op de r.k.-kerk, de Chinese Culturele Revolutie en zijn westerse
aanhangers, Zwitserland, en het ‘dialectisch structuralisme’. Aan het hoofd van de
Volkstheocratie staat de Grote Stoelganger Guido Gezellig, bezig met zijn Great
Sleep Forward, wiens heilige teksten te pas en te onpas door het Bevrijdingsleger
worden geciteerd, zoals bij het ‘afnemen van een biecht’, waarbij een martelscène
wordt afgebeeld. Het slachtoffer ligt vastgebonden op een pijnbank en zijn voeten
worden boven een vuur geroosterd en met pek bedropen.

‘Er was een biecht in volle gang; de korporaal kon nu ook beter verstaan wat er
gezegd werd: “Dit voetje en dat voetje... ze zullen zo rood als de roozekens blinken...
Lijk bezekes onder de blaren...”
Hoe nauwkeurig-beeldend zijn de gedichten van onze nationale bevrijder toch,
dacht de korporaal met bewondering: die voeten zitten inderdaad onder de blaren,
en ook de kleur klopt precies.’
Aan de doeltreffendheid van zo'n passage hoeft niet te worden getwijfeld, maar
ik geloof niet dat het alleen kleinzerigheid is, als ik moeite heb met de genadeloze
afbraak van Gezelle - ondanks zijn zwarte rokken toch een van de grootste
Nederlandse dichters - ook al zie ik best dat Kousbroek hier ook briljant de hele
Fragwürdigkeit van poëzie, en het mallotige geschrijf van literaire critici aan de kaak
stelt. Het hele subplot, dat is mijn enige ‘bezwaar’ tegen Vincent, is in mijn gevoel
te verwijderd van waar de roman over gaat, ook al wordt het verhaaltechnisch gezien
heel knap met het hoofdverhaal verstrengeld. Misschien zit ik met het probleem van
de keerzijde van de medaille, die aan de bovenkant zo prachtig glanst dat er aan
de onderkant wel een hoop ‘schaduw’ verzameld zal zijn, om het maar eens duidelijk
te zeggen. Voor andersoortige lezers is de ‘Helvetische Volkstheocratie’ waarschijnlijk
het mooiste van het hele boek. Ik houd meer van de stukken waar Vincent zijn
Tristouse kortstondig kan beminnen, en waarin alle raadsels van het universum
eigenlijk binnen de erotiek blijken te liggen’:
‘Ik wou dat er niets anders bestond dan jij, zei Vincent in haar oor. Waarom zijn
er ook nog andere dingen? Wie heeft daar wat aan, en voor hun eigen plezier
bestaan ze ook niet. Jij bent de enige dat ik verder nog wil zien, horen, proeven,
voelen, ruiken. Dat is het enige waar mijn zintuigen voor dienen, daar zijn ze voor
gemaakt. De rest is geruis, storende bijgeluiden, ongewenst licht in de camera. Al
het andere dan jij mag nu wat mij betreft worden opgeheven. O Tristouse, ga
alsjeblieft nooit meer van me weg. Hij omarmde haar alsof zijn leven er van af hing,
en hoewel Vincents wensen op langere termijn niet verwezenlijkbaar waren gingen
ze toch tenminste voor een kortere termijn in vervulling. Het wonder bleek zelfs voor
meerdere herhalingen vatbaar.’ Wat mooi, denk ik dan, en wat leuk, en precies zoals
het is, zie je wel.
Veel aspecten van Vincent, zoals Kousbroeks onstuitbare woorspelingen, en zijn
toespelingen op ‘prominenten’, op het feminisme, op de krachten van het wollige
denken, die het zulke verrukkelijke lectuur maken, moeten hier onbesproken blijven
- ruimte en tijd ontbreken. Om ten slotte samen te vatten wat hij voor ogen moet
hebben gehad met zijn roman volgt hier ten slotte een gedenkwaardige voorspellende
passage uit zijn artikel over LSD in Het Avondrood der Magiërs van 1970, dat ik
‘toevallig’ las toen ik met dit stuk bezig was:
‘een regressie is weliswaar een essentieel onderdeel van het vermoedelijke proces
van inventie en ontdekking: hel is het mechanisme waarmee een “verlossing” van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

de gangbare perceptie van de werkelijkheid bereikbaar is, een afdaling naar de
affectieve wereld van vóór het geven van betekenis. Maar deze fase is waardeloos
als hij niet gevolgd wordt door de vondst van een nieuwe manier om de werkelijkheid
iets te laten betekenen. En dat blijft een kwestie van “talent”, d.w.z. van de nog
steeds onbegrepen mélange van intelligentie, oorspronkelijkheid, inspanning, wil,
etc. die LSD niet vermag te geven, zomin als iets anders.’ Met Vincent heeft hij
ruimschoots aan zijn eigen opdracht voldaan; zijn talent is nooit eerder zo volledig
en zo verbluffend overtuigend bewezen.
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De illusie van het échte leven
Wat de mannelijke seksualiteit is volgens Shere Hite
The Hite Report on Male Sexuality door Shere Hite Uitgever: Alfred
Knopf, 1129 p., f63,85 importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
Vaak wordt gedacht dat de oorlog tussen de geslachten is terug te voeren tot een
simpele tegenstelling: mannen willen altijd van ‘dattum’, vrouwen niet. De
Amerikaanse publiciste Shere Hite denkt er net zo over. Dat bleek al uit haar
inmiddels wereldberoemde Hite Report over vrouwelijke seksualiteit, het wordt nog
eens nadrukkelijk bevestigd in haar zojuist verschenen boek over de seksualiteit
van mannen. Ze heeft talloze uitspraken van mannen verzameld die deze stelling
kunnen illustreren. ‘Ik ben vijfentwintig,’ aldus één van haar zegslieden, ‘ik was een
gitarist en dat ben ik nog wel, maar nu ben ik getrouwd en heb een dochter en een
leuke vrouw van wie ik houd. Ons seksleven? Dat is grandioos, als we het tenminste
hebben. De behoefte aan seks is bij mijn vrouw helaas niet zo groot als bij mij. Ik
zal wel een varken zijn, zou het niet?’ Iemand anders merkt op: ‘Ik heb, denk ik, een
seksprobleem - dat wil zeggen, ik ben door seks geobsedeerd, omdat ik er steeds
fantasieën over heb. Mijn vrouw heeft nu eenmaal niet zoveel zin als ik - te moe,
hoofdpijn, plafond moet net geschilderd worden, verkeerde tijdstip, er huilt een kind,
breng mijn haar niet in de war, toe dan maar als je zo nodig moet.’ Een volgende
zegt: ‘Zoals al eens zeer terecht door een schrijver (mannelijk) is opgemerkt, is een
man altijd afhankelijk van de “goedgunstigheid” van een vrouw. Er is geen man ter
wereld die 's morgens zijn bed uitkomt en dan met zekerheid kan zeggen: vandaag
zal ik een nummertje maken, terwijl iedere vrouw die niet echt monsterachtig is dit
iedere willekeurige dag wél kan. Als ik opnieuw geboren kon worden zou ik een
roodharig stuk willen zijn. Dan kon ik neuken wát ik wilde en wannéér ik wilde, zonder
te hoeven bedelen als een poedeltje dat op zijn achterpoten gaat staan voor een
klontje suiker: “Mag ik ook een beetje neuken, ALSTUBLIEFT?”’
Het nieuwste Hite Report is nog grootser en omvangrijker van opzet dan het eerste
en heeft zo mogelijk nog meer pretenties. De succesformule is echter ongewijzigd.
Vanaf 1974 zijn mannen in de Verenigde Staten tot in de verste uithoeken bestookt
met een waar bombardement van vragenlijsten; Shere Hite heeft niet minder dan
honderdtwintigduizend enquêteformulieren verzonden, terwijl bladen als Penthouse
de vragen hebben afgedrukt en er in eerdere publikaties van Hite oproepen hebben
gestaan om een formulier aan te vragen. Ruim zevenduizend mannen hebben
uiteindelijk gereageerd en hun antwoorden vormen het materiaal waaruit het lijvige
rapport is samengesteld. De formulieren bestonden uit meer dan honderdzeventig
vragen, die niet allemaal even gemakkelijk te beantwoorden geweest moeten zijn:
‘Is seks politiek?’, ‘Heeft u ooit een vrouw verkracht?’, ‘Vindt u het kussen van voeten
seksueel?’, ‘Bent u wel eens getuige geweest van een bevalling?’, ‘Wanneer zou
een man tot zaadlozing moeten komen?’, ‘Voelt u zich opgelaten om seks te bedrijven
met een slappe pik?’, ‘Waarom houdt u van neuken?’, ‘Wilt u uw beste vriend
beschrijven?’, ‘Houdt u van de manier waarop uw geslachtsdelen eruit zien, smaken,
ruiken?’, ‘Wat denkt u van de “seksuele revolutie”?’, ‘Bent u ooit een “mietje”
genoemd?’, ‘Hoe heeft uw seksleven zich in de loop der tijd ontwikkeld?’, ‘Zoudt u
meer tijd voor u zelf willen hebben?’. Bij de instructie voor het invullen staat te lezen:
‘Antwoordt slechts op de vragen waar u belangstelling voor heeft, omdat u anders
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misschien geen tijd zult hebben om de vragenlijst af te werken’; dit lijkt me het
understatement van het jaar!

Mannenbestaan
De verkregen antwoorden zouden inzicht moeten bieden in wat mannen voelen,
denken en doen; of er veranderingen plaatsvinden in gevoelens over seks en op
welke manier seksueel gedrag verbonden is met de rest van het mannenbestaan.
Of een opiniepeiling als deze wel de meest aangewezen methode is om tot zulke
vérreikende resultaten te komen is een vraag waar Hite zich niet druk om maakt.
Ze stelt haar werk op één lijn met dat van Kinsey, Masters en Johnson; er mag
misschien het één en ander aan mankeren, maar dat doet aan het eminente belang
ervan niets af.

Shere Hite

Evenals het eerste Hite Report is dit boek over mannen voor het overgrote deel
gevuld met door de auteur uitgekozen citaten uit de verkregen antwoorden. Een
groot aantal onderwerpen komt aan de orde, verdeeld over hoofdstukken over hoe
het is om een man te zijn, relaties met vrouwen, opvattingen over neuken en andere
vormen van seks, verkrachting, prostitutie, pornografie, homoseksualiteit, de
seksualiteit van oudere mannen en wat al niet. De reeksen citaten - soms niet meer
dan een enkele zin of uitdrukking - worden aanééngeregen door zinnetjes als
‘sommige mannen vinden zus, andere zo, maar er zijn ook nog mannen die er weer
heel anders over denken’.

Instinct
Hoe komt het eigenlijk dat mannen van die seksmaniakken zijn? Dat is een vraag
die Hite in het bijzonder bezighoudt. Tussen de weergegeven antwoorden door
ontwikkelt ze, in korte paragraafjes die verschillende onderwerpen met elkaar
verbinden of op het eind van een hoofdstuk, een ‘nieuwe interpretatie van mannelijke
seksualiteit’. Voor mensen die een beetje op de hoogte zijn van wat er de laatste
jaren zoal aan feministische ideeën op dit gebied ontwikkeld is, en zeker voor
degenen die het eerste Hite Report kennen, is er echter weinig nieuws te verwachten.
We leven volgens haar in een ‘mannencultuur’, een cultuur waarin uitdrukking wordt
gegeven aan de overheersende positie van mannen op ieder gebied, maar met
name op dat van seks. Kenmerkend is dat voor de meeste mannen ‘seks’ gelijk
staat aan ‘neuken’, een handeling die volgens Hite bestaat uit drie vaste onderdelen:
‘voorspel’, ‘penis in de vagina’ en ‘mannelijk orgasme’. In Hite's visie vormt neuken
het ‘centrale symbool van het patriarchaat’, want er is geen activiteit denkbaar
waarbij de ondergeschikte positie van vrouwen zó schrijnend gemanifesteerd zou

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

worden. Geslachtsverkeer mag dan een goed middel zijn om mannen aan hun gerief
te helpen, vrouwen voelen zich er voornamelijk door bedrogen. Het vrouwelijk
orgasme kan slechts via de clitoris wor-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

27
den opgewekt en het neuken is daar zo'n beetje de minst geschikte methode voor.
Mannen zijn op dit gebied noch geïnformeerd, noch geïnteresseerd, ze hebben
geleerd dat ze door te neuken hun mannelijkheid kunnen bewijzen; het is voor hen
een levensnoodzaak, neuken betekent ‘de verheerlijking van de “mannelijke”
patriarchale cultuur’. Hite beschikt uiteraard over voldoende citaten om deze situatie
te illustreren: ‘Neuken is een natuurlijk instinct en vormt een bewijs van je
mannelijkheid’; ‘Neuken bevredigt mijn ego en voldoet aan de fantasieën die ik
ontleen aan mijn “macho” cultuur en de speciale mannenlectuur’; ‘Neuken is het
belangrijkste (lichamelijke) op de wereld. Als man blijf je er jong bij. God geeft
mannen de lust die geen andere grenzen kent dan de penetratie van vagina's. Je
krijgt er nooit genoeg van.’ Is het een wonder dat vrouwen daar niets mee te maken
willen hebben? De weerzin die de meeste vrouwen tegen ‘seks’ aan de dag zouden
leggen is volgens Hite geen gevolg van frigiditeit, passiviteit of een Victoriaanse
moraal, maar moet worden gezien als een stil protest tegen deze uitbuiting en
onderdrukking.

Neukdwang
Hoewel je zou verwachten dat mannen het beter voor elkaar hebben - feministen
als Shere Hite worden immers nooit moe om uit te leggen dat we leven in een
‘mannenmaatschappij’ - is het de auteur opgevallen dat ook zij diep ongelukkig zijn
met de heersende seksuele gang van zaken. Ze zegt: ‘De meeste mannen geloofden
dat ze deden “wat een man hoorde te doen” door te neuken en dat een vrouw zou
klaarkomen door de heen en weer gaande beweging. Ze hadden geleerd dat als
ze maar lang genoeg met een vrouw neukten, ze haar gaven wat ze wilde en nodig
had. Op de een of andere manier hebben mannen echter “ergens” geweten dat dit
niet waar was en dit heeft geleid tot diepe, onuitgesproken gevoelens van onvrede,
vervreemding en schuld - gevoelens die zich dikwijls manifesteerden als wantrouwen
tegenover de motieven van vrouwen om zich “eerlijk” over seks uit te spreken.’ De
patriarchale ‘neukdwang’ komt dus volgens Hite niet echt van binnenuit, maar is het
produkt van de cultuur. In haar ogen is een cultuurprodukt een kunstmatig
aangebracht laagje vernis. Als je dat wegkrabt komt er iets moois te voorschijn, iets
‘natuurlijks’, de ‘ware aard’ van mensen. Het valt overigens niet mee om het vernisje
van de ‘patriarchale cultuur’ weg te poetsen. Hite heeft namelijk ontdekt dat dit een
uitvinding is van meer dan tweeduizend jaar geleden. Wat er toen gebeurde is, dat
er in enkele Hebreeuwse stammen grote behoefte bestond aan soldaten om het
grondgebied te beschermen en dat daarom alles op het gebied van seks werd
verboden, behalve de heteroseksuele coïtus. Terwille van de voortplanting. Onder
deze ‘voortplantingsideologie’ zuchten we nog steeds.
Hite springt wat eigenzinnig om met het begrip cultuur. Om aan te tonen hoe
slecht het met het ‘patriarchaat’ gesteld is, wijst ze als contrast op primitieve of
oeroude samenlevingen waar het neuken géén prominente plaats zou hebben
ingenomen. Ze zwijgt dan opeens in alle talen over de knellende banden van de
cultuur en de vraag is waarom. Zou ze menen dat er in dergelijke samenlevingen
géén cultuur bestond of is volgens haar een cultuur alleen maar iets kunstmatigs
als er dingen in worden toegestaan die haar niet bevallen?
Toch zijn er veranderingen aan de gang in het ‘patriarchaat’. Onder invloed van
het feminisme hebben veel vrouwen de laatste jaren wegen gevonden naar vormen
van seksualiteit die meer in overeenstemming zouden zijn met de menselijke
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‘instincten’. Zelfbevrediging neemt daarbij wel de belangrijkste plaats in. Hite herhaalt
de voornaamste conclusies van haar eerste rapport, namelijk dat de meeste vrouwen
geheel zelfstandig op jonge leeftijd haar clitoris ontdekken en zonder instructie van
derden druk aan het masturberen slaan. Voor de auteur is dit het onomstotelijke
bewijs dat we hier te maken hebben met ‘natuurlijke’ seks en per definitie is dat in
haar ogen seks die deugt. Vrouwen bevinden zich in goed gezelschap, niet alleen
van oeroude culturen, maar ook van de meeste zoogdieren! Volgens Hite zouden
onder meer de volgende viervoeters aan zelfbevrediging doen: ratten, chinchilla's,
konijnen, eekhoorns, paarden, koeien, olifanten, honden, mensapen en bavianen.
Ze zegt: ‘Masturbatie zou wel eens een veel natuurlijker gedrag kunnen zijn dan
neuken, omdat chimpansees die in isolement opgroeien geen flauw idee hebben
hoe ze moeten neuken, terwijl ze bijna vanaf de geboorte masturberen.’
Bij mannen ligt het allemaal iets gecompliceerder. ‘De meeste mannen voelden
zich schuldig en ontoereikend over het masturberen,’ merkt Hite op, ‘terwijl ze er
tegelijkertijd enorm van genoten (velen kregen tijdens het masturberen hun sterkste
lichamelijke orgasme) en er een sterk gevoel van vrijheid en plezier bij ondervonden.’
Ze zijn dus nog niet zover als vrouwen en chimpansees, ze staan nog te veel onder
invloed van de ‘voortplantingscultuur’. In haar streven om ook mannen te verlossen
van de ‘neukdwang’ en op het spoor te zetten van de wáre seks, richt Hite zich met
de volgende oproep tot de lezer: ‘Mannen hebben het recht om van zich zelf te
houden en om zich zelf plezier te bezorgen zonder het gevoel dat ze daarmee een
echtgenote of vriendin te kort doen: mannen hoeven niet altijd seks met een ander
te bedrijven of altijd op het punt te staan om bij seks klaar te komen of te “presteren”.
Als ze in dit boek lezen hoe gewoon en plezierig masturbatie is, zullen mannen het
misschien wel voor hun seksegenoten gemakkelijker maken om zich er minder
gereserveerd en schuldig over te voelen, er meer van te genieten, en er zelfs iemand
anders bij te betrekken, als ze dat zouden willen.’

Voortplanting
In het wereldbeeld van Shere Hite dient het neuken - de verheerlijking van de
mannencultuur - plaats te maken voor het masturberen - de verheerlijking van de
‘menselijke’ natuur. Is deze visie in overeenstemming met de aard van het
antwoordmateriaal dat ze zo moeizaam verzameld heeft? Het is nauwelijks te
geloven. Het lijkt er eerder op dat de ‘theorie’ al lang klaar lag vóórdat de antwoorden
binnenstroomden. Het is een raadsel hoe Hite ertoe kan besluiten dat de door haar
gesignaleerde ‘neukdwang’ een direct gevolg zou zijn van een
‘voortplantingsideologie’ die drieduizend jaar geleden zou zijn ontwikkeld door
Hebreeuwse nomaden. Het is wáár dat veel citaten in haar boek uitgelegd kunnen
worden als wijzend op een sterke behoefte bij mannen om op seksueel gebied
‘prestaties’ te leveren. Zijn die inspanningen echter zo sterk gericht op het verwekken
van ‘soldaten’? Nee!
Als het alleen maar daarom ging, waar zou dan die door Hite zo uitdrukkelijk
gesignaleerde nadruk op het ‘voorspel’ bij het ‘traditionele neuken’ vandaan komen
en de verwoede pogingen van mannen om via de coïtus vrouwen een orgasme te
bezorgen? Uit de citaten die Hite in haar boek heeft opgenomen blijkt niets van
enige zorg om nakomelingen, deste méér van zorg over de capaciteiten van mannen
als minnaars. Is hun penis niet te klein? Kunnen ze hun erectie wel lang genoeg
volhouden? Komen ze niet te snel klaar? Komt hun partner wel aan haar trekken?
Het volgende citaat is volgens Hite typerend voor de manier waarop veel mannen
seks met vrouwen willen bedrijven: ‘Ik zal u vertellen hoe ik het liefst seksueel met
een vrouw verkeer. Ik houd ervan om eerst een lange douche te nemen, poets dan
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mijn tanden en doe aftershave en reukwater op en ga dan naar bed en ik kus en
speel met ieder plekje van haar lichaam en lik haar helemaal en dan begin ik op
haar liefdesdoosje te sabbelen tot ze zich lekker voelt en heet wordt en dan beginnen
we te neuken. Dat is mijn manier om de liefde te bedrijven. Mijn vrouw houdt er niet
van. Toch denk ik dat een man het op mijn manier hoort te doen als hij wil vrijen
met iemand van wie hij houdt.’ Hoe typisch ‘mannelijk’ deze verlangens ook mogen
zijn, met een zakelijke ‘voortplantingsdaad’ heeft het weinig te maken.
Integendeel, wat hierin naar voren komt is de boodschap van de zogenaamde
‘seksuele revolutie’, namelijk dat seks juist veel méér moet zijn dan voortplanting
en wel... pret! Het is de pretmoraal waarvan de meeste citaten in het boek van Hite
doortrokken zijn, en hoe kan het ook anders, gezien het feit dat de vragenlijst werd
gepubliceerd in bladen als Penthouse. Is het toevallig dat Hite dit geheel over het
hoofd ziet en in plaats daarvan haar toorn richt op een stropop in de vorm van een
puriteinse Hebreeuwse ouder-
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ling? Nee, want in feite wil ze precies hetzelfde als de mannen die haar vragenlijst
hebben beantwoord. Wat haar voor ogen lijkt te staan is een ‘seksuele revolutie’
voor vrouwen en als ze haar zin krijgt zal het ook voor vrouwen presteren worden
wat de klok slaat. ‘Op je rug liggen en aan Engeland denken’, het Victoriaanse advies
voor de ideale houding van vrouwen in seksuele aangelegenheden, is er dan niet
meer bij want in het ‘natuurlijke’ paradijs van Hite zullen vrouwen voortdurend klaar
moeten komen. Dat betekent hard werken en veel onzekerheden, de mannen in
het boek van Hite weten daar alles van.

Representatief
Een jaar of tien, vijftien geleden werd in de behoefte aan voyeurisme voorzien door
luxe fotoboeken met de meest uiteenlopende ‘standjes’. Het lijkt erop dat dit soort
boeken langzamerhand verdrongen is door de grote Geile Citatenboeken van het
genre Hite Report. Zulke lectuur heeft weliswaar (nog) geen illustraties te bieden,
maar wél de illusie dat het hier om het échte leven zou gaan. Het is pornografie
waar niemand zich voor hoeft te schamen, omdat het overgoten is met een
respectabel sausje: een vleugje sociologie, een toefje progressiviteit en de geur van
feminisme. Met wetenschap heeft dit alles weinig te maken, hoezeer Hite zich ook
uitslooft om die schijn te wekken. In de inleiding en een speciale bijlage gaat ze
dieper in op de door haar gevolgde methode. Ze wijst erop dat haar werk al eerder
is aangevallen om het onwetenschappelijke karakter ervan, bij voorbeeld omdat de
gegevens waarop ze zich basseert niet representatief zouden zijn. Terecht merkt
ze op dat ‘representativiteit’ geen doorslaggevend criterium hoeft te zijn, en dat de
beroemde seksuologische studies van haar voorgangers Kinsey, Masters en Johnson
evenmin representatief waren. Ze noemt echter geen reden waarom haar werk dan
wél wetenschappelijk zou zijn en vreemd genoeg wringt ze zich uiteindelijk tóch in
bochten om te betogen dat haar gegevens wel degelijk representatief zijn! Maar
voor wie of wat geldt dit dan? Voor de lezers van Penthouse? Voor alle mannen die
kunnen lezen en schrijven? Voor alle Amerikaanse mannen die belangstelling
hebben voor Shere Hite? Voor alle mannen ter wereld? Ze moet het antwoord
schuldig blijven.
Nog merkwaardiger is het hoe ze met de verkregen antwoorden omspringt. Ze
heeft er citaten uitgehaald om haar boek mee te vullen, maar waarom ze juist deze
citaten heeft gekozen is onbekend. Ze heeft er trouwens nogal eigenaardig mee
gemanipuleerd: soms heeft ze antwoorden op verschillende vragen bijeengevoegd,
soms heeft ze de formulering veranderd en ze heeft er zelfs niet tegenop gezien
om passages in te korten vanwege ruimtegebrek! En dat terwijl ze zich erop laat
voorstaan dat haar methode bij uitstek geschikt zou zijn om de onderzochte ‘zich
op zijn eigen manier te laten uitspreken, op de vragen zo lang en zo veel als hij wil
te laten broeden en desnoods bepaalde onderwerpen opnieuw te laten bespreken’.
Het zou haar gaan om de ‘hele mens’, om inzicht in ‘hoe mensen voelen en denken
en waarom ze dingen doen’.
Hite heeft reacties ontvangen van meer dan zevenduizend mannen, maar in haar
verantwoording is nergens te lezen of ze wel eens moeite heeft gehad met de
interpretatie van deze gigantische hoeveelheid gegevens. Zou ze zó goed op de
hoogte zijn van de ‘patriarchale cultuur’ dat ze precies begreep van die mannen
allemaal bedoelden? Het lijkt onvoorstelbaar in een onderzoek waarbij de vragen
zélf in vele gevallen al volstrekt dubbelzinnig zijn geformuleerd. De auteur laat
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nergens weten hoe en waarom besloten is dat bepaalde uitspraken of antwoorden
wél van belang waren en andere niet. Het heeft er alle schijn van dat het
doorslaggevend was of de stukjes voldoende ‘sappig’ waren. Op zich zelf is daar
misschien niet eens veel tegen, maar waarom zou dat niet gezegd kunnen worden?
In haar inleiding betoogt Hite, dat er ernstige bezwaren zijn aan te voeren tegen
een statistische verwerking van het soort gegevens dat zij verzameld heeft: ‘In een
volstrekt representatieve studie (...) wordt de opinie en het gedrag van de
meerderheid tot “norm” verheven - of, zoals gemeenlijk de opvatting luidt, tot
“normaal” gedrag. Mensen hebben de vreemde eigenschap om die “norm” over te
nemen, wat hun eigen gevoelens en opvattingen ook mogen zijn. Ze doen dat vanuit
de wens om “normaal” te zijn en geaccepteerd te worden.’ Dit heeft ze in haar boek
willen vermijden. Was ze bang dat haar studie tot een versterking van de ‘patriarchale
cultuur’ had kunnen leiden? Ze is in deze opzet uitmuntend geslaagd: ze heeft de
opinies van haar respondenten zodanig door elkaar geklutst, dat het zicht op wat
mannen over hun seksualiteit hebben opgeschreven volkomen vertroebeld is geraakt.
Wat de ‘norm’ van de meerderheid is valt niet meer te achterhalen, net zo min als
die van een minderheid. Daar staat tegenover dat de ‘norm’ van Hite nu alle aandacht
kan krijgen.
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Twee historici, midden in de geschiedenis
De briefwisseling tussen Gerretson en Geyl 1942-1945
Briefwisseling Gerretson-Geyl deel IV 1942-1945 Verzorgd en toegelicht
door P. van Hees en G. Puchinger Uitgever: Bosch en Keuning, f41,25
Koos van Weringh
Half februari 1944 is de Utrechtse historicus Pieter Geyl door de Duitsers uit zijn
gijzeling in Sint Michielsgestel ontslagen en naar zijn woonplaats teruggekeerd.
Daar begint hij aan zijn grote studie over Napoleon: voor en tegen in de Franse
geschiedschrijving. Hij brengt het manuscript in handschrift naar zijn
collega-historicus Gerretson met het verzoek het door te lezen en van commentaar
te voorzien.
Op 25 september 1944 schrijft deze een bladzijdenlange brief met kanttekeningen.
Hij betreurt het weliswaar een kostbare dag te zijn kwijtgeraakt, maar heeft toch
volop van de studie genoten: ‘Ik hoop je het handschrift morgen, wanneer ik stamppot
bij je kom eten - vergeet het niet! - terug te brengen; doch ik wil toch mijn indrukken
aan 't papier toevertrouwen.’ En dat doet Gerretson. Hij roemt Geyls omvattende
kennis, vraagt terloops wel even: ‘Berust alles op eigen lectuur?’, geeft aanvullingen
en kritiek op de inhoud en op het taalgebruik. Dat laatste kan hier en daar ‘eenige
zuivering lijden’. Met rood potlood was hij begonnen, schrijft hij, enige vraagtekens
te plaatsen, maar is daarmee opgehouden, ‘omdat ik de lectuur heb voortgezet in
mijn bed, waar ik 't warmer heb’. Eén uitzondering maakt hij voor wat hij noemt een
afgrijselijkheid. In het manuscript is hij de uitdrukking ‘zich bekennen tot’
tegengekomen en dat kan niet. ‘Dat is mofsch; hebben wij in de droeve jaren die
achter ons liggen niet genoeg geleden onder de fielten, die zich tot Germania- en
andere moffricana bekennen.’ En dan volgt een prachtige uiteenzetting over wat
bekennen in het Nederlands wel en niet is. Hij stelt Geyl voor het maar aan de
Germanen over te laten zich te bekennen tot alles wat hun dierbaar is, maar het
genie van onze taal niet langer met dit misbruik te bedroeven.
Dit is slechts één thema uit een veelheid van onderwerpen in het vierde deel van
de briefwisseling tussen deze twee Utrechtse historici, dat de jaren 1942-1945
bestrijkt. Na enige jaren van stilstand is de correspondentie weer op gang gekomen.
Geyl, die al vanaf oktober 1940 gegijzeld is, wordt ongeduldig: ‘Ik ben in de 21e
maand van mijn gevangenschap (...) Totnogtoe heb ik van jou geen letter ontvangen.
Ik weet dat je ziek geweest bent, maar ik meen dat je al een poos weer zover hersteld
bent dat je weleens zoudt kunnen schrijven. Ik heb steeds nagelaten je rechtstreeks
aan te manen.’ (19 juni 1942). Op 9 juli schrijft Gerretson een brief terug en dan
volgt er een adembenemende correspondentie tussen beide heren. Geyl mag brieven
ontvangen van wie maar schrijven wil en die brieven worden niet gecensureerd.
Dat is, midden in de oorlog, al een curieus gegeven.
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Pieter Geyl

Listiglijk
Van de tientallen onderwerpen die aan de orde komen, kunnen hier slechts enkele
worden genoemd. Veel aandacht besteden zij aan elkaars werk dat zij elkaar
toesturen. Gerretson moet een oordeel geven over door Geyl geschreven sonnetten
en hoewel hij sommige regels subliem vindt, acht hij zijn collega niet tot de echte
dichters te behoren. Geyl is een verstandsmens, ‘de zuivere sfeer der harten’ klinkt
niet in de sonnetten door. Geyl becommentarieert het derde deel van de
Geschiedenis van de Koninklijke: ‘Je weet hoe weinig ik geneigd ben om die
“oliekerels” in jouw heroïsche dimensies te zien, maar ik kan toch geen ogenblik
betwijfelen of de verbeelding waarmee jij ze in het grootste wereldhistorische proces
ingeschakeld hebt, is echt’. Gerretson schrijft terug kinderlijk gelukkig te zijn met
deze ‘listiglijk gebrouwen lof’. Wat in de gedeelten over elkaars werk opvalt is de
formidabele belezenheid van deze historici, ook als ze hun boeken niet onder
handbereik hebben. Van hun capaciteiten zijn beiden ten zeerste overtuigd en zij
laten niet na dat elkaar duidelijk te maken. Geyl acht de kritiek van Gerretson op
zijn stijl niet helemaal ten onrechte, maar het ergert hem toch: ‘Ik houd mijzelf niet
voor een groot of briljant stylist zoals jij ongetwijfeld bent, maar ik beheers mijn stijl
en het is in zijn lichte, snelle, rake vorm een zuivere stijl, daar ben ik zeker van.’
De universitaire perikelen in oorlogstijd nemen een groot deel van de briefwisseling
in beslag. Hoewel deze zich beperken tot de Utrechtse universiteit lijken ze mij
illustratief voor de problemen waarmee universiteiten in die jaren te maken kregen.
Moeten studenten de loyaliteitsverklaring tekenen? Moet de universiteit sluiten,
moeten opengevallen plaatsen, bij voorbeeld door het ontslag van Geyl, worden
opgevuld? Zulke vragen worden uitvoerig behandeld en wel op een uiterst
genuanceerde manier. Geen van de twee heren heeft simpele antwoorden bij de
hand. Door het nauwkeurig tegen elkaar afwegen van alle mogelijke varianten, door
een in gijzeling gehouden hoogleraar en één die nog in functie is, krijgen wij een
authentiek beeld van de problemen die toen onder de dagelijks-voelbare druk van
de bezetting, moesten worden opgelost. De brieven laten ook zien hoe het verder
op de universiteiten toeging, met promovendi en benoemingen. Er wordt heel wat
afgekibbeld over de vraag of Gerretson nu kandidaten van Geyl heeft ‘afgepakt’.
Opmerkelijk is de volgende opmerking met betrekking tot Gerretsons activiteiten
als promotor: ‘Dat ik de diss. zou schrijven is niet juist, na de daarover gevallen
aanmerkingen in de faculteiten doe ik dat niet meer.’ De fraaiste kwalificaties komen
we tegen over verschillende personen die ‘in de markt’ zijn in Utrecht hoogleraar te
worden, zoals Van Schelven, Brandt, Stuiveling, Van Heek, Steigenga. Geyl over
C.D.J. Brandt: ‘Ach, Brandt is toch geen grote geest.’ Op de hoek van Maliebaan
en Nachtegaalstraat hebben de heren een gesprek over de vraag of Van Heek
geschikt is. Als bron voor de universitaire geschiedenis zijn deze brieven onmisbaar.
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Lulletje Rozenwater
De houding tegenover Duitsland is een volgend onderwerp dat ik hier wil noemen.
Geyl houdt er genuanceerde standpunten op na. Hij maakt een scherp onderscheid
tussen het Duitse volk en de leiders daarvan. Over een artikel in het illegale Trouw
waarvan de strekking is dat de Duitse geschiedenis altijd gekenmerkt is door
gewelddadigheid, schrijft hij: ‘Wat een volslagen onhistorische, eenzijdige, door de
hartstocht v.h. ogenblik ingegeven kijk is dat.’ In dat stuk worden zaken verzwegen
en weggemoffeld, hij zal zich altijd te weer stellen tegen
Vervolg op pagina 31
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Een atmosfeer van mist en zaligheid
Moeheidsverschijnselen bij A.L. Boom
Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten door A.L. Boom
Uitgever: Querido, 178 p., f28,50
Frans de Rover
Toen Kees Fens in 1977 terugtrad als criticus van actuele literatuur, verantwoordde
hij die stap met de formulering van een aantal bezwaren tegen de geest des tijds.
Zijn belangrijkste argument om niet langer mee te doen aan dit type literatuur- ‘bedrijf’
werd ingegeven door zijn afkeer van ‘snelheid’: de snelheid van publikatie van
nieuwe literaire (‘meester’-)werken en de daaruit volgende druk op de criticus in
navenant tempo zijn oordeel persklaar te hebben. Kees Fens was moe. En al riep
Jeroen Brouwers als ‘nieuwe revisor’ (1980) pathetisch uit: ‘Ik ben ook heel moe,
ik ben óók de dingen moe - ik kom u wekken’, Kees Fens bleef moe, althans, hij gaf
er de voorkeur aan op ruime afstand van de (literaire) actualiteit in eigen tempo en
vooral naar eigen inzicht te reflecteren op gebeurtenissen in de samenleving. Hij
koos zich het pseudoniem A.L. Boom en werd columnist van De Tijd. In dat blad,
dat toch al geen toonbeeld is van jachtigheid, vormt zijn bladzij altijd een soort
rustpunt (achterflap). Maar de isolering in een bundel van al die (46) rustpunten uit
die toch al niet zo jachtige context houdt een gevaar in: een boek dat slechts bestaat
uit rustpunten maakt wel een heel rustige, ergo: vermoeide indruk.
Ik zeg met opzet ‘vermoeide’ en niet ‘vermoeiende’. Boom hanteert in deze
verzameling columns (verschikkelijk woord overigens) de Nederlandse taal op een
verademende want uitzonderlijk verzorgde wijze. Een zin is een zin en punten en
komma's hebben in zo'n zin een functie. In dit opzicht zijn zijn beschouwingen een
overtuigend protest tegen de jachtigheid en slordigheid van het zogenaamd moderne
taaljargon. Maar Boom schrijft geen poëzie waarin het mogelijk is dat pregnant
taalgebruik ‘de idee’ kan domineren. Boom hanteert de taal om ideeën in uit te
drukken. Daar is hij kolommenschrijver (verschrikkelijk woord) voor. Deze bundel
voegt wat betreft ‘de idee’ weinig toe aan de eerder verschenen De eenzame
schaatser. Doorslagen van de tijd (1978). Wederom zingt A.L. Boom hetzelfde lied:
het gevoel een ontheemde te zijn in het heden wordt gecultiveerd; het meedogenloos
voorbijgaan van de tijd wordt geproblematiseerd; het verlangen naar een
overzichtelijk wereldbeeld wordt in het intens beleven van plaatsen en momenten
van stilte gesublimeerd. Die levenshouding is wel romantisch-melancholisch
genoemd. Maar geen begrip is aan zoveel betekenis-aanslibbing en dus inflatie
onderhevig (geweest) als het begrip ‘romantisch’. Langzamerhand is dat adjectief
een etiket geworden voor iedere uiting of houding die het schrikbewind van uur en
feit ter discussie stelt, die een vlucht belooft vanuit het besef dat deze wereld niet
‘de echte’ is.
De romanticus rebelleert, verlangt ‘elders’ te zijn. Ook A.L. Boom stelt een vlucht
voor, doch niet vanuit de drijfveren van een werkelijk romantische rebellie: de vlucht
naar een eigen nieuw geschapen en scheppend ideaal in verleden of toekomst.
Boom vlucht terug naar het traditioneel vertrouwde, naar de schoot van de
moederkerk, naar het rijke roomse verleden. In die tijd leek de wereld nog
overzichtelijk omdat zij beheerst en geordend werd door de kerk van Rome, die
haar gelovigen zonder veel scrupules een cyclisch wereldbeeld inprentte waarin
het einde van het leven een nieuw en glorieuzer begin inhield. Boom rept met geen
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woord over de verstikkende invloed die zijn aanbeden verleden middels haar met
woord en zwaard verdedigde ‘waarheid’ uitoefende op zo iets als de ontwikkeling
van het denken. Natuurlijk, tegen de roomse verdrukking in is prachtige literatuur
ontstaan, geschappen door een aantal creatieve, werkelijk ‘romantische’ geesten.
Booms alter ego, de criticus, de literatuurliefhebber Kees Fens, moet daarvan kunnen
meepraten. Maar hier is uitsluitend A.L. Boom aan het woord en dat is mijn bezwaar
tegen een aantal beschouwingen in deze bundel: tegenover op zich zelf te
verafschuwen ontwikkelingen van de ‘moderne’ tijd weet Boom niet veel méér te
stellen dan wat in de woorden van de met instemming geciteerde dichter Bloem
heet: ‘een atmosfeer van mist en zaligheid. Boom ‘romantiseert’ het verleden en
gaat daarin soms zover dat wat hij zegt aan overtuigingskracht inboet.
De beste stukken, stilistisch én inhoudelijk, vind ik die waarin de naïeve roomse
mystiek ontbreekt. Dat geldt bij voorbeeld voor het openings- (en titel-)verhaal van
de bundel. ‘Op 4 mei 's avonds, in die twee minuten stilstand waarin altijd zo veel
vogels overvliegen, uit het verleden naar de toekomst, denk ik altijd even aan
mijnheer en mevrouw Aluin. Zij zijn de enigen van de honderdzoveelduizend die ik
gekend heb. Mijnheer Aluin had een ijzerwinkel bij ons om de hoek.’ In enkele
bladzijden, met een nauwgezette reconstructie van details, zonder enige pathetiek,
weet Boom een haarscherp en puntgaaf beeld van de jodenvervolging te schetsen,
gesymboliseerd in het echtpaar om de hoek dat ‘zo maar verdwenen’ was. In het
bijzondere het algemene zichtbaar maken, dat is voorbehouden aan waarlijk ‘grote’
literatuur en Boom weet in een aantal gevallen dat niveau te bereiken. Die bladzijden
dwingen mijn grootste bewondering af. Het gevolgde procédé in de stukken is vrijwel
steeds hetzelfde: door een observatie (of een geur, een klank, een lichtval) dringt
het verleden zich op en contemplatieve relaties tussen heden en verleden worden
gelegd. Een broeierige middag in Amsterdam veroorzaakt ‘het jarendertig-gevoel’.
‘Dat hele decennium - álles wat ik er later over lees, de foto's die ik eruit te zien
krijg, de films, de documenten, de herinneringen van anderen, het roept het beeld
op van een dreigende, benauwde middag waaraan geen einde lijkt te komen, met
kleine uitbarstingen die niets oplossen. Een periode waarin de tijd geen ontwikkeling
lijkt te kennen, de onzichtbare macht heeft de klok stilgezet.’ Dit beeld roept dan
weer de film Una giornata particolare op, ‘die tien jaar in één dag’, en vervolgens
de brieven die Du Perron tussen '32 en '34 schreef.

Draaglijk
‘Ik las de brieven in de week dat ik de film zag en ik wist: de jaren dertig zijn een
ziekte geweest, die afschuwelijke ziekte van de uitholling, van onzichtbare vertering,
vastgelegd op röntgenfoto's, en die gaan niet in een doos. En er kwam steeds minder
licht en de atmosfeer werd steeds drukkender. Die toen aangetast werden zijn nog
steeds niet genezen.’ Misschien dat Boom hier de verklaring suggereert voor zijn
voortdurende, soms bijna dwangmatige occupatie met ‘de tijd’, ‘het licht’, met het
zoeken naar een ‘bezield verband’ dat het leven zin geeft en het leven in de nieuwe
tijd draaglijk maakt. Dat laatste ervaart hij op die momenten dat hij, alleen en in
stilte, zich deelgenoot voelt van wat nog is, en wat op een of andere manier zich
tegen de tijd in heeft kunnen handhaven: een laan met bomen, de kerken, de kunst.
‘Kunst is eeuwig dank zij de aardsheid en vergankelijkheid van de kunstenaars. Zij
worden lucht, maar eens weer klank bij anderen. Daarmee is de waarde van de
dood op wel heel bijzondere wijze aangegeven, de noodzaak ervan ook. En de
grootheid. De laatste cel kan kiemcel worden.’
Leven in het zicht van de eeuwigheid, zoeken naar het beeld ‘van wat de
levensweg heet, waarvan het ein-
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de als het begin is’, vanuit die overtuiging keert Boom zich af van de waan van de
dag. Dat levert mildironische passages op met klachten over het ontbreken van
goede leesverlichting in hotelkamers, over de problemen van bedlezers, over
moderne steden en doorzonwoningen, over de vakantiedrift. Maar Boom overschrijdt
voor mij dan weer de grens van het geloofwaardige wanneer hij bij voorbeeld de
loftrompet steekt op ‘het Zuiden’, op Vlaanderen. ‘Een groot uur Ik, dat is
Noord-Nederland. Anderhalve eeuw wij, dat is het Zuiden. Het eerste leidt tot twisten,
het tweede tot relativeren.’

Wierookgeur
Ik ga hier maar voorbij aan de onzinnigheid van deze bewering, ik constateer dat
Boom in zijn beschouwingen vooral dat tweede poogt te realiseren. Daardoor sluipt
toch gaandeweg het gevoel van moeheid ook in de benen van de lezer. De fraai
geformuleerde wijze gedachten gaan dan aan kracht inboeten, juist omdat ze in
zo'n atmosfeer van algehele weemoedige verdraagzaamheid hun contouren
verliezen. Dat geldt vooral voor de ‘jaarcyclus’: twaalf stukken over de maanden
waarmee de bundel min of meer besloten wordt. Dan valt de herhaling van een
aantal eerder al neergeschreven levenswijsheden bijna pijnlijk op, dan ontneemt
de wierookgeur me de frisse adem, dan word ook ik héél moe.
‘Eindelijk alleen, eindelijk in de stilte, eindelijk in een wereld die meer afbeelding
dan werkelijkheid is, eindelijk gelukkig.’ Die zin had als motto aan de bundel
meegegeven kunnen worden. En bij veel passages heb ik dat geluksgevoel kunnen
delen, al ligt het gevaar van een overdosis ‘zaligheid’ met bijbehorende
moeheidsverschijnselen voortdurend op de loer.

Twee historici
Vervolg van pagina 29
‘zulke drijverige betogen’. Naoorlogse problemen die de heren historici bespreken
zijn bij voorbeeld de mogelijkheid van annexatie van delen van Duitsland, een land
dat volgens Gerretson zeker voor vijfentwintig jaar ‘vleugellam’ zal zijn: ‘en in die
tijd kan Nederland, mits een behoorlijke fokpolitiek, gemakkelijk een volk van
20.000.000 zijn’. In dezelfde brief, die van 29 september 1944, schrijft hij Geyl ook
dat wij onze koloniën voor de toekomst geheel of grotendeels moeten afschrijven,
die zijn verloren gebied. Na de oorlog, als de Indië-kwestie urgent wordt, bestijgt hij
‘het oppositioneele ros’ en staat fulminerend vooraan in de strijd tegen het
onafhankelijk worden van Indonesië...
Vanzelfsprekend komt ook de nieuwe partijvorming in Nederland ter sprake en
de rol van Banning daarin. Gerretson voelt weinig voor deze ‘dominee in de
sociaal-democratie’, maar ook Geyl moet niet veel van Banning hebben. De
Nederlandsche Volksbeweging, in Sint Michielsgestel door Banning en Schermerhorn
voorbereid, stelt zich ‘op den grondslag van barmhartigheid, medelijden, geloof,
genade, hoop, liefde en nog zoo eenige ingrediënten van dat soort’ en doet Gerretson
grijnzen van plezier: ‘je reinste firma Lulletje Rozewater & Cie’.
Uit deze brieven komen ons twee totaal verschillende persoonlijkheden tegemoet.
De empirisch ingestelde, voorzichtige Geyl en de gepassioneerde, bevlogen
Gerretson, die volk en vrijheid met hoofdletters schrijft en ‘het nationale’ en Oranje
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boven in het hoofd heeft. Als historicus is de laatste de man van de grote, absolute
lijn (‘Brussel 1830 = Batavia 1945’), die zich ook waagt aan voorspellingen. Bij
voorbeeld over de te verwachten invasie, die hij met zekerheid in de Duitse Bocht
aankondigt. En die dan later zijn definitieve ongelijk toegeeft als de invasie in
Normandië DE invasie blijkt te zijn. Als persoon mogen zij elkaar wel, ze zijn vol
zorg voor elkaar. Als Gerretson een lijk op straat ziet liggen naast een Duitse auto
waarschuwt hij zijn collega zich dan niet bij volstrekte noodzaak op straat te begeven.
Maar soms ook krijgt men de indruk dat zij gloeiend de pest aan elkaar hebben.
Beiden hebben de nodige zelfspot, maar zijn ook ijdel en staan bol van de ambitie
grote, belangrijke werken aan de geschiedenis te wijden, waartoe zij elkaar ook
aansporen.
De wijze waarop Van Hees en Puchinger deze brieven hebben verzorgd en
toegelicht, verdient bewondering. Waar mogelijk zijn namen en gebeurtenissen van
de nodige aantekeningen voorzien. Het resultaat is een boek dat ver uitgaat boven
een persoonlijke briefwisseling. Via de brieven en de daarin verwoorde standpunten
van deze twee historici, die een gretige belangstelling hadden voor wat er om hen
heen gebeurde, krijgen we een ongemeen boeiend beeld van de oorlogsjaren.
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‘De fijnere essentie van het leven’
De verbale elegantie in Henry James' roman De moeilijke jaren
De moeilijke jaren door Henry James Vertaling en nawoord: Frans
Kellendonk Uitgever: De Arbeiderspers, 417 p., f49,Kees Verheul
Een paar jaar geleden stond er in Vrij Nederland een opvallend stuk waarin Frans
Kellendonk een betrekkelijk onbetekenende aanleiding - het verschijnen van een
minder dan middelmatige Nederlandse vertaling van Henry James' novelle What
Maisie knew - aangreep om een gloedvol pleidooi te houden voor het roman-oeuvre
van zijn grote Amerikaanse voorganger uit het eind van de negentiende en begin
van de twintigste eeuw. Het beste middel om vorm te geven aan je enthousiame
over en buitenlandse auteur die naar je mening in je eigen omgeving wordt
ondergewaardeerd, is de vertaling en het is dan ook niet te verbazen dat Kellendonk,
als consequentie van zijn bewondering, zojuist een Nederlandse versie van The
Awkward Age, een van James' romans, heeft gepubliceerd.
In zijn nawoord bij De moeilijke jaren, zoals hij The Awkward Age heeft genoemd,
constateert hij met gerechtvaardigde trots: ‘Dit is het eerste, door de auteur zelf als
roman bestempelde boek van James dat in het Nederlands is vertaald.’ Hij vermeldt
ook de reden van zijn onconventionele keuze. Andere, bekendere titels zouden voor
het doel om James in de belangstelling te brengen meer voor de hand hebben
gelegen. Kellendonk heeft naar zijn zeggen de voorkeur gegeven aan De moeilijke
jaren omdat het een van James' meest experimentele en daardoor, ondanks alle
moeilijkheden voor de lezer, een van zijn boeienste boeken is. Bovendien is het,
als werk uit de overgangsperiode tussen de nogal verschillende ‘vroege’ en ‘late’
James, een ideale introduktie tot het geheel van wat hij heeft te bieden. Misschien
worden de publikatie van De moeilijke jaren en de aandacht die Henry James
daardoor in Nederland krijgt het begin van een diepgaande interesse voor hem,
zowel bij degenen die hem liever in het origineel genieten als bij de lezers van deze
vertaling en andere die er, als Kellendonks ontwikkelingswerk aanslaat, op zullen
volgen. In Amerika en ook in Engeland, waar James het grootste deel van zijn leven
heeft gewoond, wordt hij sinds de jaren vijftig met zijn nalatenschap steeds meer
een invloedrijke factor in de literatuur en buiten zijn taalgebied behoort hij tot de
lievelingsschrijvers van onder andere Borges en Marguerite Yourcenar.
Aan De moeilijke jaren is gemakkelijk af te lezen wat de barrières zijn die zijn
werk bij alle kwaliteiten voor veel hedendaagse lezers saai en passé dreigen te
maken. Zoals vrijwel alle romans van James speelt ook deze in een zelfgenoegzaam
snobbisch upperclass milieu - een Londense coterie van dames en heren uit de fin
de siècle, die weinig anders te doen lijken te hebben dan elkaar in de salon te
bezoeken en daar in gesprekken vol subtiele toespelingen te flirten of zich te
verdiepen in de vraag wie van de andere gasten ‘iets heeft’ met wie. Het probleem
dat in het boek centraal staat - moet je je ongetrouwde dochters van tegen de twintig,
de awkward age, aan het verderf van een dergelijk salonleven blootstellen of moet
je ze tot hun huwelijk apart houden in een wereld van maagdelijke onschuld - is
voor de meeste laat twintigste-eeuwers, denk ik, al evenzeer iets verafs.

Stijl
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Dat Henry James je het op het bekrompene af exclusieve en het tijdgebondene van
zijn milieu en thema niet als een bezwaar doet ervaren, is het gevolg van zijn
strategie als kunstenaar. Hij benadert de kring rondom Mrs Brookenham - voor haar
vrienden ‘Mrs Brook’ - met een afstandelijke ironie die nooit overgaat in sarcasme.
Het gevolg is dat je op de figuren reageert zoals de buitenstaander Mr Longdon dat
in het verhaal doet: met een mengeling van geamuseerde belangstelling, verbazing
en sympathie. Om de terminologie van James zelf te gebruiken: de figuren doen
nooit aan als vulgair - de meest negatieve omschrijving uit zijn vocabulair. En het
tegenovergestelde - volledig exquisite - is alleen de heldin, Mrs Brookenhams dochter
Nanda. De tussen deze uitersten liggende gradaties zijn in de roman op iedere
bladzij vertegenwoordigd.
De effectiviteit van James' kunstenaarschap is vooral een kwestie van stijl. De
kenmerken van deze stijl zijn nuancering, precisie en een fantasievolle humor die
aan de toon van de verteller al het potentieel prekerige of zwaarwichtige ontneemt.
Zo beschrijft hij bij voorbeeld een van de vaste gasten in Mrs Brookenhams salon:
‘Ze had haar onregelmatige, knappe en pijnlijk verlegen gezicht van voorhoofd tot
kin geretoucheerd, als een burgermansfoto.’ De perfectie van een dergelijke
formulering schuilt niet alleen in de vondst van het over elkaar projecteren van de
twee beelden - dat van het gezicht met te veel make-up en dat van de bijgewerkte
portretten die je in Zuid-Europa ook nu nog wel eens in fotowinkeletalages ziet staan
- maar ook in het feit dat voor de totaalindruk niet één van de gebruikte woorden
had mogen ontbreken.

Henry James

Hetzelfde geldt voor een ander min of meer op goed geluk gekozen citaat, waar
we Mrs Brookenhams zoon, een beroepsklaploper, een geleend vijf pondbiljet zien
incasseren: ‘Er school een bijna bescheiden sierlijkheid in de combinatie van snelheid
en schroom waarmee Harold de verantwoordelijkheid overnam voor het bezit van
het knisterend stukje papier dat hij met langzame vastberadenheid in zijn vestzakje
schoof, na het onderweg zachtjes over het ingetogen bruingele linnen van zijn vest
te hebben gewreven.’ Alleen al door dergelijke soepele combinaties van
psychologisch inzicht, zintuigelijke waarneming en verbale elegantie binnen één
zin, is het lezen van James' proza voor wie hiervoor gevoelig is, een feest.

Clever talk
Door James' vermogen om origineel met de taal om te gaan, reiken zijn romans
veel verder dan de beperkte society-wereld die hij tot onderwerp koos. Om te laten
zien hoeveel diepte hij het bescheiden thema van de tegenstelling tussen een vrije
en een beschermde jongedamesopvoeding door zijn bewoordingen weet te geven,
zal ik de zin aanhalen waarin hij Nanda tegenover een traditioneel grootgebrachte
leeftijdgenote stelt. De stijl is allerminst die van een salonauteur en doet, vooral in
de culminatie van de passage, denken aan de poëzie van Shakespeare. ‘In zijn
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ogen waren beide meisjes lammeren, voor wie de grote slachtplaats van het leven
nog in het verschiet lag; maar terwijl het ene, met een roze strik om haar nek, niet
beter wist dan dat het altijd gevoed zou worden door de hand met het zoete koekje
van de onberispelijke kennis, had het andere te kampen met instincten en
voorgevoelens, met een
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bang vermoeden van haar doem en de lucht van bloed die tot in de bebloemde
velden kwam gewaaid.’
Wanneer je zinnen als de bovenstaande met het Engels vergelijkt, blijkt dat Frans
Kellendonk James' tekst, gezien de moeilijkheid van deze taak, goed heeft
vernederlandst. Zijn vertaling is doorgaans vrij - meer geschreven vanuit een begrip
van de strekking van het origineel en een groot gemak in het vinden van
uitdrukkingsmiddelen ervoor in het Nederlands dan vanuit een behoefte ieder woord
en iedere wending getrouw weer te geven. James' Engels wordt door zijn
verregaande subtiliteit nogal eens duister en ik kan Nederlanders die The Awkward
Age in het origineel willen lezen aanraden er Kellendonks meer populaire, recht op
het doel afgaande versie naast te leggen. Vooral in de beschrijvende gedeelten is
hij er vaak in geslaagd een taal te vinden die in 1981 springlevend klinkt, maar
daarbij net dat vleugje ouderwetsheid bezit dat je eraan herinnert een weerspiegeling
voor je te hebben van een werk van ruim tachtig jaar geleden. Soms is de vermenging
van actuele en negentiende-eeuwse taal naar mijn smaak minder goed gelukt. Dat
geldt in het bijzonder voor de dialogen. Ze lopen uitstekend, maar hier en daar valt
de vertaler uit de toon door de figuren woorden in de mond te leggen die een
onnodige vergroving inhouden: ‘stennis’ en ‘heibel’ (waar sprake is van a scene)
‘maf’, ‘link’ en ‘verdomd goed’ (dit laatste geuit door een dame die in het Engels niet
meer zegt dan well). Gelukkig schaden zulke anachronistische wanklanken in de
salon en andere slordigheden, die kennelijk het gevolg zijn van haast, het boek
maar zelden wezenlijk. Het Nederlands van De moeilijke jaren is, zonder tot de
echte verhaal-prestaties te horen, grotendeels authentiek Jamesiaans proza
geworden.
In de literatuur over Henry James staat De moeilijke jaren bekend als een
experiment met een vorm die het midden houdt tussen een traditionele roman en
een toneelstuk. Het boek is verdeeld in zelfstandige fragmenten waarin de hoofdfiguur
- Nanda Brookenham - telkens met verschillende personen wordt geconfronteerd
en waarin het hoofdprobleem - het behoud van haar integriteit als opgroeiend meisje
in het verdorven milieu van haar ouders - telkens vanuit een andere hoek wordt
belicht. De tekst bestaat voornamelijk uit dialogen - meestal van twee personen,
soms van een verzameling salonbezoekers - afgewisseld door beschrijvingen van
het decor en het doen en laten van de optredende figuren. De nadruk op de dialoog,
die een algemeen kenmerk is van James' latere werk, houdt in De moeilijke jaren
rechtstreeks verband met het onderwerp. Een trouwe bezoeker van Mrs Brookenham
noemt haar salon een ‘tempel van analyse’. Wat alle gasten verbindt is hun liefde
voor clever talk - een tot een kunst verheven vorm van on-vulgair roddelen. ‘We
bepraten alles en iedereen,’ zoals een van de figuren zegt. Wie zich laat verleiden
tot het bezigen van een goedkope frase moet een boete betalen. De cleverness
van Mrs Brookenham en haar vrienden bestaat in hun vermogen de bedoelingen
van een tegenspeler achter diens woorden te raden en daar indirect, met niets dan
vrijblijvende toespelingen, op in te gaan. De routine in het werken met vermoedens
leidt tot een overdaad van constructies als ‘zij weet dat ik weet dat zij weet’. Voor
de ware liefhebber van de kunst waaraan Mrs Brookenhams kring zijn bestaan heeft
te danken, is vooral datgene van belang, dat wordt verzwegen. ‘We haten en we
hebben lief - vooral dat laatste -, maar als we elkaar zouden vertellen waarom, dan
zouden we inbreuk plegen op de stilzwijgende regel dat we dat zelf maar uit moeten
vissen.’ Praten wordt een tactiek om het ware ik bloot te geven en het te bedekken
in één gebaar. In De moeilijke jaren wordt een dergelijke vorm van contact tussen
mensen door de auteur allerminst als ideaal gesteld. Mr Longdon, de
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verpersoonlijking van James' morele visie, oordeelt al in het eerste fragment: ‘U
bent veel te slim - veel te slim: dat is wat u allemaal mankeert!’ Toch weet James
juist bij de weergave van het spelletje met nooit volledig geuite gevoelens en
gedachten vaak zijn treffendste effecten te bereiken. Het ritme van de dialoogzinnen
die behendig rondcirkelen om iets onuitgeprokens, een moment in onbegrip langs
elkaar heen gaan en even later weer tot één gedachtenstroom samenkomen, krijgt
ook buiten het onderwerp van gesprek om iets fascinerends. Er zijn hele bladzijden
met dialoog waar je aanvankelijk geen enkele greep op hebt. Wat je dwingt tot dooren overlezen, net zo lang tot je zelf clever genoeg bent om de sprekers te kunnen
volgen, is de sterke gewaarwording aanwezig te zijn bij een mentaal ritueel van
aantrekking en afstoting, dat voor de betrokkenen de geladenheid heeft van een
erotisch samenzijn of een duel.

Henry James (foto van Alice Boughton). (Deze foto komt voor in The James Family, A Group
Biography door F.O. Matthiessen, uitgegeven door Vintage Books)

Henry en William James

Gevoeligheid
Door James' gebruik van lang uitgesponnen, vaak raadselachtige dialogen verliezen
de op zich zelf tamelijk banale feiten in de roman (het patroon van verliefdheden
en wel en niet echtelijke verhoudingen binnen Mrs Brookenhams kring) aan betekenis
ten gunste van de weergave van de spanningen die deze feiten tussen de figuren
teweeg brengen. Het ‘verhaal’ is voor de schrijver minder belangrijk dan de
mogelijkheden die het hem biedt een besef te wekken van de ongrijpbare nuances
in de manier waarop mensen op elkaar reageren. In zijn essayistische beschouwing
over het vak van romancier, The Art of Fiction, geeft James de volgende definitie
van het soort ervaring waarop iemand die een roman schrijft zich baseert: ‘Het is
een immense gevoeligheid, een soort reusachtig spinneweb van de fijnste zijden
draadjes, dat in de kamer van het bewustzijn is opgehangen en dat ieder zwevend
stofdeeltje in zijn weefsel vangt.’
De voor James typerende romanfiguren worden door een zelfde soort
‘gevoeligheid’ gekenmerkt. Net als hun auteur richten zij zich bij voorkeur op wat
een van hen in De moeilijke jaren ‘de fijnere essentie van het leven’ noemt. Vandaar
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de aristocratische omzichtigheid van hun gedrag en hun stijl van spreken. Ook de
lezer die James' romans recht wil doen dient over een psychologisch ‘web’ te beschik-
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ken dat hem in staat stelt de ‘fijnere essentie’ op eigen kracht uit de dialogen en het
doen en laten van de beschreven personen te isoleren. Anders gezegd: er is veel
dat je moet aanvoelen - verbanden die je zelf moet leggen, conclusies die je zelf
moet trekken. James is een schrijver die het je door de geraffineerde afstandelijkheid
van zijn methode allesbehalve gemakkelijk maakt. Daar staat tegenover dat hij je
dank zij zijn ‘moeilijke’ benadering ook zeldzaam ontroerende momenten bezorgt zoals bij voorbeeld wanneer het je, midden in een alles verhullend salongesprek,
begint te dagen dat Nanda kansloos bezig is zich te verweren tegen de stille
tegenwerking, die ze van haar moeder ondervindt omdat beide vrouwen zich tot
dezelfde jonge huisvriend voelen aangetrokken.

Awareness
De moeilijke jaren past in de traditie van het boek met een - in James' geval uiterst
onnadrukkelijk gebrachte - les. Dat Henry James in zijn werk niet, zoals zijn
tijdgenoten Thomas Hardy en Joseph Conrad, een expliciete levensbeschouwing
tot uitdrukking heeft gebracht, is door veel critici opgemerkt. Er is hem zelfs verweten
dat hij een pure estheet zou zijn geweest - een schrijver die het alleen ging om het
bereiken van een volmaakte personenuitbeelding en verteltechniek. Toch is James
allerminst een auteur zonder ideeën. Alleen weerspiegelt zijn ‘filosofie’ zich niet in
een duidelijk herkenbare wereldbeschouwing van de verteller, maar in de praktische
problemen waar zijn figuren voor komen te staan. In De moeilijke jaren is er in de
eerste plaats het in James' tijd actuele probleem van de vrije tegenover de strenge
meisjesopvoeding. Nanda's leeftijdgenote, die tot ze getrouwd is in een irreële sfeer
van kinderlijkheid wordt grootgebracht, ontwikkelt zich binnen een paar maanden
na haar huwelijk tot een geroutineerde flirt. Nanda's moeder beschrijft haar zo: ‘zij
die onlangs nog een peuter was, is nu praktisch een jaar of veertig’. Nanda's
modernere opvoeding vrijwaart haar niet voor moeilijkheden en teleurstellingen.
Maar het al vroeg in contact komen met de realiteit geeft haar tegelijkertijd een
unieke kans op een harmonische groei van haar persoonlijkheid. Achteraf zegt ze:
‘Ik heb altijd wel iets geweten; met het klimmen der jaren werd ik me steeds sterker
bewust van wel honderd kiertjes daglicht. En daar doe ik nu mijn voordeel mee.’ In
het origineel van deze passage gebruikt Nanda het voor James essentiële woord
aware. Het belang van awareness - een bewustzijn van wat er in de mensen in je
omgeving aan onuitgesprokens omgaat - is een van de telkens terugkerende ideeën
in James' romans. Een ander, met het voorafgaande nauw samenhangend
hoofdthema is dat van het vermogen tot accepteren van de waarheid. Mrs
Brookenham definieert dit vermogen - haar sterkste eigenschap - wanneer ze zegt
dat ze ‘de waarheid onder ogen durft te zien en dan niet kwaad wordt of idioot gaat
doen’. De moeilijke jaren eindigt ermee dat Nanda, die begrepen heeft dat de
jongeman die haar en haar moeder tot rivalen maakt haar uiteindelijk afwijst, deze
tegenslag moedig accepteert.
Besef van wat er om je heen gebeurt en aanvaarding van het onvermijdelijke het zijn geen spectaculaire deugden. Het zijn evenmin deugden die aan een bepaalde
tijd of een bepaald milieu zijn gebonden. Henry James weet ze in De moeilijke jaren
zo originieel en overtuigend gestalte te geven, dat het lezen van de roman je een
gewaarwording geeft alsof je levenswijsheid met iets wezenlijks wordt uitgebreid.
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Een onzichtbare heldin
De eerste roman van Tom Pauka
Winnifred onttrekt zich aan het oog door Tom Pauka Uitgever: Querido,
115 p., f19,90
Frans de Rover
De mate waarin een auteur zijn ware ‘bedoelingen’ achter zijn verhaal of roman aan
het oog weet te onttrekken, bepaalt tot op grote hoogte mijn waardering voor het
betreffende werk. Hoe meer de auteur bij de vormgeving van zijn geschiedenis
impliciet laat, hoe meer de fantasie en het combinatie- en interpretatievermogen
van de lezer geprikkeld kunnen worden. Kúnnen worden: dit spel tussen auteur en
lezer is geen spel zonder grenzen, maar verloopt volgens subtiele, ongeschreven
want onvoorspelbare regels. Een van mijn spelregels bij het traditionele romangenre
is echter dat grensoverschrijding plaats heeft wanneer ook na herhaalde lezing en
herhaalde pogingen tot ‘duiding’ en ‘aanvulling’ geen min of meer coherént beeld
van of visie op de uitgebeelde wereld resulteert. Wanneer de reeks beschreven
handelingen en gebeurtenissen een volstrekt toevallig karakter blijft behouden;
wanneer de noodzaak van de vermelding van bepaalde verhaalfeiten duister blijft;
wanneer het boek na lezing slechts een loodgrijze betekenisnevel achterlaat. De
eerste roman van Tom Pauka, Winnifred onttrekt zich aan het oog, vormt in dit
verband een treffende illustratie. Treffend van neveligheid dan.
Pauka lijkt te hinken op twee gedachten: enerzijds wil hij een soort midlife-crisis van
een vijfenveertigjarige vrouw schetsen, anderzijds tracht hij een soort maatschappelijk
engagement in te brengen door deze vrouw te relateren aan de strijd om het bestaan
van een door de overheid gesubsidieerd adviesorgaan. De dubieuze combinatie
van deze twee overigens nogal modieuze elementen maakt dat noch de vrouw en
haar existentiële nood, noch de maatschappelijke problematiek ook maar enigszins
acceptabel, dat is overtuigend aan de orde komt. Dit laatste is vooral het gevolg
van een tekort aan compositievermogen van Pauka. Zijn roman staat vol met
realistische beschrijvingen van ‘feiten’ (‘zinloze feiten’ om met Reve te spreken),
maar nimmer komen die in enige spanningsrelatie tot elkaar te staan. Daardoor
ontstaat geen moment het idee dat Pauka's mededelingen enige andere functie
hebben dan oprekking, aankleding van een uiterst mager handelingsdraadje.
Mededelingen als bladvulling kortom.

Bewaarappeltje
De inzet van de roman is typerend voor Pauka's schrijfwijze. De hoofdpersoon
Winnifred (Winnie) de Wolf parkeert haar auto voor een stationsgebouw en loopt
naar de gereedstaande trein. ‘Op het moment dat ze vanuit de trein niet meer gezien
kon worden trad een kleine verandering op in haar wandelritme, haar voetstappen
raakten aan elkaar verbonden door een krasgeluid zoals bij iemand die te grote
schoenen draagt. Winnie drukte met haar linkerhand haar jas vaster tegen zich aan
en keek naar haar voeten. Trapje op, tweemaal rechtsaf, dan langs het
kaartjeskantoor met achter het raam de welwillend glimlachende stationschef, de
trein tegemoet. Haar voetstap was weer normaal. Het tempo waarin ze zich
voortbewoog lag om en nabij de 100 passen per minuut, een stevige wandelpas
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die ze uren vol kon houden.’ In de trein ontmoet ze een veertienjarig meisje dat haar
uithoort over haar doen en laten en haar ten slotte een ‘bewaarappeltje’ aanbiedt.
‘Naast het meisje zat een kleine roodharige vrouw die met drie pennen een lange
blauwe slurf aan het breien was. Deze vrouw zou pas in Heerhugowaard, waar ze
de trein verliet, voor de eerste maal opkijken maar aangenomen kan worden dat ze
van wat er gezegd werd geen woord heeft gemist.’ Zo'n zin roept bij mij enige
verwachting op: een afgeluisterd gesprek door een roodharige vrouw met een slurf,
daar horen we nog van. Maar niets van dat al: vrouw stapt in Heerhugowaard uit
trein en verdwijnt. Nu was die treinconversatie over zes bladzijden ook niet bijster
enerverend. De enige informatie die van belang blijkt, is samen te vatten in drie
noties: Winnie is gehuwd, Winnie gaat na drie jaar weer aan het werk, Winnie
restaureert haar huis.

Tom Pauka, foto Bert Nienhuis

Winnies werk bestaat uit het in opdracht van het organisatiebureau Bootsman bv
reorganiseren van de Budgetstichting, een adviesinstelling die volledig gesubsidieerd
wordt door de overheid. In de moderne tijd van bezuinigingen wil de overheid wel
eens weten wat de Budgetstichting met al haar vestigingen feitelijk voorstelt en die
vraag stellen is hem nagenoeg beantwoorden. Uiteraard moet de stichting nu met
gezwinde spoed enige puntig geformuleerde rapporten opstellen over interne
stroomlijning en reorganisatie om zich zelf, maar vooral de subsidiegever ervan te
overtuigen dat er in onze maatschappij nog ontzettend veel te adviseren valt over
huishoudgeldbesteding. Op zich zelf geen onaardige problematiek, al vraag ik me
af of de romankunst het in deze ooit zal kunnen winnen van de werkelijkheid: een
feitelijke reportage over het gesjoemel met overheidsgelden in ondoorzichtige
stichtingen, ik smul daar van, vooral door het besef dat het fictie lijkt, maar echt is.
Wil een roman het omgekeerde effect bereiken, dan lijkt me daar heel wat
documentatie, vakmanschap en bij voorbeeld psychologisch inzicht in gesubsidieerd
handelen voor nodig. Pauka heeft zo'n opzet niet gekozen. De problematiek van de
mensen in de Budgetstichting wordt grotendeels aan het oog onttrokken door daar
de figuur van Winnie met haar particuliere problemen voor te plaatsen. Niet dat
Winnie haar opdracht van Bootsman bagatelliseert; voortdurend is ze in haar functie
van interimdirectrice in vergadering. Met de staf van het Haagse hoofdkantoor:
mevrouw Duif en de heren Mathot, Posthuma, Van Veen, Kramer, De Groot en
Hoenderdos. Met de chef van de vestiging in Assen, een jongeman ‘met een nog
zeer ongehavend gezicht en kortgeknipte, borstelig overeind staande haren in een
vreemde smeedijzerkleur’, die haar gevoelloos vertelt over de exdirecteur, de heer
De Leeuw, psychisch ineengestuikt ‘toen de horizontale structuren ingevoerd werden
(en) hij meende dat hij zich daar niets van aan hoefde trekken’. Bladzijden lang
impressies, vergaderproza, stichtingentaal, maar al die sprekers blijven schimmen,
al die woorden hangen als zeepbellen in de mist.

Raadsel
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‘I SENSED THAT BRENDA WAS TRYING TO IMPRESS ME.....’

Ik zou met dat vage, maatschappelijk geëngageerde decor nog vrede hebben als
dan de problematiek van Winnie-de-vrouw tenminste enig reliëf gekregen had. Nu
wil ik best instemmen met de opvatting dat de vrouwelijke psyche ongrijpbaar en
raadselachtig is (dat is op zich zelf een onderwerp voor een boeiende roman), maar
het wordt minder interessant wanneer ‘het raadsel vrouw’ ook nog op volstrekt
raadselachtige, want ongrijpbare wijze gestalte krijgt. ‘Het beste is, het raadsel te
vergroten,’ zei Mulisch ooit en hoewel hij toen niet op de vrouw doelde, blijft het een
waar woord als er in de uitwerking van die gedachte maar enig systeem zit. In de
karaktertekening van Winnie onderken ik geen enkel systeem, al staat ze toch 115
bladzijden lang als hoofdpersoon op de voorgrond en heeft de verteller alle
mogelijkheid tot commentaar. Pauka concentreert de aandacht op een bijzondere
eigenschap van Win-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

37
nie: ze heeft de neiging zich terug te trekken op plaatsen waar ze niet gezien kan
worden.
In haar woonhuis is ze bezig, onder het sceptisch oog van haar echtgenoot, een
oude waterkelder uit te graven zonder dat ze weet wat met die ruimte aan te vangen.
Onverwachts verliest ze haar belangstelling voor het graafwerk. Wanner ze haar
intrede doet in het Haagse kantoor van de Budgetstichting krijgt ze een kamer
toegewezen die een diepe kast blijkt te bevatten. Samen met mevrouw Duif
onderzoekt ze de ruimte: er staat een stoel, er hangt een wastafel met spiegel en
er ligt een donkerrood vloertapijt waarop ze een springdansje uitvoert. ‘Uiteraard
sprong mevrouw Duif mee, schoudertjes opgetrokken, armen gebogen, vuisten
gebald, de onverwacht vlezige oren telkens even zichtbaar onder het opwippende
dunne haar, lachend met de onderste helft van haar gezicht en de wenkbrauwen
toch in nadenkende frons, want de directrice was uitgelaten en mevrouw Duif wenste
geen roet in het eten te gooien, maar het kon ook zijn dat ze toch een soort warentest
aan het doen waren en dat haar straks nog iets gevraagd zou worden over de
veerkracht van het tapijt.’ Mevrouw Duif houdt haar vlezige oren waakzaam gespitst
in de buurt van Winnie. Er wordt een hele suspense opgebouwd rond sleutels en
reservesleutels van de kast waarin Winnie zich regelmatig ‘verstopt’. Valse suspense,
want het krijgt geen follow-up.
Wanneer ze haar opdrachtgever, de reorganisator Johan Bootsman, over haar
relatie tot de kast vertelt en hij lachend opmerkt: ‘Winnie in de kast,’ is het plotseling
gedaan met de pret. Ze krijgt een kleine vapeur en besluit nooit meer in de kast te
kruipen. ‘Ze was gezien. Ze had niet gezien mogen worden.’ Waarom niet? Ze
herinnert zich een verhaal dat ze als vijftienjarige las: twee jongens beloeren een
zich onbespied wanend meisje in een bosvijver; het meisje begint te huilen als ze
de jongens ontdekt. ‘Vanaf de dag dat ze dat las stond het voor Winnie vast dat het
minder erg is om iets vreselijks te doen en je daarbij gezien te weten, dan om
ongeweten bekeken te worden bij iets onschuldigs.’ Is dat een verklaring van een
psychisch fenomeen, van dwangmatig handelen? Ik heb niets tegen vrouwen die
zo nu en dan weg willen kruipen, maar wat betekent dat in deze roman? Ik bedoel:
wat zijn de consequenties van de keuze van een hoofdpersonage met een dergelijke
voorkeur voor escapisme? Het bedriegelijke van Pauka's opzet is dat het lijkt alsof
er mededelingen van belang worden gedaan, maar uit die mededelingen ontstaat
geen geheel. De gedetailleerd weergegeven gebeurtenissen (Pauka is een zorgvuldig
observator) missen iedere noodzakelijkheid.
Na het wegvallen van kast en kelder uit Winnies leven, blijkt ze plotsklaps over
een grote kampeerbus te beschikken waarmee ze zich naar de werkplek begeeft.
Het ingenieuze interieur wordt uiteraard uitvoerig beschreven, benevens Winnies
handelingen bij het opbakken van een broodje kaas en het zetten van een kopje
chocolademelk. Als ze na een werkdag op het Haags kantoor naar haar echtgenoot
zal terugkeren, besluit ze en vergadering voor te wenden en in de bus te overnachten.
‘Nooit had iemand zich zo volmaakt verborgen als Winnifred. Ze was verdwenen.’
In die sfeer eindigt de roman. ‘Ze was verdwenen’: een zonderlinge uitspraak over
iemand die er in feite nooit geweest is. De achterflap meldt: Geleidelijk onttrekt zij
zich effectiever en vollediger aan het oog. Vooral aan het oog van de zich geleidelijk
steeds effectiever en zich vollediger bedrogen voelende lezer. Wat overblijft is een
leeg boek.
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De weerzinwekkende geschiedenis van een arme sodemieter
Ludwig Fels schrijft een handtastelijke taal
Ein Unding der Liebe door Ludwig Fels Uitgever: Luchterhand importeur:
Nilsson & Lamm, 338 p., f32,Wouter Donath Tieges
Ein Unding der Liebe, in de Bondsrepubliek door een college van vooraanstaande
critici uitgeroepen tot ‘het boek van de maand september’, is een onsmakelijke
roman. Schreef Günter Grass met zijn De bot onder andere een culinaire roman,
waarin met een onmiskenbare wellust recepten uit de doeken worden gedaan en
spijzen worden beschreven (ook al zal het frequente gebruik van ingewanden niet
iedere lezer smakelijk voorkomen), Ludwig Fels maakte met zijn Ein Unding der
Liebe een uitgesproken anticulinaire roman. Er wordt weliswaar heel wat afgegeten,
Fels deinst ook niet terug voor beschrijvingen en opsommingen, maar het eten
waarmee zijn roman is doorspekt, is dat van de snackbars, de supermarktrestaurants
en de Schnellimbisse; druipende worsten en slappe frieten, synthetische karbonades
en fraaigekleurde frikadellen, vette stamp en goelasj waarin de restjes van de vorige
dag zijn verwerkt, gegarneerd met bruingerande blaadjes sla en snotterige schijfjes
tomaat - zowel Grass als Fels verschijnen bij uitgeverij Luchterhand, beide romans
zijn opgebouwd uit verhalende passages in combinatie met gedichten, je zou haast
vermoeden dat Ludwig Fels ook een anti-Bot heeft willen schrijven: geen intellectuele,
afstandelijke kijk op geschiedenis en wereldgebeuren, maar een indringende,
handtastelijke, vaak weerzinwekkende geschiedenis van een arme sodemieter in
de Westduitse welvaartmaatschappij.
De antiheld van deze roman is de zevenentwintig jaar oude Georg Blechstein,
keukenhulp in een supermarktrestaurant. Hij woont bij zijn oma en zijn kwezelachtige
tante in een eengezinshuisje aan de rand van een in zijn steriliteit en troosteloosheid
prachtig geschilderd Westduits provinciestadje. Van zijn moeder heeft hij alleen
maar gehoord dat ze een drankzuchtige hoer zou zijn; oma en tante hebben Georg
altijd ver van zijn moeder gehouden en hun ‘liefde’ aan hem gegeven via de maag:
ze hebben hem volgevoerd, hem opgevoed tot een ‘fatsoenlijk’ mens en chanteren
hem nu met hun goedheid, terwijl Georg is uitgedijd tot een wanstaltig monster:
vetzak, uitgelachen op school, bespot door de meisjes, totaal contactarm. Eten en
drinken hebben voor hem altijd vervangen wat hij zich onder liefde voorstelt, een
voorstelling die gebaseerd is op televisiefilms en pornoblaadjes; van die liefde kan
hij slechts dromen.

Ludwig Fels

Gewelddadigheid
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Het klinkt allemaal nogal tot tranen roerend en clichématig, maar de grote verdienste
van Fels is dat hij deze figuur heel acceptabel weet te maken, weet uit te bouwen
tot een (extreme) symboolfiguur van iemand die aan het consumeren te gronde
gaat, wordt geamputeerd in zijn gevoelens en dan, als enige uitweg, tot
gewelddadigheden als uitlaatklep voor zijn agressiviteit wordt gedreven, dader en
slachtoffer tegelijk: ‘Georg liep naar het portier van de auto, aarzelde even, versnelde
plotseling en sprong, toen hij dichtbij genoeg was, keihard tegen de politieman aan
die stond te wachten, ramde hem tegen de autodeur, racete om de motorkap heen
en holde weg. Volkomen zinloos telde hij de stappen tot aan de volgende kruising
en was al haast de hoek om tegen zijn rechter jaspand door een hevige schok werd
geraakt. Hij hoorde een geraas, een gebroken knal, de wegebbende echo van een
schot en hoorde zichzelf een luide kreet slaken; terwijl hij verder rende begaf zijn
sluitspier het haast.’ Omdat Blechstein zelf de geschopte en geslagene is en uit een
gebrek aan zelfbewustzijn met zich laat sollen, wordt geweld voor hem tot een
tweede natuur. Liefde kent hij niet. Hij droomt van een mooier leven dan het zinloze
bestaan van zware werkdagen, zich zat zuipen in de avonden en de weekends,
maar weet dat dit niet haalbaar is. Hoe kan hij zorgen dat iemand hem respecteert?
Door geweld.

Bruuske beelden
Het is de woede van Ludwig Fels, zelf uit een asociaal milieu afkomstig, de werkelijke
begaanheid met het lot van zijn held, die Ein Unding der Liebe met al zijn clichés
(maar omdat het clichés zijn, zijn ze nog niet minder waar!) overeind houdt. Die
woede (ik gebruikte al eerder de term ‘handtastelijk’) komt ook tot uitdrukking in de
taal, die provocerend, kwetsend, verbitterd is; geen uitgebalanceerde zieleroerselen,
geen spitvondige psychologismen, maar bruuske beelden, harde
staccato-opsommingen (waarbij hij overigens met name in de natuurbeschrijvingen
en de gedichten voor mijn gevoel weleens doorslaat) - een taal die, zoals Nicolas
Born eiste, zich bevrijdt van de in haar opgesloten interpretaties: om niet door de
conventionele, maatschappelijk geaccepteerde taal gevangengehouden te worden,
wordt voor een agressief, weinig esthetisch taalgebruik gekozen. Ludwig Fels
(geboren in 1946, met vier dichtbundels, de verhalenbundels Platzangst en Mein
Land en de korte roman Die Sünden der Armut op zijn naam; een keuze uit zijn
tussen 1973 en 1980 geschreven gedichten verscheen onder de karakteristieke
titel Vom Gesang der Bäuche) kiest partij voor de slachtoffers van de
consumptiemaatschappij, voor de mensen die vanachter de toonbak toekijken hoe
de consumenten in de lunchpauzes hun eten naar binnen schrokken; zijn houding
heeft niets theoretisch, niets van slecht geweten: hij hoort tot deze ontrechten,
spreekt hun taal, kent en analyseert hun trucs om te overleven, die eigenlijk dood
zijn en toch doorgaan, tegen zich zelf:
Was wird, stirbt
meine Mutter dies Jahr
betrogen um Urlaub und Lohn schon jetzt
und dann um die Rente?
Das schönste am Jahr ist vorbei
die Kälte, der Regen, der Schnee.
Und besonders die ungefähre Stille.
Ein Freund sitzt im Knast, ein wenig
Bekannter verunglückte tödlich
in New York oder wo. Es ist alles wie vorüber.
Das viele Nichts
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wirft mich um ein Jahrhundert zurück.
Was wird aus denen
die spielen, sie wären auf der Welt
und der Erde entwöhnt?
Jeden Tag gibts eine alte Zeitung
die ich schon längst auswendig hersagen kann.
Es war nichts.
Nur die Zahl der Toten nimmt zu, jener
die weitermachen, wie ich
gegen mich.

Het verhaal van Georg Blechstein is snel uitverteld. Op een dag vindt hij brieven
van zijn moeder waarin zij smeekt haar zoon te mogen zien; ze werden nooit
beantwoord. Georg verlaat zijn oma en tante en gaat op zoek naar zijn moeder. Als
hij haar vindt blijkt ze inderdaad een hoer die aan de drank is; ze heeft, lichamelijk
aan het einde van haar krachten, geen boodschap meer aan haar zoon, die dan
door een vriendin van haar, zonder gevoel, zuiver technisch, in de liefde wordt
ingewijd. Zijn pogingen om een baan te vinden (in een snackcar) en zo zijn moeder
en haar vriendin de dwang tot geld verdienen te besparen, zijn van een ontroerende
treurigheid.
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Duivelgeloof en het weer in Montmartre
Sociologische en antropologische studies
Lodewijk Brunt
Hebben Amerikaanse negers een eigen cultuur? Tot voor kort leek over deze vraag
een communis opinio te bestaan: ondanks onmiskenbare ‘eigen’ culturele trekken
zouden negers in de Verenigde Staten toch in de allereerste plaats Amerikanen zijn
en onderling net zo verschillend (of gelijk) als andere Amerikanen. In het voetspoor
van bewegingen als Black Power en ‘zwart nationalisme’ is hierin een kentering
gekomen: de laatste tien, vijftien jaar wordt allerwegen weer de nadruk gelegd op
de veronderstelde specifieke identiteit van negers, een nieuw ‘etnisch bewustzijn’
is ontstaan.

Zwarte Cultuur
De zwarte antropoloog John Langston Gwaltney is een van de academische
spreekbuizen van dit bewustzijn. Hij is er bijna de personificatie van, zoals ik heb
kunnen vaststellen op een antropologisch congres. Hij kleedt zich als een Afrikaanse
chief, compleet met struisveren en een manshoge staf; het feit dat hij blind is, draagt
in niet geringe mate bij tot zijn exotische verschijning. Zojuist is zijn boek Drylongso
uitgebracht in goedkope paperback-uitgave. Hierin ontvouwt hij zijn visie op wat hij
de ‘zwarte kerncultuur’ noemt, een cultuur die diep geworteld zou zijn in een traditie
van kleine boertjes en een speciale volksreligie. Kenmerkend voor deze cultuur
zouden onder meer gastvrijheid, tolerantie en menselijkheid zijn. Hij is van mening
dat er tot nu toe nog nooit een serieuze antropologische studie is verschenen die
op deze ‘kern’ van het zwarte bestaan in de Verenigde Staten heeft gewezen.
Zo'n oordeel schept verplichtingen, maar Gwaltney schiet schromelijk te kort. Zijn
boek is een verzameling van langere en kortere gesprekken met willekeurige mensen
over eveneens willekeurige onderwerpen. Zijn enige rechtvaardiging is, dat zijn
gesprekspartners allemaal ‘eerbiedwaardige’ lieden zouden zijn die tegenover hem
het achterste van hun tong zouden hebben laten zien. Dat mag waar zijn, ik kan
niet inzien hoe uit deze gesprekken een complete ‘cultuur’ afgeleid zou kunnen
worden, noch binnen welke grenzen zich de ‘kern’ daarvan zou bevinden. (John
Langston Gwaltney, Drylongso. A Self-Portrait of Black America. Vintage Books,
287 p. f17,-)

Duivelgeloof
Onder plantagearbeiders van de Cauca-vallei in het westen van Colombia doet zich
op grote schaal een merkwaardige gewoonte voor: sommigen sluiten contracten af
met de duivel om zó hun produktiviteit op te voeren, en daarmee hun loon te
verhogen. Het geloof wil dat iemand die zo'n contract heeft afgesloten jong zal
sterven onder de vreselijkste pijnen. Tijdens zijn leven zou hij een willoos instrument
zijn in handen van de duivel. Het op deze manier verdiende geld kan slechts worden
gebruikt om luxe consumptiegoederen te kopen: als iemand er een stuk grond van
zou kopen, zou daar niets op willen groeien. Eenzelfde soort duivelsgeloof doet zich
voor onder de arbeiders in de tinmijnen van Bolivia.
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De Amerikaanse antropoloog Michael Taussig heeft op deze plaatsen onderzoek
verricht en zich afgevraagd wat de overeenkomsten zijn. Bestaande verklaringen,
als zou het duivelgeloof een antwoord zijn op gevoelens van angst en onzekerheid
of een uiting van het streven naar materiële voorspoed, wijst hij van de hand. Als
rechtgeaard marxist ziet hij in het duivelspact een reactie van een primitieve
boerenbevolking op de toenemende invloed van een destructieve, perverse
economische ordening: het kapitalisme. In prekapitalistische tijden, zo betoogt
Taussig, staat de produktie ten dienste van mensen en is er geen sprake van een
vervreemding van de arbeid, omdat er een organische eenheid tussen de producent
en zijn produkt bestaat. Onder het kapitalisme komt daarin een fundamentele
verandering. Mensen worden dan de slaaf van de produktie en raken afgesneden
van de dingen die ze produceren. Het kapitalisme wordt gekenmerkt door het
warenfetisjisme. Het duivelsgeloof treedt volgens de auteur op als de
prekapitalistische ordening bedreigd wordt door het kapitalisme, de duivel zou als
een soort bemiddelaar optreden tussen beide stelsels.
Het is jammer dat Taussig deze boeiende stelling slechts op summiere wijze
toelicht met etnografisch materiaal: onder welke omstandigheden hij zijn onderzoek
heeft verricht, wat voor soort gegevens hij precies verzameld heeft, zijn vragen
waarop in zijn betoog niet wordt ingegaan. Daardoor is het moeilijk te beoordelen
in hoeverre hij gelijk heeft met zijn suggestie dat de vijandschap, waarmee het
kapitalisme onder alle omstandigheden en overal ter wereld door kleine boertjes en
tribalen wordt tegemoet getreden, verklaard moet worden op zijn manier, namelijk
als het ‘creatieve verzet van gebruikswaardeoriëntaties’ tegen ‘ruilwaardeoriëntaties’.
Wél put hij zich uit in het verschaffen van een gedetailleerd theoretisch (marxistisch)
gezichtspunt. Dit maakt zijn boek, ondanks het belangwekkende onderwerp tot een
moeilijk te verteren brokstuk. (Michael T. Taussig, The Devil and Commodity
Fetishism in South America. The University of North Carolina Press, 264 p. f50,-)

Gevaarlijke wijken
Toen de Franse historicus Louis Chevalier in de jaren vijftig een congres bezocht
te Chicago ontmoette hij daar een Amerikaanse romanschrijver, die voorheen
socioloog was geweest. De man had de hoogtijdagen van de beroemde
Chicagoschool meegemaakt en had onderzoek gedaan onder misdadigers. Hij was
geïnteresseerd in Chevaliers voordracht over de ‘gevaarlijke klassen’ in Parijs tijdens
de eerste decennia van de negentiende eeuw. Tot vreugde van Chevalier was hij
een groot liefhebber van het werk van Balzac, uit wiens boeken hij zelfs een enkel
citaat uit zijn hoofd kende, de eerste regels van Ferragus: ‘Il est dans Paris certaines
rues déshonorées, autant que peut l'être un homme coupable d'infamie... puis des
rues assassines... des rues de mauvaise compagnie.’ Na afloop van het congres
nam de man Chevalier mee op een zwerftocht langs de ‘eerloze straten’ van Chicago,
zoals de Loop en Cicero.
Een paar jaar later kwam de Amerikaan bij Chevalier op bezoek, die hem op zijn
beurt Montmartre zou tonen. Dit is voor Chevalier de aanleiding geweest om zich
te verdiepen in deze buurt: wanneer kreeg Montmartre de roep van uitgaanscentrum
en brandhaard van criminaliteit? Waaraan is deze reputatie precies te danken? Zo
juist is het resultaat van dit onderzoek in boekvorm verschenen. Op de manier die
kenmerkend is voor Chevalier, dus aan de hand van auteurs als Balzac, Zola en
Daudet tot en met Céline en Henry Miller, wordt de lezer rondgeleid in deze fameuze
wijk. De tocht begint ergens tussen 1830 en 1880 en zet zich via verschillende
etappes voort tot aan de Tweede Wereldoorlog. Pas na de commune van 1871
wordt Montmartre een centrum van ‘plezier’ en het duurt tot na de Eerste

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Wereldoorlog vóórdat de buitenlanders beginnen toe te stromen. De uitvoerige
citaten uit het werk van romanciers en journalisten geven Chevaliers boek een
levensecht karakter, de auteur schroomt niet om uitvoerig in te gaan op het weer
van Montmartre - de regen, de grauwheid - en op de geuren die je er in verschillende
perioden kan ruiken. De indeling van het boek in tijdvakken in plaats van thema's
doet echter een beetje af aan de continuïteit van het betoog. (Louis Chevalier,
Montmartre du plaisir et du crime, Editions Robert Laffont, 452 p. f52,-)
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Het proces tegen een uitzonderlijk mens
Roman van de Zweedse Nobelprijswinnaar Eyvind Johnson
vertaald
Dromen van rozen en vuur door Eyvind Johnson vertaling en nawoord:
Caroline Forrer-Godfried Uitgever: Meulenhoff, 368 p., f42,50
Maarten 't Hart
Om de Nederlandse lezer, mogelijk nog onbekend met de Zweedse auteur Eyvind
Johnson, enig idee te geven van zijn werk, lijkt een vergelijking met Simon Vestdijk
een goed begin. Eyvind Johnson (1900-1976) was niet alleen een tijdgenoot van
Vestdijk, maar ook een geestverwant. Evenals Vestdijk was hij afkomstig uit een
kleinsteeds milieu (Johnson werd in Överluleå geboren) en in zijn eerste romans
is, net als in Meneer Visser's Hellevaart, de invloed van Freud en James Joyce
bespeurbaar. Johnson was vanaf het eerste optreden van de nazi's fel gekant tegen
het nationaal-socialisme en net als Vestdijk schreef hij voor de Tweede Wereldoorlog
een vier-delige autobiografische romancyclus. In deze werken heet de Anton Wachter
Olof. Deze Olof heeft overigens met Anton Wachter verder niet zoveel gemeen. Na
de oorlog liet Johnson nog eens een serie autobiografische romans volgen; deze
serie bestaat uit drie delen. Waren het er vier geweest, men had haast niet meer
aan toeval kunnen geloven.
Bij Johnsons Krilon-trilogie - over de houding van Zweden tegenover Hitler-Duitsland
- dringt zich de vergelijking op met Pastorale 43 en Bevrijdingsfeest. Maar anders
dan Vestdijk, die alleen maar kandidaat stond, kreeg Johnson samen met Martinson
in 1974 de Nobelprijs. Van Martinson werd, lang geleden alweer, De weg naar
Klockrike in Nederlandse vertaling uitgebracht (wie de hand kan leggen op een
tweedehandsexemplaar daarvan moet dat ogenblikkelijk doen: het is, vooral in
stilistisch opzicht, een van de meest opzienbarende boeken uit de Scandinavische
literatuur) en van Johnson is nu dan Drömmar om rosor och eld (1949) vertaald. In
het nawoord schrijft de vertaalster dat Johnson met Dromen van rozen en vuur in
het Nederlands wordt geïntroduceerd. Toch is in 1940 een vertaling verschenen
van de twee laatste Olofromans. De vertaalster was Greta Baars-Jelgersma en
beide boeken verschenen in één band onder de titel De weg naar onzekerheid bij
Arbo in Amsterdam. Ook de eerdere delen van de Olof-romans schijnen in het
Nederlands vertaald te zijn, maar die vertalingen heb ik helaas nooit in handen
gehad.

Brandstapel
Net als Vestdijk schreef Johnson ook een reeks indrukwekkende historische romans
waarvan Dromen van rozen en vuur er één is. Hierin wordt nauwgezet de
voorgeschiedenis van en het proces tegen de Franse priester Urbain Grandier
behandeld. Urbain Grandier (in de roman heet hij Urbain Grainier) leefde in het
begin van de zeventiende eeuw in het Frans plaatsje Loudon. Hij had een verhouding
met Madeleine de Brou (in de roman Madeleine de Brone) waarvan niet alleen de
inwoners van Loudon, maar ook zijn superieuren op de hoogte waren. Grandier
betoverde vrouwen, had een grote denkkracht, en wist zijn gedachten superieur te
formuleren. Zijn tegenstanders benijdden hem bitter. Om hem ten val te brengen
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gebruikten zij een tamelijk originele methode. In het Ursulinenklooster te Loudon
werd de éne non na de andere door duivels bezeten en telkens als de pater-exorcist
Minet de duivels wist uit te drijven, noemden zij als grote boosdoener de naam van
de priester Grandier. Aldus hoopte zich belastend materiaal tegen hem op en ten
slotte werd hij voor de rechtbank gesleept en in 1634 veroordeeld tot de brandstapel.
Daar het volledige verslag van de rechtszitting bewaard is gebleven en er al dadelijk
na Grandiers dood allerlei werken over het proces verschenen, behoeft het geen
verbazing te wekken dat het materiaal regelmatig gebruikt werd door romanschrijvers
en dramaturgen. In haar nawoord vermeldt de vertaalster uiteraard de roman The
Devils of Loudon van Aldous Huxley uit 1952 en zij noemt ook het toneelstuk The
Devils van John Whiting en de opera De duivels van Loudon van Penderecki.

Buitenstaander
Nog een andere, niet door de vertaalster genoemde auteur, die zich met deze stof
bezighield, was de Poolse schrijver Jaroslaw Iwaskiewicz die in Mutter Johanna
von den Engeln (zo heet de novelle in de Duitse vertaling van Harrer) uit 1946
eveneens exorcisme in het Ursulinenklooster te Ludyh behandelde. Maar Iwaskiewicz
heeft een eigen verhaal geschapen, baseerde zich niet op het proces.
Johnson volgde, zoals gezegd, het proces nauwgezet. Maar hij voegde, net zoals
Vestdijk gedaan zou hebben, een nevenfiguur toe die grote delen van het verhaal
vertelt. Deze nevenfiguur, Daniel Drouin, een assessor, is een typische
buitenstaander, een humanist, een ironischsceptisch handelend en denkend mens,
die het gebeuren rondom Grandier van veilige afstand beziet. Bij Vestdijk zou zo'n
figuur langzamerhand betrokken raken bij het lot van de priester en ten slotte zijn
positie van buitenstaander opgeven en daardoor eventueel zelf vereenzaamd en
ellendig achterblijven. Bij Johnson is dat veel minder het geval; Drouin raakt eigenlijk
pas bij het lot van Grandier (Granier) betrokken als deze ellendig omkomt op de
brandstapel.
Niettemin is het soms net alsof je Vestdijk leest, bij voorbeeld deze passage:
‘Nadat hij weer boven was gekomen zette hij de opgebrande kaars op de tafel en
deed het raam een stukje open. De Manke stak het plein schuin over met zijn cape
over zijn hoofd getrokken tegen de regen. Een massa duisternis in de rest van
duisternis. Toen hij bij het begin van de slachterijstraat gekomen was waren zijn
soppende voetstappen beter te horen; zijn kreupelheid kwam zeer duidelijk uit.’
Dromen van rozen en vuur behandelt een gruwelijk drama. Men kan zich afvragen
of exorcisme nu nog wel een thema is dat zo'n uitgebreide behandeling verdient.
Maar in feite gaat de roman over iets anders, gaat ze over de haat van een domme
gemeenschap tegen een uitzonderlijk mens. Het werk illustreert wat Bernanos al
schreef: ‘Iedereen weet toch waartoe de geduldige, waakzame haat van de
middelmatige in staat is.’
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‘Het menselijk bestaan wordt begrensd door twee afgronden:
fanatisme en absoluut scepticisme’
Een interview met de Tsjechische schrijver Milan Kundera
Jan Siebelink
Bij uitgeverij Agathon verscheen deze maand het tweede boek in
vertaling van de Tsjechische, in Parijs wonende schrijver Milan
Kundera: ‘Het boek van de lach en de vergetelheid’, vertaald - evenals
het vorige ‘Hel leven is elders’ - door Jana Beranová. Jan Siebelink
had een gesprek met de schrijver die in 1929 in Brno werd geboren.
In 1948 werd hij in het kader van de stalinistische zuiveringen uit de
partij gezet en hem het recht te studeren ontnomen. Daarna werkt
hij in de mijnen, wordt jazz-musicus en ten slotte leraar aan de
Praagse filmacademie waar zijn leerlingen, onder wie Milos Forman,
de Tsjechische ‘Nouvelle Vague’ creëren. In 1967 schrijft hij de roman
‘De grap’, die tot symbool wordt voor alle Tsjechen die een socialisme
met een menselijk gezicht nastreven. Na de Russische inval in
augustus 1968 krijgt Kundera een schrijfverbod. Zijn boeken worden
uit de bibliotheken verwijderd. Sinds 1975 woont Kundera met zijn
vrouw Vera in Parijs en doceert hij Slavische literatuur aan de Ecole
des Hautes Etudes. In 1973 krijgt hij voor zijn roman ‘Het leven is
elders’ de Prix Médicis voor het beste buitenlandse boek. In Amerika,
waar zijn werk onder meer door schrijvers als Philip Roth hoog wordt
gewaardeerd, kreeg Kundera onlangs de Commonwealth-prijs, een
prijs die eerder aan Gabriel Garcia Marquez werd toegekend.

Hou je van Dostojevski?
‘In 1968 hebben de Russen Tsjecho-Slowakije bezet. De derde dag van de
bezetting reed ik in mijn auto tussen Praag en Budejovice (de Boheemse stad waar
Camus zijn toneelstuk Le Malentendu laat spelen). Waar ik keek zag ik tanks, en
soldaten die bezig waren kampementen in te richten. Ik werd aangehouden. Een
officier gaf drie soldaten bevel mij te fouilleren. Toen ze klaar waren, vroeg de officier
mij in het Russisch: “Kak tchouvstvouyyetyece?”, wat betekent: Hoe voelt u zich?
Wat zijn uw gevoelens? De vraag was niet op spottende of kwaadaardige toon
gesteld. Integendeel. De officier voegde, eerder bezorgd, eraan toe: “Deze hele
bezetting is een groot misverstand. Maar het zal wel goed komen. U moet weten
dat wij van de Tsjechen houden. Wij houden van u.” Tsjechische staatslieden zijn
gearresteerd, tanks verwoesten het landschap, vreemde soldaten controleren ons,
de toekomst van het land is uitzichtloos en de officier van het bezettende leger
verklaarde mij zijn liefde. Besef goed, hij wilde niet zijn afkeuring over de bezetting
betuigen, zijn houding kwam ook niet voort uit het sadistische plezier van de
overweldiger. Een ander archetype was in het geding: dat van de gekwetste liefde.
Waarom willen die Tsjechen (die wij zo graag mogen) niet met ons samenleven?
In vrede en vriendschap. Wat jammer nou dat we tanks moeten gebruiken om hun
te leren wat liefde is!
Of ik van Dostojevski houd? Sinds '68 niet meer. Ik moest hem herlezen omdat
mij gevraagd was een toneelbewerking van De Idioot te maken. Wat mijn afkeer
wekt is het klimaat van zijn boeken. Een romanwereld waarin alles gevoel wordt.
Anders gezegd: waarin het gevoel wordt verheven tot de rang van norm en waarheid.
Gevoel als de rechtvaardiging van gedrag. Maar de nobelste gevoelens
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rechtvaardigen de ergste gruwelen. Anti-Russische reflex van een getraumatiseerde
Tsjech? Nee, want van Tsjechov hou ik nog steeds.’
Je bent geen Tsjech meer.

‘Nee. Vlak na de publikatie van mijn laatste boek in '78, kreeg ik een simpel briefje
van een Praags ministerie, waarin stond dat mij de Tsjechische nationaliteit was
afgenomen. Een week na Mitterrands overwinning ben ik, tegelijk met Cortazar,
“par décret présidentiel”, dat wil zeggen door persoonlijke tussenkomst van de
president, Frans staatsburger geworden.’

Je bent geen ‘émigré’ meer.
‘Ik heb me nooit een émigré gevoeld in de klassieke betekenis van het woord. Ik
ben niet gefrustreerd, ik heb geen heimwee, ik vermijd contacten met Tsjechische
kringen in Parijs. Ik voel mij thuis in Frankrijk. Dat heeft ook te maken met mijn
opvoeding. Twee ooms van mij zaten in de internationale surrealistische beweging.
Aragon en Breton kwamen bij ons thuis.’

Seks
Je bent afkomstig uit een Centraaleuropees land - met een socialistische dictatuur
- dat je tot staatsvijand numero één heeft verklaard en je woont en werkt nu in een
vrij, westers land waarmee je je altijd verbonden hebt gevoeld. Geen oncomfortabele
positie voor een schrijver. ‘Deel uitmaken van twee culturen is voor een schrijver
uiterst vruchtbaar. Je kunt de wereld alleen begrijpen wanneer je die van
verschillende kanten kunt bekijken. Mijn laatste boek - het eerste dat ik in Frankrijk
heb geschreven - ontvouwt zich in een dubbele geografische ruimte: de
gebeurtenissen die plaatsvinden in Praag worden gezien door Westeuropese ogen,
terwijl wat in Frankrijk gebeurt wordt gezien door de blik van Praag. Het boek is een
ontmoetingsplaats van twee werelden.
Aan de ene kant mijn land: in de loop van een halve eeuw heeft het een Duitse
en Russische bezetting gekend, democratie, fascisme, stalinisme, deportaties,
revoluties, et cetera. Kortom, de stelselmatige vernietiging, niet alleen van de eigen,
maar ook van de westerse cultuur. Tsjecho-Slowakije is een land dat wegzinkt onder
het gewicht van historische gebeurtenissen. Anderzijds Frankrijk: eeuwenlang het
culturele centrum van de wereld. Nu een natie die lijdt omdat het geen grote
historische gebeurtenissen meer meemaakt.’
In je laatste boek komen journalistieke reportages voor van belangrijke evenementen
uit de recente Tsjechische geschiedenis. Ik citeer Henry James: ‘...De roman moet
er zich op toeleggen het leven te reproduceren. Dat is zijn enige bestaansreden.
Daar men mag aannemen dat Geschiedenis ook het leven weergeeft, behoort een
romancier als een historicus te spreken.’ Zijn die woorden op jou van toepassing?
‘Ik spreek niet als historicus. Ik heb er geen behoefte aan een getrouw beeld te
geven van wat zich in mijn land heeft afgespeeld en nog aan het afspelen is. Daarom
ben ik ook zo kwaad over de omslag die het boek in vertaling gekregen heeft: een
plaatje met prikkeldraad, met geheime agenten... de Goelag. De Goelag interesseert
me als schrijver niet. Als iedereen, als de hele wereld, ben ik natuurlijk tegen de
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concentratiekampen. Maar het boek gaat veel meer over seks en via de seks over
het lachen en de vergetelheid.’

De roman bevat een essay over het lachen.
‘Tijdens de Russische inval kon je explosies van enorm lachen horen in de straten
van Praag. Uitlaatklep voor een smartelijke ervaring. Een andere vorm van de
Sartriaanse blik waardoor afstand tot de gebeurtenissen wordt genomen. De Russen
ergerden zich aan dat uitbundige lachen. Ze voelden dat we de historische
gebeurtenissen die ze ons oplegden niet serieus namen.’
Je onderscheidt een duivels en een engelachtig lachen. De duivel lacht
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omdat Gods wereld hem zinloos lijkt. De engel lacht omdat alles in Gods wereld zin
en betekenis heeft. ‘Ik meen dat mensen dezelfde fysiologische manifestatie (het
lachen) gebruiken om uitdrukking te geven aan twee verschillende metafysische
houdingen. Iemands hoed valt op de kist in een pas gedolven graf, de begrafenis
verliest op dat moment zijn zin en er wordt gelachen. Twee verliefden rennen
lachend, hand in hand, door een weiland. Ze lachen omdat de wereld zin heeft. Ze
kunnen niet ophouden en zouden het liefst ieder willen betrekken in hun blijdschap.
Als je beide vormen tot hun extreme grenzen voert, krijgen ze een apocalyptisch
karakter. De engelen die zo overtuigd zijn van de zinvolheid van de wereld, staan
klaar om ieder op te hangen die hun vreugde niet wil delen. Daartegenover staat
het andere lachen dat proclameert dat alles zinloos is, dat begrafenissen belachelijk
zijn, dat naaktlopen op de westerse stranden slechts een komische pantomime is.
Het menselijk bestaan wordt begrensd door twee afgronden: fanatisme en absoluut
scepticisme.’

Milan Kundera (foto Eddy de Jongh)

YOUNG ARTHUR'S EARRINGS WERE THE TALK OF NOTTINGHAM

Eluard
Er wordt veel gedanst en gelachen in je boek. Ook de Franse dichter Eluard wordt
zingend en dansend ten tonele gevoerd.
‘Een dictatuur, vooral in zijn beginfase, doet een beroep op de paradijselijke droom
van een wereld waar ieder leeft in harmonie, verenigd in een gezamenlijke wil. Als
een totalitair systeem dit archetype niet exploiteert, dat diep in ons zit en in alle
religies wortelt, zou het nooit zoveel mensen kunnen aantrekken. Maar als de droom
niet zo mooi blijkt en
Vervolg op pagina 56

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

54

De twee gezichten van Céline
Bij de vertaling van D'un chateau l'autre door Frans van Woerden
Van het ene slot naar het andere door Louis-Ferdinand Céline Vertaling
Frans van Woerden Uitgever: Meulenhoff, 383 p., f49,50
Céline-Journaal 2 Uitgever: Bzztôh, 48 p., f10,Ed Jongma
Céline mag zich in Nederland verheugen, in ieder geval waar het de publiciteitsmedia
betreft, in een nog steeds groeiende belangstelling. Het verschijnen van de vertaling
van D'un chateau l'autre, Van het ene slot naar het andere, viel bij voorbeeld samen,
en het zal zeker niet toevallig zijn, met een radioprogramma van anderhalf uur over
de schrijver, en de uitgave van het tweede nummer van het Céline-journaal onder
auspiciën van het Nederlandse Céline-genootschap. Een opmerkelijk fenomeen,
dit genootschap, maar het heeft met de verschenen twee afleveringen van het
journaal haar bestaan zeker al gerechtvaardigd.

Céline: het rechts-rechtsportret

De artikelen die opgenomen werden, zijn informatief en zakelijk en lijken erop
gericht elke mythevorming rond de schrijver bij voorbaat te ontmaskeren. Hetzelfde
kan niet gezegd worden van een brief van Gerard Reve, waarmee het tweede
nummer opent. Dat Céline van Europees formaat was, akkoord, maar het bewijs
dat Reve aanvoert, ‘dat hij (Céline) even goed Engels sprak en schreef als Frans’,
is een fabeltje. Je hoeft maar twee regels Engels van hem gelezen te hebben om
te weten dat hij zich in die taal misschien kon behelpen, maar meer ook niet. En:
‘Hij is bij mijn weten de enige Franse 20ste eeuwse schrijver, die de “Franse cultuur”
vergeleek met die van de rest van de wereld, en zich bewust was, dat er belangrijke
schrijvers bestonden die geen Fransman waren en geen Frans schreven.’ Een mooi
portret, dat evenwel geen enkele gelijkenis vertoont met Céline, maar veel meer
met een man als Valéry Larbaud.

Céline
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Céline: het links-linksportret

De twee eerste artikelen uit het tweede nummer hebben de Duitslandtrilogie als
onderwerp en vormen dus een goede begeleiding bij deze nieuwe vertaling. Jan
Versteeg gaat in op ‘de tijd en de chronologie’ binnen de drie boeken en wijst erop
dat chronologisch Nord, het tweede deel, eerst komt, dan het eerste deel van
Rigodon, dan pas D'un chateau l'autre, en vervolgens het laatste deel van Rigodon.
Men kent waarschijnlijk ongeveer de loop der gebeurtenissen: Céline vluchtte kort
na de invasie in Normandië met zijn vrouw Lili en de kat Bébert naar Duitsland, om
vandaar te trachten naar hetzij Denemarken, hetzij Zwitserland te komen. Dit lukte
niet. Na een verblijf in Baden-Baden komt het gezelschap via Berlijn terecht in
Zornhof, een plaatsje ten noordoosten van Berlijn, waar zij verblijven tot eind oktober.
Daarna voegen zij zich bij het legertje Franse collaborateurs dat zich samen met
de regering-Pétain heeft genesteld in het dicht bij de Zwitserse grens gelegen plaatsje
Sigmaringen. Het verblijf hier, dat vier maanden zal duren, vormt het eigenlijke
onderwerp van D'un chateau l'autre. Begin maart 1945 krijgt Céline toestemming
om Sigmaringen
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te verlaten en naar Denemarken te vertrekken, waar hij na een enerverende treinreis
van drie weken door een totaal verwoest en ontredderd Duitsland en bestookt door
talloze bombardementen ook werkelijk arriveert.

Verteller en lezer
Interessanter dan het vermelden van deze chirurgische ingrepen in de chronologie
die bekend verondersteld mogen worden, is Versteegs poging een analyse te geven
van de accenten die Céline in de drie boeken legt. Zoals altijd bij Céline lopen ook
hier fictie en werkelijkheid door elkaar heen, maar door de aard der omstandigheden
- het gaat om de beschrijving van een historisch belangwekkende situatie - wordt
Céline nu bovendien kroniekschrijver. Deze drie aspecten van Céline schrijverschap
worden in de trilogie wisselend benadrukt. Volgens Versteeg overheerst in D'un
chateu l'autre de kroniekschrijver, in Nord de romancier, dat wil zeggen dat de
werkelijkheid hier in sterke mate door de verbeelding wordt getransponeerd, en in
Rigodon de autobiograaf. Het is een aardig gevonden gezichtspunt, en er valt zeker
iets voor te zeggen. Michèle Out-Breut gaat in op het geraffineerde spel dat Céline
met de lezer speelt in de trilogie. Volgens haar stonden voor hem na de oorlog in
beginsel twee mogelijkheden open: volharding in het kwaad ‘zonder wroeging en
met opgeheven hoofd’ of een vragen om vergeving ‘zonder enige waardigheid’. In
beide gevallen zou de trilogie mislukken, omdat dan het typisch Célineaanse
bondgenootschap tussen verteller en lezer zou ontbreken. Daarom koos Céline
voor een hardnekkig manipuleren van de lezer door de wrange gebeurtenissen in
het satirische en burleske te trekken. Als er geen hoop meer is voor de mensheid,
als er geen idealistische normen meer bestaan, dan kan men maar beter het vege
lijf zien te redden, en trachten de lezer mee te krijgen in een grotesk spel van
verontwaardiging en medelijden bij de aanblik van een zo apocalyptische ondergang;
‘Men kan nu maar beter flink schransen, en zo veel mogelijk slapen op de weg die
leidt naar helemaal niets.’
In een interview met Madeleine Chapsal heeft Céline eens gezegd: ‘Het verhaal
van D'un chateau l'autre is eigenaardig omdat het nogal grappig is 1142 ter dood
veroordeelde Fransen in een stadje bij elkaar te zien... Dat zie je niet vaak! Je schrijft
maar heel zelden de kroniek van 1142 ter dood veroordeelden!... Een heel klein
vijandig Duits plaatsje met de hele wereld tegen je... Want die van Buchenwald, alle
mensen stonden op ze te wachten om ze te omhelzen, te kussen, terwijl die van
Sigmaringen, de wereld zat achter ze aan om hun ingewanden eruit te snijden...
Dat is een heel merkwaardige toestand die niet vaak voorkomt! Dat is nogal grappig,
1142 kerels ingesloten door de dood die, allemaal, probeerden degene aan te wijzen
die voor iedereen moest boeten! En ik zat erbij omdat ik antisemiet was... Dat was
iets bijzonders. “Ik, ik was collaborateur maar geen antisemiet, maar hij, hij daar
was antisemiet. Aha, hij dus, we kunnen onze gang gaan, hij zal boeten voor ons
allemaal.” Lafheid, echte menselijke vuilakkerij!...’

Grimmige humor
De schrijnende tegenstellingen - Buchenwald, Sigmaringen - en de
achtervolgingswaan maken van dit fragment een exemplarisch staaltje Célineaanse
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psychologie. Célines neiging om zondebokken aan te wijzen die schuld dragen aan
zijn ongenoegens en onvrede keert zich als een boemerang tegen hem. Hij zal
overal voor op moeten draaien. De hele wereld, en niet alleen de joden, zit hem
ditmaal op de hielen. Het is een instelling die na de oorlog al zijn proza zal vergiftigen
en inspireren. Verheffende literatuur levert het niet op, maar daar is het Céline ook
nooit om te doen geweest. Meer nog dan zijn vorige boeken vormt de Duitslandtrilogie
de neerslag van een lang aangehouden woedeaanval. Het astmatische, hijgende
proza is daarbij heel functioneel. Het lijkt of er voortdurend lucht te weinig is om al
zijn grieven naar buiten te kunnen krijgen, grieven die trouwens vervat zijn in een
snerpende en grimmige humor.

The Dentist

Dat Céline zijn trilogie begint met de Sigmaringen-periode heeft ongetwijfeld ook
te maken met praktische overwegingen. Hij moest zich weer een lezerskring
veroveren en een kroniekachtige beschrijving van de voor Fransen intrigerende
lotgevallen van Pétain en de zijnen in het Duitse ballingsoord Sigmaringen leek
daartoe het meest opportuun. Van het ene slot naar het andere opent met de
penibele omstandigheden waaronder Céline zich aan het schrijven van de trilogie
zet. Hij is uit Denemarken teruggekeerd in Frankrijk en woont met Lilly en een aantal
honden in Meudon, een voorstadje van Parijs, waar hij een kwijnende artsenpraktijk
uitoefent. Hij leidt een sterk vereenzaamd en geïsoleerd leven en wordt naar het
schijnt, maar men kent langzamerhand zijn achtervolgingswanen, door iedereen
met de nek aangekeken. De enige mensen buiten zijn patiënten met wie hij contact
heeft zijn zijn uitgever Gaston Gallimard en diens hoofdredacteur Jean Paulhan,
die hem hardnekkig op de huid zitten teneinde kopij los te krijgen. De meest
genadeloze portretten die in het boek voorkomen zijn die van Achilles Brottin en
Norbert Loukom, onder welke namen beide bovengenoemde heren in het boek
optreden. Zij komen te voorschijn als ergerlijke uitzuigers die mooi weer maken en
in dure auto's rondrijden op kosten van de arme schrijvers wier werk in hun kelders
ligt te beschimmelen. Vergeleken bij het venijn dat Céline in hun beschrijving stopt,
munt het portret dat Hermans in Uit talloos veel miljoenen van zijn uitgever Van
Oorschot geeft uit door een opperste vriendelijkheid. Men kan zich afvragen of het
feit dat zij niettemin het boek hebben willen uitgeven aanvullend bewijs levert voor
hun schurkachtigheid, of dat het juist getuigt van een zekere grootmoedige zieleadel.

Vertaling
Uit de notities bij de Franse Pléiadeuitgave van de trilogie blijkt, dat Céline in deze
jaren een zeer uitgebreide correspondentie voerde met Gallimard waarin vaak een
totaal andere toon te beluisteren viel. Heftige fragmenten worden steeds
geneutraliseerd door betuigingen van een warme vriendschap. ‘Ik maak maar een
grapje; als je al geen grapje meer mag maken...’ ‘De relaties (schrijft Henri Godard,
de bezorger) behouden in hun meest gespannen momenten toch iets van een spel.
Céline provoceert, beschimpt, maar zonder dat het ooit mogelijk is om vast te stellen
of je hem au sérieux moet nemen, of dat hij maar een spelletje speelt.’ Het zal wel
beide in een zijn, wat goed past bij de gevoelige, kwestbare en daardoor agressieve
persoonlijkheid van Céline.
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Interview met Milan Kundera
Vervolg van pagina 53
er staan mensen op die niet langer in de droom willen geloven, zijn de leiders van
het paradijs verplicht, ver weg, op de rand van dat Eden, een kleine Goelag te
bouwen. Al gauw dijt de Goelag uit en gaat steeds perfecter functioneren. Het
aangrenzende paradijs wordt almaar kleiner. En nu Eluard. Toen deze
ex-surrealistische dichter communist werd, ging hij poëzie schrijven die ik met de
naam “totalitair” wil betitelen. Eluard bezong broederschap, onschuld, vrede en
hekelde cynisme, somberheid, decadentie. In 1950 werd Eluards vriend, de Praagse
surrealist Závis Kalandra, veroordeeld tot de dood door ophanging. Eluard verdrong
zijn persoonlijke gevoelens voor de boven-individuele zaak van het zegevierende
communisme en verklaarde openlijk het met de machthebbers eens te zijn. Kalandra
moest worden opgehangen. De beul doodde en de dichter zong. In de roman danst
Eluard op het Wenceslasplein en zweeft, zingend, boven de stad, boven paradijs
en Goelag. Het is geen kunst de Goelag te veroordelen, het is oneindig veel moeilijker
tijdig de poëzie te doorzien en af te wijzen, die tot de gruwelen leidt. Waarom is dat
moeilijk? Omdat poëzie een aspect van het paradijs is. Mensen zullen altijd weer
gehypnotiseerd zijn door deze poëzie en op weg gaan naar nieuwe Goelags, op
het ritme van datzelfde lyrische lied dat Eluard zong terwijl de rook van Kalandra's
lichaam uit de verbrandingsoven naar de hemel steeg.’

Het andere thema is de vergetelheid. ‘Wanneer iemand mij vroeger had verteld dat
mijn land op een dag niet meer zou bestaan, had ik dat onzinnig gevonden. Na de
Russische inval werd iedere Tsjech geconfronteerd met de gedachte dat de natie
heel gemakkelijk van de landkaart kon worden uitgewist. In de zeventiende eeuw
was Litauwen een machtige Europese natie, met een heel specifieke eigen cultuur.
Er is niets meer van over. Uitgevlakt. Het is zeker dat de Russen alles zullen doen
om Tsjecho-Slowakije in hun “beschaving” te laten opgaan. Om dat proces te
bevorderen vindt in mijn land een georganiseerd vergeten plaats. Sinds twaalf jaar
is er geen literatuur meer gedrukt. Tweehonderd schrijvers, waaronder de dode
Kafka, zijn verboden. Onlangs zijn 153 historici uit hun functie ontheven. Monumenten
worden afgebroken, straatnamen onophoudelijk veranderd. Een volk dat het besef
van zijn verleden verliest, verliest ook langzamerhand het besef van zich zelf. Elke
stad, elk dorp is bezig een kafkaëske nachtmerrie te worden, een “klein station aan
de lijn naar Rusland”, zoals de openingszin van Musils roman Die Verwirrungen des
Zöglings Törless luidt.’
Heeft de Russische annexatie van Centraal-Europa gevolgen voor het Westen?
‘Ik kan het idee niet van me afzetten dat het einde van Midden-Europa niet het
begin van het einde is van West-Europa. Ik ervaar West-Europa als fragiel. Want
Tsjecho-Slowakije en Hongarije en Oostenrijk hebben nooit deel uitgemaakt van
Oost-Europa. Vanaf het begin van hun bestaan hadden ze deel aan het grote
avontuur van de westerse beschaving: gotiek en renaissance en vooral de Reformatie
waarvan de oorsprong in mijn land lag. In Centraal-Europa kreeg de moderne cultuur
zijn grootste impulsen: psychoanalyse en twaalftonig stelsel (Wenen), structuralisme
(Praag), Bela Bartòk (Boedapest), Musil en Kafka met een nieuwe romanestetiek.
Centraal-Europa is voor het Westen altijd een vitaal centrum geweest. Daar is niets
meer van over.’
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De jeugd
In de romans van Cervantes, van Diderot, van Sterne is de geschiedenis nauwelijks
aanwezig. De figuren komen op, beleven hun avonturen, verdwijnen. Dat alles in
een onduidelijk decor. De negentiende-eeuwse schrijvers ontdekten de geschiedenis
voor de roman. Hun personages zijn een produkt van die geschiedenis (De Balzac).
Jij refereert in je roman aan historische feiten, je laat privégeschiedenissen
voortdurend afwisselen door fragmenten uit de collectieve geschiedenis, maar ik
heb de indruk dat er nauwelijks een relatie tussen beide is. Wat is precies de functie
van geschiedenis in jouw roman?
(Lange aarzeling) ‘... Ik heb niet zo gauw een antwoord op je vraag...’ (Stilte) ‘...
Ik zal proberen hardop te denken. Je hebt gelijk, de geschiedenis staat buiten de
mensen, is een groteske, een kwaadaardig monster... Het is normaal dat mensen
de geschiedenis maken... bij ons worden mensen door de geschiedenis vernietigd.
We maken geen geschie-
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denis, we ondergaan haar slechts... De vrouwelijke hoofdfiguur Tamina, een
Tsjechische bannelinge in Frankrijk, wanhoopt of ze zich wel haar overleden man
zal blijven herinneren. Ze vecht tegen de vergetelheid. Wat de bezetter ons aandoet,
doet het individu zich zelf aan. In die paradox ben ik geïnteresseerd...’

Tamina verlangt naar een wereld ‘waar de dingen niets meer wegen’. In een
droomscène wordt ze meegelokt naar een eiland waar de kinderen aan de macht
zijn. Ze wordt door hen verkracht, bevuild en ten slotte gruwzaam omgebracht. Wil
je zeggen dat kinderen kwaadaardig zijn?
‘Ik heb in die scène mijn hoofdthema tot de uiterste consequentie willen uitwerken.
In communistische landen gaat het altijd om de jeugd. Niet omdat die jeugd de
toekomst heeft - die heeft het niet - niet omdat die jeugd eens volwassen zal zijn,
maar de jeugd heeft geen verleden. Het toekomstige Tsjecho-Slowakije zal een
natie van kinderen zijn.’
Op het eiland waar Tamina terechtkomt worden de gebeurtenissen niet in bedwang
gehouden door de tijd. Er stroomt geen tijd. Door deze en andere passages met
dat tijdloze karakter deed je boek me aan Marquez' roman Honderd jaar eenzaamheid
denken.
‘Latijns-Amerika en Centraal-Europa ondergaan een parallelle ontwikkeling. Beide
zijn grensgebieden van het Westen. In beide is het “Westers-zijn” een probleem
geworden. Toen Spanje en Portugal zich van Zuid-Amerika meester maakten,
onderbraken ze de oude Indiaanse tijd en brachten de westerse tijd mee met zijn
opeenstapeling van evenementen. Het dorp Macondo uit Marquez’ roman is buiten
de historie gesitueerd. Ondanks een formidabele accumulatie van gebeurtenissen
spelen die zich niet af in een tijdsverloop van verleden, heden en toekomst. Er heerst
een rondlopende, een mytische tijd, een eeuwige herhaling van gebeurtenissen...
Die tijd heerst ook in mijn roman. (Aarzelt)... Nee, ik ben niet in staat je vraag
bevredigend te beantwoorden. Ik kan alleen dit zeggen: ook Marquez, op zijn wijze,
stelt de geschiedenis ter discussie.’
Je laatste boek kent niet de hechtheid van bij voorbeeld De grap. Historische faits
divers, essays, abstracte bespiegelingen, het sprekend invoeren van nog levende
publieke personen en fragmenten waarin Milan Kundera zelf optreedt. Alsof de
realiteit de fictie op de hielen zit. Is het wel een roman? Zo ja, wat maakt een roman
tot een roman?
‘De eenheid van een boek hoeft niet noodzakelijkerwijs uit de intrige voort te
vloeien, maar kan ook geleverd worden door één of meerdere hoofdthema's. De
roman bestaat uit zeven delen. Alle delen zijn variaties. Een roman is een spel met
bedachte figuren. Om te benadrukken dat verbeelding echt verbeelding is, ben ik
zelf ook aanwezig. Ik heb nooit gehouden van de illusie die de realistische roman
ons schenkt.’
Je bewondert Diderots roman Jacques le Fataliste. Waarom?
‘Omdat dit het type van “romanjeu” is. De roman als divertissement. Diderot bouwt
zijn boek niet op de eenheid van handeling, een principe dat altijd, automatisch is
beschouwd als inherent aan de “roman”. Ik ken geen fascinerender boek dan Jacques
le Fataliste. Diderot hanteert de methode van de verschillende points of view, en
gebruikt de optiek van de telescoop. Hij schept een ruimte in de roman die vóór
hem ongekend was. Een scène zonder decor. Vanwaar komen zijn figuren? Niemand
weet het. Hoe oud zijn ze? Het gaat ons niets aan. Diderot doet niets om ons te
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laten geloven in het echte bestaan van zijn personen. Toch zijn ze levendiger dan
die van De Balzac. Ik lees zo vaak dat er een crisis van de roman is, dat dit genre
al zijn mogelijkheden zou hebben uitgeput. Ik heb een heel andere indruk. Gedurende
de vierhonderd jaar van zijn bestaan - de moderne roman begint bij Don Quichot heeft de roman vele mogelijkheden ongebruikt gelaten. Diderots boek is een explosie
van een niets ontziende vrijheid, zonder enige auto-censuur, een explosie van
erotiek, die het zonder de rechtvaardiging van een sentimenteel alibi kan stellen.’
(Kundera kijkt naar de omslag van zijn boek.) ‘Een plaatje met een
concentratiekamp! Mijn boek gaat over de strijd van de mens tegen de macht en
dat is een strijd van de herinnering tegen de vergetelheid. Maar het gaat vooral over
seks. Het is bijna pornografie. Ik ben erotomaan. Alle Tsjechen zijn erotomanen.
Omdat ze daarin alleen nog maar volledige vrijheid bezitten.’
Het boek van de lach en de vergetelheid van Milan Kundera verscheen bij uitgeverij
Agathon, 291 p., f29,50.
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Geterroriseerd door de droogte
De compacte spanning van de Braziliaan Graciliano Ramos
Vlucht voor de droogte door Graciliano Ramos vertaling: Cecilia Correia
Castilho Uitgever: Het Wereldvenster, Novib, 105 p., f19,50
Maarten Steenmeijer
Het is niet de geringste verdienste van De Derde Sprekerserie (een
samenwerkingsproject van uitgeverij Het Wereldvenster en de
ontwikkelingsorganisatie de Novib) een aantal belangrijke romans uit Afrika, Azië
en Latijns-Amerika toegankelijk gemaakt te hebben voor het Nederlandse publiek.
Hoewel deze taalgebieden niet verwaarloosd worden door de andere uitgeverijen
blijft er blijkbaar genoeg waardevols over om een aantrekkelijke serie als De Derde
Spreker mogelijk te maken.
Wat Latijns-Amerika betreft blijkt het accent vooral te liggen op de literatuur van
vóór de boom (de spectaculaire groep schrijvers die de laatste twintig jaar wereldfaam
hebben verworven: García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar). Zo
verschenen de laatste jaren Cacaoplantage (oorspronkelijk verschenen in 1933),
een niet zo geslaagd werk van de bekendste Braziliaanse schrijver van deze eeuw
(Jorge Amado) en Huasipungo (1934) van de Ecuadoriaan Jorge Icaza, een roman
over de Indianenonderdrukking die nog niets aan kracht heeft ingeboet. Ook Vlucht
voor de droogte van de Braziliaan Graciliano Ramos (1892-1953) dateert uit de
jaren dertig (de eerste druk verscheen in 1938). En net als Huasipungo is het nog
steeds een actueel boek, en dan doel ik niet alleen op de onveranderde sociale
structuren van Latijns-Amerika, maar ook op de literaire kwaliteiten.
Vlucht voor de droogte speelt zich af op de sertao, het droge binnenland in het
Noordoosten van Brazilië. Een gezin (Fabiano, Sinhá Vitória, hun twee zoontjes en
het teefje Baleia) zijn op zoek naar een vruchtbaar stukje land, vinden vervolgens
een - zij het miniem - bestaan op een fazenda (landgoed) en moeten ten slotte ook
hier wegtrekken als de droogte wederom toeslaat.
Het lijken de ingrediënten voor een sociaal-realistische roman van het zuiverste
water. Toch is de beschrijving van de uiterlijke verschrikkingen veel minder belangrijk
dan de psychologische tekening van het door de droogte geterroriseerde gezin, in
het bijzonder van Fabiano en het teefje Baleia.

Wrang mechanisme
Beiden worden gedreven door een mengeling van opstandigheid en
aanpassingsvermogen. Onmacht is het gevolg van de voortdurende strijd tussen
deze twee polen: ‘Voor haar (Baleia) betekende een trap een onaangenaam maar
onvermijdelijk iets. Er was maar één manier om eraan te ontkomen: de vlucht. Maar
soms kreeg ze bij verrassing het uiteinde van een sandaal tegen haar achterste ze liep dan jankend weg, verborg zich in het kreupelhout en had dan maar één
wens: haar tanden eens in een paar scheenbenen te zetten. Maar aangezien ze
niet in staat was om haar wens ten uitvoer te brengen, kalmeerde ze.’
Hond en baasje geven de moed nooit op, maar proberen uit het minste of geringste
lichtpuntje hoop te putten. Daartoe hebben ze een wrang mechanisme ontwikkeld:
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voortdurend de realiteit ontkennen, net doen alsof bepaalde dingen niet hebben
plaatsgevonden. Het is hun enige kans op overleven.

Noodsprong
Meer voor de hand liggende (en daarom minder verrassende) ontsnappingswegen
zijn de drank en de gokspelletjes. Dat daar alleen maar brokken van komen is
voorspelbaar. Het slot van het boek is schrijnend in zijn contrast tussen de strijdlust
van het gezin en de uitzichtloosheid van hun situatie. Ze moeten opnieuw vertrekken
vanwege de droogte, maar Fabiano en zijn vrouw zijn desalniettemin nog in staat
om grapjes te maken en hun hoop te vestigen op een nieuw leven. In de laatste
regels doemt het besef op dat ze nergens meer toe dienden. Hun vertrek naar de
stad is geen keuze geweest, maar een noodsprong in het duister. In de stad wacht
hun twee anonieme kinderen (ze worden nergens met name genoemd) een anonieme
toekomst. De vertaling roept enkele vraagtekens op, te beginnen bij de titel. De
Portugese titel luidt Vidas Secas, hetgeen droge (of dorre) levens betekent. Een
bruikbare titel, vind ik. Waarom dan Vlucht voor de droogte? Natuurlijk speelt de
vlucht een belangrijke rol, maar geen overheersende. Alleen het eerste en laatste
hoofdstuk gaan over vluchten, de rest van het boek betreft het (dorre) verblijf op de
fazenda. ‘Dorre’ of ‘droge levens’ staat niet alleen dichter bij de originele titel, maar
lijkt me bovendien een beter bij de inhoud passende titel.

Het omslag van Ramos' ‘Vlucht voor de droogte’. De boeken in de Derde Sprekerserie zien
er aanmerkelijk beter uit sinds de omslagen worden ontworpen door Peter van Hugten.

Diezelfde dorheid is terug te vinden in de constructie en stijl van de roman. De
hoofdstukken laten zich bijna als korte verhalen lezen, zo compact en vol spanning
zijn ze. Hetzelfde geldt voor de stijl. Het taalgebruik is sober en er worden weinig
voegwoorden en juist veel komma's gebruikt. Dat is in het Portugees overigens
gebruikelijker dan in het Nederlands, waarin tussen de laatste twee woorden uit een
opsomming vrijwel altijd en staat. Toch had de vertaalster in vele gevallen de
Portugese komma's kunnen handhaven, zonder het Nederlands geweld aan te
doen. Het was de spanning ten goede gekomen.
Dit lijkt detailkritiek, maar is het gezien het onderstaande niet. Want hetzelfde
verhaal geldt voor ‘tussenwoordjes’ als nog, toch, dus, derhalve, wel, eens,
enzovoort. Ze zijn in het Nederlands gebruikelijker dan in het Portugees maar storen
in een compacte stijl, ook in het Nederlands. Dan krijg je dus toch wel echt gewoon
dit soort zinnen: ‘Hij schreeuwde zijn uitdagende woorden uit op een verwarde
manier, toch wel een beetje bang dat men hem zou horen.’ Of: ‘Als hij eens enkele
maanden zou kunnen sparen, dan zou hij er bovenop komen.’ Voer voor Kweetal.
Zijn deze twee manieren van vertalen een kwestie van stijl, pertinent fout vind ik
herschrijvingen als ‘de duisternis van de nacht’ waar ‘de nacht’ staat. Of ‘Hij zou
zijn krachten sparen voor iets beters’ terwijl er staat ‘Hij zou zijn krachten sparen’.
Dit zondigt niet alleen tegen de bondige stijl van Ramos, maar ook tegen een van
de meest elementaire regels voor het vertalen van een roman: het boek dient niet
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mooier of lelijker gemaakt te worden, maar (zoveel als mogelijk is) net zo mooi of
lelijk als het origineel te worden.
Het zou van kwade wil getuigen als ik het hierbij zou laten, want de vertaalster
blijkt soms wel degelijk de compacte stijl van Ramos aangevoeld te hebben. Zo
vertaalt zij ‘Apareça um homen!’ (letterlijk: Laat er maar een man komen!) kortweg
met ‘Kom op.’ (té kort misschien?). En, wat belangrijker is, veel van de
oorspronkelijke sfeer is terug te vinden in deze vertaling.
Overigens is Vidas Secas al eerder in het Nederlands gepubliceerd. Het verscheen
in 1972 als Doem van de droogte (ook al zo'n merkwaardige vertaling) in de vertaling
van Rudolf Simoens bij D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel. Het is hier destijds
onopgemerkt gebleven. Het boek verdient beter.

IT WAS THE SMALLEST PIZZA THEY HAD EVER SEEN
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De nachtmerrie van Jack Henry Abbott
Het boek van een intelligentie zonder wereld
In the Belly of the Beast Letters from Prison door Jack Henry Abbott
introductie: Norman Mailer Uitgever: Random House, 166 p., f40,25
importeur: Van Ditmar
Kees Schaepman
Jack Henry Abbott is weer thuis. Nog maar net op vrije voeten werd de schrijver
van In the Belly of the Beast (een selectie van brieven die Abbott uit de gevangenis
aan Norman Mailer schreef) weer opgepakt, verdacht van moord.
De moord die Abbot nu opnieuw achter de tralies brengt, had hij zelf met
vooruitziende blik bijna tot in detail in zijn boek beschreven (zie VN, 26-9-1981): ‘De
vijand staat glimlachend over het een of ander te kletsen. Je ziet zijn ogen:
blauw-groen, vochtig. Hij denkt dat hij met je kan spelen, hij vertrouwt je. Je ziet het
plekje. Het doel tussen het tweede en het derde knoopje van zijn overhemd.’ Een
rituele moord bijna, maar wél een ritueel uit de gevangenis.
Zijn terugkomst in de gevangenis heeft Abbott ook al beschreven: ‘Misschien
hoort de overgrote meerderheid van de gevangenen thuis in de gevangenis. Zij
komen er steeds terug. Ik heb ze al zo lang zien komen en gaan; gaan en komen.
Bijna allemaal (eigenlijk al degenen die ik gezien heb) zijn ze opgelucht als ze weer
binnenkomen. Ze hebben een stoppelbaard en moeten nodig onder de douche. Ze
zien er afgetrokken en hongerig uit wanneer ze terug komen uit de buitenwereld.
Binnen de week hebben ze weer kleur op hun gezicht, zien er keurig uit en maken
met iedereen een praatje. Ze horen thuis in de gevangenis.’ Want de gevangenis
is de enige plaats die zij kennen. Abbott zelf bij voorbeeld heeft sinds zijn twaalfde
jaar alles bij elkaar nog geen jaar buiten de gevangenis doorgebracht. Hij is opgevoed
door de staat: eerst in tuchtscholen en daarna een voortgezette opleiding in federale
gevangenissen.
Jack Abbott is, dat toont hij in zijn boek, intelligent. Opvallend intelligent zelfs, daar
twijfelt hij zelf ook niet aan. Hij schrijft: ‘Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat ik
op mijn dertigste jaar mijn vermogen om te denken begon te ontwikkelen. Ik ben nu
rustelozer dan toen ik tien jaar oud was - en toen al kon niets mij stoppen.’ (De
cursiveringen zijn van Abbott zelf, zijn behoefte om alles wat hij belangrijk vindt nog
eens extra te benadrukken gaat nog verder dan al het geval is bij dit weekblad).

Antipode
Maar intelligentie is het vermogen om bekende feiten onderling zo te combineren
dat daardoor nieuwe kennis ontstaat - en de feiten die Abbott kent over de wereld
buiten de gevangenis komen uit boeken. Over boekenwijsheid beschikt hij in ruime
mate. Kant, Hegel, Marx, Sartre, ja zelfs de bijbel: hij heeft het allemaal gelezen.
Maar de alledaagse werkelijkheid, dat is voor hem terra incognita. Van uit zijn cel
heeft hij de samenleving geobserveerd, alsof hij een vreemde cultuur bestudeerde.
Daardoor wordt, schrijft Abbott, ‘het leren binnenste buiten gekeerd. (-) Je zou
kunnen zeggen dat je eerst anatomie moet studeren voordat je kan leren lopen.’ Hij
heeft alle economische standaardwerken gelezen, maar toen hij eenmaal in vrijheid
zelf boodschappen deed en moest afrekenen aan de kassa, raakte hij in paniek.
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Een intelligente, volledig gevormde, theoretisch grondig onderlegde man - met
maar één handicap: de wereld waarover hij tal van theorieën heeft opgebouwd kent
hij niet uit eigen aanschouwing. En de normen en waarden waarmee hij is opgegroeid
komen uit een andere wereld, de gevangenis. Deze norm bij voorbeeld: ‘Een
gevangene komt altijd in opstand, zelfs met het mes op de keel. Daarom is hij op
dit moment een gevangene. Het is de essentie van de huidige gevangene. Hij kan
niet onderworpen worden. Alleen vermoord (...). Ik heb gevangenisbewakers
meegemaakt die ik niet kan vergeven - zelfs de gedachte dat ik ze zou kunnen
vergeven is waanzinnig. (-) Er zal een bijltjesdag komen.’ In zijn inleiding bij In the
Belly of the Beast vergelijkt Norman Mailer Abbott met Chauncey Gardiner, de held
uit Kosinski's roman Being there: een man die de wereld alleen kent uit
televisieprogramma's. Die vergelijking gaat mank. Want Kosinski's romanheld is
een hol vat, geliefd en succesvol omdat hij door zijn absolute holheid een perfect
klankbord vormt voor de ideeën van anderen. Wanneer Gardiner ten slotte kandidaat
wordt gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, schrijft Kosinski: ‘Geen
enkele gedachte steeg uit Chances hersenen op. Vrede vulde zijn borstkast.’

Jack Henry Abbott

Abbotts borstkast is gevuld met heel andere dingen, die schrijft: ‘Ik kan me niet
voorstellen hoe ik gelukkig zou kunnen zijn in de Amerikaanse samenleving. Na
alles wat die samenleving heeft gedaan, ben ik natuurlijk rancuneus. (...) Moet ik
tevreden zijn wanneer ik als vrij man dezelfde straten mag bewandelen als de
mannen die mijn cel binnenkwamen en me tegen de vloer sloegen?’
Abbott is niet - zoals Mailer schrijft - Gardiners evenknie, maar diens antipode.
Gardiner kende jarenlang niets anders dan de tuin die hij tevreden bewerkte, kwam
terecht in de buitenwereld, viel op omdat hij nooit iets verkeerds zei (ook nooits iets
goeds, maar dat valt minder op), en viel omhoog totdat hij ten slotte door een coterie
van ijdele en succesvolle mensen - die hem allen als hun persoonlijke ontdekking
beschouwden - naar voren werd geschoven voor het hoogste ambt dat een
Amerikaan kan bereiken. Abbott viel juist op door de verschrikkelijke waarheden
die hij vertelde, alleen weigerde de coterie die hém omgaf die waarheid volledig te
erkennen. Alleen Kosinski begreep het, achteraf, ná de moord die Abbott nu opnieuw
in de gevangenis heeft gebracht: ‘Daar zaten we met zijn allen rond die vervloekte
tafel; we zaten al reikhalzend uit te kijken naar de recensies. Maar geen van ons
vroeg: geloof je in wat je schrijft, Jack? Geloof je echt dat je moet moorden om geen
lafaard te worden?’ (VN, 26-9-1981)

Ivoren toren
De recensies waar Mailer, Kosinski en al die andere vrienden van de successchrijver
Abbott naar uitkeken waren bijna allemaal onvoorwaardelijk lovend. In the Belly of
the Beast is ook een fascinerend boek. Bij flarden zelfs briljant. Want uit flarden
bestaat het hele boek - van enige compositie is nauwelijks sprake. In the Belly of
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the Beast is, zoals gezegd, een selectie uit brieven die Abbott schreef aan Norman
Mailer in de tijd dat de laatste bezig was met een boek over Gary Gilomore - de ter
dood veroordeelde Amerikaan die op eigen verzoek geëxecuteerd werd. De
geselecteerde passages zijn op onderwerp gerangschikt en op basis daarvan is
een hoofdstukindeling gemaakt. Dat is jammer, want
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daardoor mis je de samenhang tussen de verschillende brieven en vooral ook de
brieven van Mailer zelf. Waarom die laatsten ontbreken wordt nergens verantwoord.
Voor zover er nog sprake is van enige composities valt Abbotts boek in twee delen
uiteen. In de eerste hoofdstukken schrijft hij vooral over zijn eigen wereld, de
gevangenis. In de laatste hoofdstukken pakt hij het breder aan, daarin komen zaken
als racisme in de Verenigde Staten de keus tussen marxisme en kapitalisme, het
Amerikaanse rechtsstelsel en de buitenlandse plitiek aan de orde. De krenten zitten
in het eerste deel van het boek, waarin Abbott zijn eigen ivoren toren beschrijft en
niet de wereld daarbuiten. Mailer geeft in zijn inleiding perfect het verschil aan: ‘Ik
ben veel meer onder de indruk van wat Abbott schrijft over de gevangenis dan van
zijn globale analyses over buitenlandse politiek en revolutie. Het eerste is het
hoofdgerecht, het andere de soep die hij nooit heeft gegeten.’ Maar het zou mij niet
verbazen wanneer Abbott zelf juist de meeste waarde hecht aan zijn analyses. Met
soms nauw verholen trots bouwt hij hele theorieën op over de compositie van de
wereld. Abbott heeft nogal wat filosofen gelezen, en dat wil hij ook tonen. Soms lijkt
hij net een achttienjarige die net het gymnasium voltooid heeft en nu denkt, op grond
van alles wat hij heeft gelezen, de wereld te kunnen doorgronden. Tussen de regels
kun je lezen dat Mailer, in ieder opzicht zoveel meer een man van de wereld, hem
daarop gewezen moet hebben. De met verwijzingen naar Dostojevski en Lenin
gelardeerde passages steken uiterst grijs af bij de brute indringendheid waarmee
Abbott over zijn eigen, direct ervaringen schrijft.
Anderen hebben natuurlijk eerder ook al geschreven over hun ervaringen in
Amerikaanse gevangenissen of in gevangenissen die net zo gruwelijk zijn. Caryl
Chessman werd er in de jaren vijftig beroemd mee, hoewel het hem niet van de
elektrische stoel redde. En Henri Charrière (Papillon) werd schatrijk van zijn te boek
gestelde herinneringen aan het leven in een Franse strafkolonie. Eenzame opsluiting,
het leven op de dodengalarij, het sadisme bij de bewakers, de pecking order onder
de gevangenen - dat is allemaal niets nieuws. Maar Abbott beschrijft het niet alleen
beter en indringender dan zijn voorgangers, hij voegt er ook iets aan toe. Abbott
beschikt over het vermogen om systeem te brengen in zijn ervaringen en om over
zijn emoties te schrijven op een manier die ze algemene geldigheid geeft. Kortom:
hij is niet alleen intelligent, maar hij kan ook schrijven.
In de sterkste passages van zijn boek voel je de woede die hij zijn leven lang
gevoeld moet hebben. Hij beschrijft een wereld waarin het normaal is om iemand
die het suikerklontje bij je koffie heeft weggenomen te doden. Een wereld waarin
het logisch gevolg van ieder conflict moord zou moeten zijn. Abbott schrijft er over
op een manier die zo'n onvoorstelbare wereld geloofwaardig en inleefbaar maakt:
‘In de gevangenis zijn we allemaal beleefd tegen elkaar (...). Als ik een
woordenwisseling met iemand heb, en ik heb het bij het verkeerde eind, dan bied
ik mijn oprechte excuses aan. Maar als ik gelijk heb en die klootzak heeft het
verkeerd, dan moet ik iedere dag zijn gezicht zien, dag in dag uit, jarenlang. Dat is
het wat leidt tot moorden over zaken die onbetekenend lijken. (...) Je kunt het niet
hebben dat er in de gevangenis iemand rondloopt die een wrok tegen je koestert.
Hij zou iedere dag een mes in je lijf kunnen steken.’ Vriendschap in de gevangenis,
schrijft Abbott, bestaat niet.
Beroemde auteurs hebben zich intensief, soms jarenlang, met het Amerikaanse
gevangenissysteem en met de gevangenen beziggehouden. Truman Capote bouwde
zorgvuldig een relatie op met het moordenaarspaar Smith en Hickock, een relatie
die duurde tot op de dag van hun executie, en beschreef in In Cold Blood minutieus
hun laatste jaren. Mailer zelf verdiepte zich tot in ieder detail in het leven van Gary
Gilmore (The Executioner's Song). Maar volgens Abbott zijn het buitenstaanders
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gebleven in zijn wereld, geen van allen hebben ze het echt begrepen. En inderdaad,
de dodengalerij van Truman Capote is bijna gezellig in vergelijking tot de hel die
Abbott in zijn boek beschrijft. Zijn hele vorming komt aan de orde: de eerste keer
dat hij tot homoseksueel contact werd gedwongen en de manier waarop hij de rollen
omdraaide (door zijn aanrander te dwingen hém te pijpen), het moorden (blijf altijd
glimlachen tegen je slachtoffer), zijn jaren in eenzame opsluiting. Abbott: ‘Er wordt
wel gezegd: de eerste wond is het ergste. Geloof het maar niet. De eerste wond
heeft niets te betekenen. Je kunt me een- of tweemaal in het gezicht spugen, dat
doet me niets. Je kunt iets van me wegnemen en ik zal leren hoe ik zonder moet
leven. Maar je kunt niet iedere dag, tienduizend dagen lang, in mijn gezicht spugen;
je kunt niet alles van mij wegnemen, het een na het ander, totdat je ook toe bent
aan mijn ogen, mijn stem, mijn hart. Dat kun je niet doen om daarna te zeggen dat
het niets is.’
Toen hij gearresteerd werd, was Abbott zeer geïnteresseerd in het laatste nieuws
over de verkoop van zijn boek. Goed nieuws: het was een bestseller geworden in
de tijd dat hij voortvluchtig was. Hij zal wel weer in de gevangenis verdwijnen, en
als hij geen nieuwe boeken schrijft over enige tijd opnieuw naamloos worden. Zelf
lijkt hij nooit erg geloofd te hebben in de vrijheid die hij nu enige tijd gehad heeft.
Soms schrijft hij erover, als over een droom. Maar uit de tijd dat hij, na een
ontsnapping, eerder al een paar weken op vrije voeten was, wist hij ook iets anders:
de enige keer dat hij nachtmerries over de gevangenis had gehad was toen, in
vrijheid, geweest.

De twee gezichten van Céline
Vervolg van pagina 55
Ik heb nu al veel over en langs het boek gepraat zonder het te hebben over de
vertaling. Frans van Woerdens vorige vertaling van Mort à crédit is alom
bewonderend besproken en het dient gezegd dat hij ook nu weer een prachtig
werkstuk heeft afgeleverd. Het proza van Céline nodigt ertoe uit om bij een vertaling
voortdurend het origineel te raadplegen en daarbij werd ik steeds weer verrast door
de vindingrijkheid waarmee van Woerden moderne Nederlandse equivalenten heeft
weten te vinden voor Célines argot. Het moet een duivels werk geweest zijn, en de
bewondering is des te groter als je nagaat dat tussen beide vertalingen een periode
van nauwelijks anderhalf jaar ligt. Nederland heeft trouwens geluk gehad met zijn
Céline-vertalers. De Reis naar het einde van de nacht, al in 1933 vertaald door de
beroemde Sandfort, en in de jaren zestig nog eens dunnetjes - en verbeterd! overgedaan door Kummer, wat meteen een Nijhoffprijs opleverde, en nu weer Frans
van Woerden. Het kan niet anders, of ook hij zal vroeger of later de vertaalprijs in
ontvangst moeten nemen.

Gespletenheid
In de radiouitzending over Céline van de Vara vond ik vooral de herinneringen van
Cola Debrot interessant. Debrot, arts en schrijver als Céline, vertoefde in de jaren
dertig in Parijs, en leerde daar de Franse schrijver kennen. Wat hem altijd opviel bij
Céline was de discrepantie tussen het vooraanzicht en het profiel. Céline en face
had iets vriendelijks, iets spontaans, terwijl zijn profiel wantrouwen en agressiviteit
uitdrukte. Hij was een man met twee gezichten. Ik heb alle foto's uit het Album Céline
bekeken, maar kon Debrots tegenstelling niet bevestigd vinden. Wel bracht het mij
op het idee een oude ‘truc’ uit te halen. Bekend is, dat bij vergelijking de linker en
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rechter gezichtshelften bepaalde onderlinge asymmetrieën vertonen. Over het
algemeen neemt men aan dat de rechterhelft ‘bewust expressief is en gericht op
de omgeving, op de mensen met wie je praat, terwijl de linkerhelft meer geremd en
privé zou zijn, en geslotener dan de ‘open’ rechterhelft. Deze verschillen zijn mogelijk
te verklaren door bepaalde functionele verschillen tussen de beide hersenhemisferen.
De linker hersenhelft waar onder andere de spraakcentra zetelen en die dus alleen
al op grond hiervan een communicatieve functie heeft, ‘stuurt’ de rechter
gezichtshelft, terwijl de rechter hersenhelft van belang zou zijn voor de emoties, en
dan wel vooral de negatieve, die vervolgens weerspiegeld worden op de linker
gezichtshelft. In overeenstemming hiermee is, dat herkenning van een gezicht voor
een belangrijk gedeelte berust op de rechter gezichtshelft. Deze ‘lijkt’ ook het meeste
op het totale portret.
De ‘truc’ bestaat uit het completeren van de linker gezichtshelft van een ‘en face’
foto met de gespiegelde weergave van deze zelfde helft. Voor een
rechts-rechtsportret gaat men op gelijke wijze te werk. Zo verkrijgt men symmetrische
portretten die bestaan uit twee linker- en uit twee rechterhelften. Een gelukkig toeval
wilde dat in het Album een portret van Céline voorkomt dat aan de eisen voor zo'n
truc voldoet, dat wil zeggen volledig frontaal genomen, en met een gelijke
lichtverdeling over de beide helften. Het resultaat van de transplantaties mag er zijn.
Céline blijkt inderdaad, zoals Debrot al suggereerde, een man met twee gezichten.
De rechterhelftfoto blijkt emotioneel vlak, neutraal, terwijl de man van de
links-linksfoto de kijker broeierig en onheilspellend aanstaart. Het gaat wat ver om
in de portretten de schrijvers te zien van respectievelijk de romans en de
antisemitische pamfletten, maar toch is Célines ‘gespletenheid’ door de ingreep
enigszins zichtbaar gemaakt.
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Een zwak licht in de islamitische tunnel
V.S. Naipaul en zijn ontmoetingen met moslims
Among the Believers an Islamitic Journey door V.S. Naipaul Uitgever:
André Deutsch, 399 p., f50,25 importeur: Keesing
Anthony Paul
In zekere zin is V.S. Naipaul zijn eerste bezoek aan India in het begin van de jaren
zestig nooit te boven gekomen. Vóór die tijd deed hij in briljant geobserveerde
satirische komedies over het Caribisch gebied waar hij vandaan komt en later over
Engeland. Maar India, waar hij de authentieke wereld van zijn voorouders hoopte
te vinden, en niet een emigranten-cultuur, bleek een afgrijselijk arme, apathische,
hopeloze chaos te zijn. Sinds dit eerste bezoek (beschreven in An Area of Darkness,
1964) heeft Naipaul de grote wereldproblemen tot de zijne gemaakt: in zijn romans,
waarvoor hij zwaargeplaagde landen als het Oeganda van Amin en de Congo van
Moboetoe als achtergrond koos, legt hij de waanideeën bloot waaraan door de
geschiedenis verwrongen geesten zich overgeven. Het is misschien jammer dat hij
zijn komisch talent verwaarloost, maar een schrijver die zo somber, zo ernstig en
consciëntieus durft te zijn, dwingt zonder meer respect af.
Naipaul levert om de drie of vier jaar een roman af; in de tussenliggende perioden
reist hij de wereld rond en doet hij verslag van alles wat hij tegenkomt. In de winter
van 1979, tijdens de Iraanse revolutie, realiseerde hij zich opeens dat hij weinig van
de islam afwist en besloot zijn licht op te steken in die landen waar de islam in
orthodoxe vorm terug leek te keren: Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië. In Among
the Believers geeft hij een gedetailleerd en fascinerend verslag van die reis: in ieder
geval fascinerend voor deze lezer die er minstens even onbevangen aan begon als
Naipaul aan zijn omzwervingen.
Hij ging nieuwsgierig op weg in de hoop er achter te komen wat deze geestelijke
ervaring, die hem zelf volkomen vreemd was, voor de moslims betekende en welke
invloed de islam op het maatschappelijk leven en de economie van de betrokken
landen had. In het begin observeert hij alleen; sommige dingen begreep hij, andere
niet. Khomeiny's uitspraak dat de stakingen en sit-ins, die God onder het vorige
regime nog welgevallig waren, nu van de duivel komen en dus verboden zijn, kan
zelfs iemand die Iran nauwelijks kent ‘met zijn verstand nog wel aan’, maar de
affiches in Teheran die de revolutie presenteren als een offer aan de twaalfde imam
(de laatste van een in 873 uitgestorven dynastie, op wiens terugkeer de sjiïeten nog
steeds wachten), gaan Naipauls bevattingsvermogen te boven.
Hij laat ons al snel weten dat hij het land in wanorde aantrof: aan de ene kant was
men bezig de maatschappij af te breken, aan de andere kant wachtte men op haar
herstel. Maar hij blijft naar positieve elementen zoeken: als hij op een plan voor een
islamitische stad stuit, stort hij zich er meteen in - het blijkt niets te zijn, het is een
droom. Hij gaat naar de heilig stad Qom en praat met enkele molla's, leermeesters
van bevroren kennis, en krijgt weer nul op het rekest: iedere keer wanneer Naipaul
een politiek onderwerp aan wilde snijden, ‘gleed de molla in zijn theologie af tot in
zijn chaotische zekerheden.’ Ajatolla Khakalli, de bloedrechter, was makkelijker te
volgen.

Slachtoffers

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Aan het fundamentalisme kleeft een bezwaar: het verwerpt het ‘Westen’, maar
verlaat zich nog steeds op de moderne beschaving. Naipaul komt al snel tot deze
conclusie en weidt er vervolgens op de hem typerende bezeten manier eindeloos
over uit. Voor diegenen die Naipauls werk kennen, komt het misschien als een
verrassing dat hij weliswaar tegen al het onbenul en de verwarring die hij constateert
tekeergaat, maar tolerant en toegeeflijk blijft tegenover de individuen die door
waanideeën worden gegrepen. Het boek wemelt van de jonge revolutionairen en
studenten, dichters, journalisten en al wat oudere, door de geschiedenis gehavende
mannen, met wie Naipaul lange gesprekken heeft gevoerd: warrige, sympathieke
figuren die het geheel tot een appetijtelijk, hartverwarmend verhaal maken. Hij, en
wij, komen heel wat over ze te weten; hun persoonlijke waardigheid vormt een goed
tegenwicht voor de maatschappelijke wanorde en uitzichtloosheid.
Maar Naipauls tabasco is niet helemaal opgedroogd: er zijn nog genoeg dwaze
bijfiguren die de volle lading krijgen. De moslim-activist in Maleisië bij voorbeeld,
die beweerde ‘dat de wereld de afgelopen twee- of driehonderd jaar, sinds de
industrialisatie, moreel in verval was geraakt. Hij zei het op een toon alsof hij dat
wel even recht zou zetten.’ Maar Naipaul richt zijn irritatie toch vooral op de ideeën,
en niet op de slachtoffers.

V.S. Naipaul (tekening: Levine)

In Pakistan (‘een dwerg-economie’) vroeg hij of het land geen betere start zou
hebben gehad als de stichting van de nieuwe staat meer als een politieke dan als
een geestelijke overwinning was beschouwd. Zouden de moslims niet minder op
hun geloof moeten vertrouwen en meer over hun maatschappelijke instellingen
moeten nadenken? Het stoffige antwoord luidde dat het slecht ging met Pakistan
omdat de Pakistanen geen goede moslims waren: als de staat te kort schoot, waren
de mensen te kort geschoten. Naipaul reageert niet altijd negatief: op een gegeven
moment staat hij in een moskee en voelt: ‘hetzelfde dat ik in de tuin van het huis
van ajatolla Shariatmadari in Mesjed voelde, dat de islam een saamhorigheidsgevoel
had gebracht en een zekere schoonheid... een geVervolg op pagina 67
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Poppenspel met psychologische pretenties
Gabriele Wohmann vecht opnieuw tegen de burgerij
Das Glücksspiel door Gabriele Wohmann Uitgever: Luchterhand, 235
p., f37,50 importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Een gedichtbundel, twee bundels verhalen en een roman. Dat is tot dusver de oogst
voor het jaar 1981 van de met nimmer aflatende ijver schrijvende Gabriele Wohmann.
Nog één titel ontbreekt om op het in 1980 geproduceerde aantal te komen. Maar
het jaar is nog niet om. Geen auteur die haar dat nadoet, geen lezer ook die dat
allemaal kan bijhouden. Te betreuren valt dat echter niet want Wohmann is allang
over haar hoogtepunt heen. Het niveau dat ze in de jaren zestig en het begin van
de jaren zeventig haalde met Sonntag bei den Kreisands, Treibjagd, Die Bütows en
Paulinchen war allein zu Haus heeft ze sinds die tijd nooit meer geëvenaard. Vooral
haar romans van de laatste jaren: Schönes Gehege, Ausflug mit der Mutter,
Frühherbst in Badenweiler en Ach wie gut, dass niemand weiss stuitten bij de critici
op een steeds sterker wordende afwijzende houding. Het is niet te verwachten dat
haar nieuwste roman Das Glücksspiel wel lovend zal worden ontvangen want hij
lijkt als twee druppels water op de vorige: Ach wie gut, dass niemand weiss, zózeer
zelfs dat het vermoeden rijst dat Gabriele Wohmann in staat is met haar rechteren linkerhand ieder een schrijfmachine te bedienen en twee romans simultaan te
schrijven.
Wat voor zin heeft het, kun je je afvragen, in recensies van Duitstalige boeken de
aandacht te vestigen op een roman waar niets goeds over te vertellen valt en
waarvan de lezer de lectuur afgeraden wordt? Waarom niet liever de boeken
bespreken die wel de moeite waard zijn? Ik denk dat het inderdaad in de meeste
gevallen weinig zin heeft om de ruimte die voor de niet-Nederlandse literatuur ter
beschikking staat te gebruiken voor wat niet interessant is. Maar het is iets anders
wanneer het gaat om teksten van auteurs die hier een grote reputatie genieten,
zoals dat het geval is met Gabriele Wohmann. Naast Luise Rinser is zij zo'n beetje
de bekendste vrouwelijke auteur van de Duitstalige literatuur. Zij is ook met Luise
Rinser de meest geïnviteerde vrouwelijke auteur en kan wanneer zij in ons land uit
eigen werk komt lezen op een groot publiek rekenen. Dat zou allemaal niet zo'n
probleem zijn als niet het gevolg van die aandacht was dat andere auteurs, die van
minstens even grote kwaliteit zijn maar minder reputatie genieten, in de schaduw
kwamen te staan. Er moet ruimte geschapen worden voor Christa Wolf, Barbara
Frischmuth, Ursula Krechel, Christa Reinig, Eva Demski, Kathia Behrens, Margret
Schrieber - om het even bij vrouwelijke auteurs te houden - die de afgelopen jaren
blijk hebben gegeven heel wat interessanter te schrijven dan Gabriele Wohmann,
maar die door de media minder worden gefêteerd.

Gabriele Wohmann
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Misère
Zeer waarschijnlijk heeft Wohmanns populariteit bij radio en tv veel te maken met
het notoire onideologische gehalte van haar werk. Dat past goed bij de
‘Ausgewogenheit’, het politieke evenwicht, waarnaar in de programma's gestreefd
wordt. Aan een Wohmann-tekst kan geen programmamaker zich een politieke buil
vallen terwijl toch het grote publiek de indruk krijgt dat er met scherp geschoten
wordt. ‘Kritisch’ in de zin van de Frankfurter Schule zijn Wohmanns teksten echter
nooit. Het menselijk tekort, de burgerlijke misère wordt door haar afgebeeld zonder
ooit naar structuren te verwijzen die op de achtergrond dat menselijke tekort mede
veroorzaken. Gerhard en Mona Knapp, twee literatuurwetenschappers aan de
Universiteit van Utah, USA, schrijven in hun kort geleden bij Athenäum Verlag
verschenen boek Gabriele Wohmann - een uitstekend geschreven onderzoek naar
de wordingsgeschiedenis van Wohmanns oeuvre - dat het lezerspubliek van Gabriele
Wohmann voornamelijk uit ‘niet politiek geëngageerde non-conformisten’ bestaat.
Voor dat soort mensen is er inderdaad heel wat van hun gading te vinden in de
negen romans en vijfentwintig verhalenbundels die sinds 1958 zijn verschenen. De
ontmaskering van de conventionele samenlevingsvormen vormt er immers het
thema van. Maar Gabriele Wohmann maakt steeds opnieuw duidelijk dat het
non-conformisme op niet veel meer berust dan wat egoïstische motieven en dat de
schijn en het verraad er evenzeer huishouden als bij de op aanpassing gerichte
vormen. Ook in Das Glücksspiel blijkt elke poging van de erin optredende figuren
om het leven anders te leven dan de burgelijke code voorschrijft op niets uit te lopen.
De hoofdpersoon Lilly Siemer - eigenlijk Elisabeth Siemer, meestal Lilly-Billy
genoemd - beseft op een dag dat ze behoefte heeft aan meer Geluk en om dat te
bereiken gaat ze aan de slag om het vastgeroeste patroon van relaties binnen haar
‘komisch zogenaamde gezin’ te veranderen. Dat zogenaamde gezin bestaat behalve
haar zelf uit Onkel Oswald - een bejaarde man die min of meer door toeval onder
haar hoede is gekomen - en uit Arthur, een pleegzoon, wiens enige karakteristiek
is dat hij weinig zegt. De echtgenoot van Lilly leeft al jaren elders met een vriendin.
Een nicht van Lilly, Claudia Grübler, die een belangrijke plaats inneemt in de roman
leeft ook al ‘alternatief’, zij heeft een man ‘die voorlopig het huis uit was om zich
helderheid over zijn situatie te verschaffen en over de waarde van een relatie na te
denken; zo camoufleerden ze het oeroude en niet uit de mode rakende spektakel
echtbreuk.’

Lachwekkende gril
De overeenkomst met Wohmanns vorige roman Ach wie gut, dass niemand weiss,
waarin ook een vrouwelijke hoofdpersoon voorkomt die voorlopig gescheiden van
haar partner haar leven wenst te reorganiseren, is dat het de lezer onmogelijk wordt
gemaakt er ook maar een seconde in te geloven dat de aanspraak die de
hoofdpersonen maken op geluk, gebaseerd is op een werkelijk geluksverlangen.
Daarvoor worden vanaf de eerste bladzijde de vrouwen veel te veel als een
neurotische persoonlijkheid overtekend en wordt hun gelukszoekerij a priori als een
lachwekkende gril afgedaan.
Zo blijkt op de eerste pagina van Das Glücksspiel Lilly-Billy al enige weken
gebiologeerd door een in de hondenkennel van een supermarkt gestationeerde
blakende baby die ze overweegt te stelen. Voor de lezer die niet in Freud geschoold
is geeft Wohmann al snel de oorzaak aan voor deze aberratie: het gaat Lilly-Billy draagt ze immers niet zelf nog steeds haar babynaampje - in feite om haar zelf, om
het kind dat ze was toen de wereld voor haar nog ongevormd en vol beloften was.
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Ook Marlene Ziegler in Ach wie gut, dass niemand weiss was rijkelijk voorzien van
enige aspecten van infantiele regressie: haar kleptomanie, haar toenemende
behoefte aan vloeibaar voedsel, haar verlangen naar een kind dat om haar liefde
te bezitten mindervalide moet zijn.
Niet alleen Lilly-Billy, ook haar nicht Claudia Grübler die als een contrastfiguur
bedoeld is, heeft blijkbaar enige klappen van de molen opgelopen. Haar jongste
zoon is door haar tot een stotteraar gemaakt ‘opdat zijn moeder op hem kan
uitproberen hoe je een gevoel van eigenwaarde opbouwt’. Vooral haar sociale
activiteiten maken Claudia verdacht: ze maakt zich druk voor de vrouwenbeweging,
kleedt zich dan ook zoals alle feministes in ‘merkwaardige naturelkleurige en
fladderige kledingstukken’, hitst Lilly tegen haar mannelijke huisgenoten op,
organiseert lezingen voor gedetineerden over Derde Wereld problemen, laat
interessante ‘in de reuk van alcoholisme staande’ kunstenaars optreden in
bejaardenhuizen en heeft een invalide kat die Jesse Owens heet. Uiteraard leeft ze
voornamelijk van rauwkost.
Zoveel gekkigheid is te veel om geloofwaardig te zijn. De figuren in Das Glücksspiel
zijn zwaar behangen met bizarre eigenschappen en ontberen elke psychologische
nuancering. Ze zouden beter op hun plaats zijn in een poppentheater dan in een
roman die pretendeert een psychologische ontwikkeling te schilderen. Omdat
Gabriele Wohmann er bovendien absoluut niet van houdt een behoor-
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lijke plot in elkaar te zetten (‘wat me het meest tegenstaat bij het schrijven,’ zegt ze
in een interview met Dieter Zimmer, ‘is dat je steeds weer een soort van handeling
moet uitvinden, lijnen met elkaar verbinden moet’) blijft er weinig over dat Das
Glücksspiel van enige spanning voorziet. De aan een Krimi ontleende vage
handelingslijn is uiterst gezocht: in een vlaag van verstandsverbijstering slaat
Lilly-Billy haar pleegzoon halfdood, iets waarvan huisgenoot Onkel Oswald toevallig
getuige is geweest om welke reden ook op zijn leven een aanslag wordt gepleegd,
doordat Lilly haar hoofdhaar door zijn eten mengt. Zijdelings wordt ook de moderne
psychiatrie nog even ontmaskerd doordat de psychiater om therapeutische redenen
een seksuele relatie met Lilly aangaat. Bij zoveel cliché past dan ook het slot van
de roman waarin Lilly door een politieman gearresteerd wordt.
Das Glücksspiel werkt op een ongelooflijke manier gekunsteld. Het is een volstrekt
mislukte poging om het drama van de menselijke verhoudingen gestalte te geven.
Wohmanns figuren missen het greintje waardigheid dat nodig is om hun lot als
tragisch te kunnen ervaren. Zelfs kinderen wordt het beetje onschuld dat je ze nog
zou kunnen toemeten ontnomen. Wie een zin produceert als: ‘... bleef ze voor een
supermarkt bij een moeder met kind staan die wachtten tot een ander, iets ouder
kind met zijn orgasme op de automatische dolfijn klaar was’ getuigt niet alleen van
smakeloosheid en oppervlakkigheid maar vooral ook van liefdeloosheid. Een grotere
kilte dan die van Das Glücksspiel uitgaat kan ik me niet voorstellen.

Een zwak licht
Vervolg van pagina 65
voel van volmaaktheid - als men zich maar van de rest van de wereld zou kunnen
afsluiten en de mensen konden vergeten wat ze wisten.’ Maar meer enthousiasme
dan dat kan hij niet opbrengen en dat is niet veel als je het vergelijkt met zijn scherpe
conclusie dat de islamitische droom van zuiverheid, van directe goddelijke
heerschappij, een steriele hersenschim is, die bovendien op een oneerlijk beginsel
stoelt: ‘al wat westers is wordt weliswaar afgewezen, maar in die afwijzing zit het
vertrouwen ingebouwd dat er daarbuiten altijd een levende, creatieve beschaving
zal zijn, een eigenaardig neutrale beschaving, waarop iedereen een beroep kan
doen. Het verwerpelijke wordt dus niet totaal verworpen. Bovendien verliest de
gemeenschap als geheel op die manier de stimulans om intellectueel vooruit te
komen. Ze krijgt iets parasitairs.’

Rusteloosheid
In Maleisië praatte Naipaul met een van de leiders van de islamitische
jeugdbeweging. Hij probeert geduldig de onlogische gedachtengang van de jongeman
te volgen en merkt dan peinzend op: ‘Ik vraag me af in hoeverre de onmacht om
zijn gevoelens onder woorden te brengen - gepaard aan een gebrek aan gevoel
voor historische waarden - Shafi had gemaakt tot wat hij was. Gevoelens, niet door
woorden beteugeld, waren (...) overgegaan in religie (...) ook al besefte hij dat zelf
niet helemaal. Ware emotie bedolven onder religie.’
Naipaul neemt Shafi serieus. Hij neemt de hele onderneming serieus. Het is
allesbehalve een ‘reisverslag’, al worden we onderweg wel getracteerd op wat
voyeuristische hapjes die in dat genre thuishoren: landschappen, pittoreske
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Afghanen, de afschuwwekkende rechtbanken in Karachi, waar vooral het tekort aan
boeien grote problemen baart.
In Indonesië kwam hij onder de indruk van de rijke geschiedenis, zowel van het
lange pre-islamitische verleden, als van de ‘duizelingwekkende geschiedenis van
de afgelopen vijftig jaar’. Nu men zich wat bewuster wordt van de eigen geschiedenis,
komt er ook een zekere stabiliteit maar er heerst ook rusteloosheid en de nieuwe
anarchistische islam staat te gisten. De pesantrems, traditionele dorpsscholen,
bleken naargeestige, kloosterachtige instellingen te zijn waar de armen de armen
leerden arm te zijn. Het deed Naipaul denken aan de school in Nicholas Nickleby
en dat probeerde hij dan ook uit te leggen aan de intelligente student die hem
rondleidde.
Er flikkert een zwak licht aan het eind van de donkere islamitische tunnel en dat
is de hoop dat het fundamentalisme aan zijn eigen uitwassen te gronde gaat en de
aanzet zal geven tot een nieuwe islam, een godsdienst, die ondanks zijn politieke
gestuntel, wel degelijk beseft wat er in de wereld gaande is. Maar in Iran waren het
de communisten, die meer door de islam waren gevormd dan ze zelf beseften, ‘die
hun islamitische passie hadden omgezet in visioenen van een gezuiverde en
gelouterde maatschappij, een maatschappij van gelovigen.’
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Kleine vrijheid in oorlogstijd
De herdruk van ‘De schone zakdoek’ 1941-1944
De schone zakdoek Onafhankelijk tijdschrift onder redactie van Theo
van Baaren en Gertrude Pape, 1941-1944 Uitgever: Meulenhoff, 149 p.,
f42,50
Hans Mulder
Het verband tussen textielschaarste en jong literair talent moge nú moeilijk aan te
wijzen zijn, veertig jaar geleden was die relatie voor de redactie en medewerkers
van het tijdschrift De schone zakdoek minder vreemd. Allebei hadden ze direct met
de bezetting te maken. Textiel ging op de bon. Een zakdoek was niet zo maar meer
een lapje stof, maar ‘kostte’ twaalf punten. Het jonge creatieve talent, dat aan
publiceren toe was, leed ook aan beperkingen. Er werd door de Duitse bezetter een
preventieve censuur ingesteld. Uitgaven bestaande uit meer dan vijf exemplaren
mochten slechts met toestemming van de naziheersers worden gepubliceerd. Later
kwamen daar als beperkingen nog de papierschaarste, het verplichte
Kultuurkamerlidmaatschap en dreigende tewerkstelling in Duitsland bij. Wie
ongecensureerd wilde publiceren, moest dat clandestien doen.
Al in het voorjaar van 1941 zagen de Utrechtse dichteres Gertrude Pape en haar
vriend, de student in de theologie en dichter Theo van Baaren de dreigende wolken
hangen en besloten een eigen, niet-gecontroleerd tijdschrift op te richten. Om het
vijf-exemplaren-voorschrift te omzeilen verscheen hun blad slechts in een oplage
van één exemplaar. De naam De schone zakdoek herinnerde niet alleen aan de
textielschaarste. Redacteur Van Baaren schreef in de inleiding van de onlangs bij
Meulenhoff verschenen gedeeltelijke heruitgave: ‘De tweede wortel (van de naam)
is een gedicht van Morgenstern over Palmström die op een wandeling de behoefte
gevoelt om zijn neus te snuiten, maar - uit eerbied voor de hagelwitte reinheid van
zijn zakdoek - daarvan afziet en ongesnoten verder gaat.’ Die dubbele symboliek
van de tot zeldzame luxe geworden én reine zakdoek dekte de lading van het blad
uitstekend. Het ging immers om het behouden van een stukje kostbare en
onbezoedelde cultuur.
De schilder Perdok, medewerker van De schone zakdoek, zou het later zo
uitdrukken: ‘Er werd een geestelijk klimaat gehandhaafd, terwijl in de omringende
wereld alles wegviel.’ Dat ‘er’ sloeg niet alleen op de inhoud van het blad, maar ook
en vooral op de kring eromheen. De schone zakdoek was in feite de exponent van
een clandestiene cultuur, die hier en daar in Nederland opbloeide als tegenwicht
tegen het grauwe, gekortwiekte culturele leven van de bezetting. De groep rond
Gertrude Pape en Theo van Baaren, die aan het tijdschrift meewerkte was zeker
niet de enige. Er waren meer van die oases van culturele vrijheid in de door de
bezetter geschapen woestijn van geestelijke dorheid. Van die clandestiene culturele
kringen was die van het Utrechtse duo echter wel een van de meeste bijzondere.
Hun groep onderscheidde zich behalve door de uitgave van een eigen huisblad
door een, zeker voor die tijd, ongekend avantgardisme. Behalve van een
expressionistische is er in De schone zakdoek sprake van een opmerkelijke
surrealistische invloed.

Surrealisme
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Een en ander kwam niet uit de lucht vallen. Al voor de oorlog waren de beide
redacteuren, die elkaar voor het eerst ontmoetten op een Otto van
Rees-tentoonstelling, en enkele van hun vrienden geïnteresseerd geraakt in het
surrealisme. Gertrude Pape, onmiskenbaar de muze van De schone zakdoek-groep,
bezocht rond 1930 voorstellingen van Franse surrealistische films, die door de
progessieve Filmliga naar Nederland werden gehaald. In 1938 bezochten zij en de
latere medewerkers van het blad Cees Buddingh', Chris van Geel, Louis Lehmann
en de fotograaf Emile van Moerkerken een tentoonstelling van surrealistische werken
bij Galerie Robert te Amsterdam. Bij kunsthandel Wagenaar, die een centrale rol
speelde in het Utrechtse surrealisme, kocht zij van ‘die kleine gele uitgaafjes’ met
werk van moderne Franse schrijvers, evenals progressieve tijdschriften als Variétés,
Minotaure en Querschnitt. De andere, expressionistische invloed werd met name
bepaald door de Duitse dichter Georg Trakl, over wie Van Baaren al in 1937 een
artikeltje had gepubliceerd. Een ander opvallend element van De schone
zakdoek-groep was de in deze voorkeur voor surrealisme en expressionisme
verweven internationale belangstelling. Een aflevering van het tijdschrift zou zelfs
helemaal gewijd worden aan vertalingen van werk van buitenlandse dichters onder
wie Gérard de Nerval, T.S. Eliot en W.H. Auden.

Van links naar rechts; achter: Theo van Baaren en Gertrude Pape; voor: E. van Moerkerken,
Carry van den Heuvel en L.Th. Lehmann

Er was niet alleen sprake van een vooroorlogse gelijkgerichte belangstelling, maar
ook van vooroorlogse contacten, zodat de vorming van de kring niet geheel en al
toevallig was. Theo van Baaren was meestal wel bij zijn vriendin te vinden. Later,
toen hij zich wilde onttrekken aan de verplichte arbeidsdienst in Duitsland, trok hij
als onderduiker permanent bij haar in. Elke maandagavond werd het paar bezocht
door Jan Wit, collega-dichter en mede-student theologie. Die werd vanwege zijn
blindheid begeleid door zijn vriend Perdok (Henk Schellevis). Zo was er al haast
automatisch een eerste groepje van medewerkers voor De schone zakdoek ontstaan.
Spoedig sloten zich meer vrienden aan bij de kring, niet alleen uit Utrecht, maar ook
uit Leiden en Dordrecht. De etagewoning van Gertrude Pape in een huis aan de
Utrechtse Bemuurde Weerd werd ten slotte de culturele vrijhaven voor bijna veertig
jonge studenten en kunstenaars, waarvan Ad den Besten, Cees Buddingh', Max de
Jong, Piet van Klaveren, Louis Lehmann, Emile van Moerkerken, Perdok, Ko
Rooduyn en Jan Wit het meeste aan het tijdschrift bijdroegen. De groepsvorming
had behalve de behoefte aan geestelijk contact ook een praktische oorzaak. Door
de beperkingen op cultureel gebied was er in kranten en tijdschriften nauwelijks nog
iets interessants te lezen. De boekwinkels en bibliotheken leverden evenmin veel
op. In deze omstandigheden was men aangewezen op mondelinge kennisoverdracht.
Ook leende en las ieder uit elkaars boekenbezit, hetgeen eveneens regelmatige
contacten bevorderde.

Beginselverduistering
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In april 1941 verscheen het eerste nummer van De schone zakdoek. Een redactioneel
voorwoord ontbrak. Daarvoor in de plaats was namens de redactie een zwart vlak
afgebeeld onder de kop ‘Beginselverduistering’, een grap die óók verwees naar de
actualiteit van het verplichte verduisteren en het sombere culturele klimaat. De
afwezigheid van een beginselverklaring betekende in principe dat elke medewerker
vrij kon schrijven over welk onderwerp of in welke stijl dan ook, maar wel streefde
de redactie naar een zeker kwali-
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teitsniveau en bestond er een duidelijke voorkeur voor het surrealisme. De enige
beperking die aan de medewerkers werd opgelegd, was het schrijven over politiek.
In een uitnodiging aan Buddingh' en Tony Bosman om aan het blad mee te werken
schreef Van Baaren op 2 juni 1941: ‘Verder ligt het in de aard van de redactie, dat
we, mits de kwaliteit goed is, gaarne bijdragen opnemen, die door hun aard (alleen
politiek is taboe) voor andere periodieken minder in aanmerking komen (surrealisme
bij voorbeeld).’

Chr. J. van Geel, Calando (objet), 1938

Het uitsluiten van politiek getinte stukken had volgens Van Baaren niet de opzet
om de actuele situatie te negeren: ‘Iedereen wist toch al hoe het was. Je sprak er
de hele tijd al over, dan hoefde je er niet nog eens over te schrijven.’ Een
anti-fascistische houding hoefde de groep inderdaad niet meer bijgebracht te worden.
Velen weigerden aan de bezetter tegemoet te komen en doken onder. Sommigen
waren ook actief in het verzet. Ko Rooduyn zette in Amsterdam een vluchtlijn op,
waarbij het Utrechtse adres van de groep als tussenstation fungeerde. Van Baaren:
‘Die mensen gingen met de arbeiderstreinen mee naar het Zuiden. Ze bleven dan
een nacht bij ons en vertrokken de volgende ochtend vroeg weer met vuilgemaakte
handen en nagels.’
Hoewel De schone zakdoek geen politiek gekleurde inhoud had, vindt men er
keer op keer al of niet duidelijke verwijzingen naar de actualiteit, zoals eerder
genoemde ‘Beginselverduistering’. Maar meer nog dan door deze kleine steken
onder water werd het anti-fascistische karakter van het tijdschrift bepaald door zijn
kunstzinnige opzet. Surrealistisch, expressionistisch en internationalistisch: dat was
nu juist alles wat de nazibezetter onder ontaarde kunst verstond. Hans van Straten
heeft er in zijn boek over Werkman op gewezen hoe ongekend heftig de bezetter
op het werk van deze Groninger kunstenaar reageerde. Het is wel zeker, dat ook
bij ontdekking van de ‘ongezonde’ inhoud van De schone zakdoek kras opgetreden
zou zijn tegen de medewerkers. Maar ook menig ‘goed’ cultureel vaderlander zou
zijn hoofd geschud hebben over de vermetele maaksels van de jonge kunstenaars.
Theo van Baaren weet nog hoe zelfs de zeker niet conservatief ingestelde criticus
Jan Engelman een wat zuinig mondje trok bij het kennis nemen van de inhoud van
het blad.

Ongebonden
Ongetwijfeld heeft het wegvallen van het vooroorlogse literaire kader, zoals dat min
of meer bepaald werd door critici en tijdschriften een grote invloed gehad op het
vrije en ongebonden karakter van De schone zakdoek. Dat blijkt ook uit de
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samenstelling van de kring. Naast min of meer bekende dichters als Van Baaren,
Buddingh' en Lehmann, die al vóór 1940 werk hadden gepubliceerd, komt men
namen tegen van medewerkers die slechts in de bezettingsjaren aan het dichten
sloegen. Niet de mate van talent of de maatstaf van de criticus was belangrijk, maar
het originele en de intensiteit van de bijdrage. Dat laatste betekende niet dat alle
bijdragen ook geplaatst werden. Dat was door de grote hoeveelheid aan beschikbaar
materiaal praktisch niet eens mogelijk geweest, maar ook streefden Gertrude Pape
en Theo van Baaren naar een zo hoog mogelijk niveau. Er werd bij voorbeeld al
spoedig afgestapt van de in de eerste nummers voorkomende rubriek ‘Het
kinderhoekje van Ome Piet’, dat wat al te lollig en oubollig van toon bevonden werd.
Behalve door het wegvallen van literaire grenzen werd het vrije, ongebonden
karakter van De schone zakdoek ook bepaald door de invloed van het surrealisme,
dat op eigen wijze verwerkt werd. Kenmerkend voor het tijdschrift is het experiment
met de taal en met bepaalde, surrealistische technieken, zoals de fotocollage, het
object en de décalcomanie, een afdruktechniek. De taal werd onder andere in de
cadavres exquis, een dichtvorm, waarbij twee of meer deelnemers om de beurt een
dichtregel schrijven zonder die van de voorgaande te weten, tot een gezelschapspel
à la het Opperlands van Piet Grijs. Het surrealistische ‘écriture automatique’ kreeg
in dergelijke en andere bijdragen zoals in het prozastuk Pim en Mien van Cok
Brinkman een bijzonder vervolg. Bij de cadavres exquis werd overigens een beetje
vals gespeeld, want rijmwoorden en aantal jamben werden vooraf wél bekend
gemaakt. Bovendien zou een echte surrealist nooit de keurige sonnetvorm hanteren.
Er werden niet alleen gezamenlijk gedichten, maar ook tekeningen gemaakt, die
meestal minder succesvol uitvielen. Perdok, de enige kunstenaar in het gezelschap,
tekende te goed, zodat er nogal onevenwichtige produkten ontstonden. Veel meer
geslaagd waren de fotocollages van Theo van Baaren, de op woorden of zinnetjes
geïnspireerde tekeningetjes van Gertrude van Baaren, de décalcomanies, die als
Rohrschachprentjes de fantasie prikkelden, de objecten van Chris van Geel en de
foto's van Emile van Moerkerken. Even opmerkelijk als deze surrealistisch
geïnspireerde expressie was het opnemen van tekenwerk van de toen ongeveer
tienjarige Gerdi Wagenaar. De belangstelling voor de kindertekening als een
spontane, zelfstandige kunstuiting was immers nog maar nauwelijks op gang
gekomen. Ook hier deed de invloed van het surrealisme zich gelden.
Door de nagestreefde vormvrijheid biedt De schone zakdoek en zeer gevarieerd
geheel. Wie de bijdragen doorleest en bekijkt, valt met name het duidelijk plezier
en de speelsheid op, waarmee de groep taal en lijn bewerkten. Toch zou het onjuist
zijn De schone zakdoek slechts het resultaat van een literair-cultureel
gezelschapsspel te noemen. Het ging de makers niet om vrijblijvendheid, maar om
het aantonen van vernieuwende creatieve mogelijkheden, waarbij spelen met taal
en vorm, humor en spontaniteit niet afgewezen werden als te lichtzinnige elementen
voor een serieuze kunst. Juist door die surrealistische speelsheid konden er
resultaten bereikt worden als bij voorbeeld deze dichtregels van Lehmann: ‘Houd
de bolle kant/Van een lepel/voorzichtig bij ebbenhout/En graaf het spiegelbeeld uit.’
Enigszins raadselachtig blijft het, dat De schone zakdoek een incidenteel
verschijnsel is gebleven. Nadat de omstandigheden om bij elkaar te komen in de
loop van 1944 steeds moeilijker waren geworden, maakte de spoorwegstaking in
september 1944 een definitief einde aan het blad en de bijeenkomsten. Na mei
1945 werd de draad niet weer opgepakt. Blijkbaar waren de onderlinge band en het
elan verdwenen. Individueel ging men verder zonder nog een literaire carrière na
te streven, met uitzondering van enkelen, zoals Cees Buddingh'. Cobra en de
Vijftigers werden de echte vernieuwers en De schone zakdoek werd tot een haast
vergeten literaire legende. Of de heruitgave van Meulenhoff tot een hernieuwde
surrealistische inspiratie zal leiden is maar zeer de vraag. De door Van Baaren in
1976 opnieuw gemaakte fotocollages van spoken blijven misschien wel letterlijk
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spoken van het verleden. Maar wel doet deze uitgave recht aan een bijzonder stukje
literatuurgeschiedenis en bewijst dat de oorlogsperiode ook nog iets anders opleverde
dan De achttien doden van Campert en het Geuzenliedboek.

PECOS BILL HAD A ‘THING’ ABOUT HOUSEHOLD DUST...
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De verstrengeling van macht en kennis
Twee boeken over Michel Foucault en zijn studies over macht
Foucault over macht Te elfder ure, nr. 29 Uitgever: Sun, 255 p., f29,50
Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977
door Michel Foucault Redactie Colin Gordon Uitgever: Pantheon Books,
270 p., f21,Importeur: Van Ditmar
Percy B. Lehning
De studies van Michel Foucault over het ontstaan en de ontwikkeling van de
menswetenschappen, de psychiatrie, de geneeskunde, de sociologie en de filosofie
ondergraven de sinds de Verlichting gangbare ideeën over wat ‘waarheid’ en
‘wetenschap’ is. Zijn ‘geschiedenissen’ behandelen gebieden van menselijk handelen
die nooit eerder op deze manier zijn bekeken of zo genoemd: hij onderzoekt
‘instituties’, ‘disciplinering’, het ‘vocabulair’. Uit deze studies blijkt dat wat algemeen
als ‘wetenschap’ en ‘rationaliteit’ wordt gezien het resultaat is van nogal toevallige
patronen, afhankelijk van een bepaalde manier van ordenen van dingen en
gebeurtenissen.
De opvattingen over wat ziekte, waanzin, medische wetenschap of straf is,
veranderde in verschillende perioden opvallend. In Surveiller et punir (1975)
behandelde Foucault de relatie tussen strafsystemen en het politieke stelsel. Het
strafsysteem blijkt bovenal een dwangtechniek, een disciplineringsinstituut en een
methode om de machtsverhoudingen te bevestigen. Sterker nog: de gevangenis is
niets anders dan een reproduktie van de dwangmechanismen die in de totale
maatschappij aangetroffen kunnen worden. Foucault behandelt ook niet zozeer de
geschiedenis van de gevangenis, maar eerder de geschiedenis van de toenemende
maatschappelijke dwang.
In één van de in bundel Power/Knowledge opgenomen interviews memoreert
Foucault dat hij zich door de gebeurtenissen van mei '68 realiseerde dat hij in zijn
tot dan toe verschenen werk altijd al over macht had gesproken. Hij was zich dat
tot op dat moment niet zo bewust geweest. Hij had zich bezig gehouden met
epistemologische, kennistheoretische pogingen om het traditionele beeld van de
kennis als een relatie tussen subject en object, tussen woorden en dingen te
doorbreken. Nu is het de verhouding wetenmacht die hij benadrukt. Het is een
nieuwe en eigenzinnige theorie van de macht die hij in zijn laatste werken ontwerpt,
bedoeld als kritiek op de manier waarop machtsverhoudingen in onze maatschappij
functioneren én geanalyseerd worden.
Foucault wijst erop dat de theorieën en het gebruikte vocabulair van de
zogenaamde ‘zachte’ wetenschappen als sociologie en psychiatrie slechts
gereedschappen zijn om de werkelijkheid te ordenen en geen representaties van
die werkelijkheid. Wat dit betreft is er geen verschil met de ‘harde’ wetenschappen,
maar wél gezien vanuit het standpunt van de macht. De wil tot macht is vooral de
wil om anderen te domineren. De manier waarop de ‘harde’ wetenschappen vertellen
wat als rationeel kan gelden heeft in de ‘zachte’ wetenschappen verstrekkende
gevolgen. Die richten zich immers op het handelen, op het definiëren van toegestane
levensvormen, op wat als ‘normaal’ geldt. Met andere woorden: deze wetenschappen
zijn gereedschappen om dingen met mensen te doen, hen te domineren met kennis.
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Disciplineringsmodel
Foucaults analyse van de macht is een kritiek op de heersende opvattingen over
‘de politiek’, zowel van de officiële staatsmacht als van de politieke oppositie die
binnen hetzelfde kader opereert. (En, kan men hieraan toevoegen: kritiek op de
Franse communistische partij en de marxistische theorie.) Met name richt zijn kritiek
zich tegen de gelijkstelling van de legale staatsmacht en de staatspolitiek met dé
macht en hét politieke, waardoor andere maatschappelijke verschijnselen als
a-politiek worden opgevat of alleen maar als elementen van de politiek en
staatsmacht functioneren. Het gaat Foucault om het politiseren van van normaal
niet als politiek opgevatte verschijnselen en mechanismen. Zijn eigen methode is
bedoeld om de effecten van de bestaande theorieën en hun praktijk aan de kaak
te stellen. De essentie van zijn project is de verstrengeling van macht en weten
zichtbaar te maken. Voor het slagen daarvan is nodig dat de machtstheorie wordt
losgemaakt van het traditionele filosofische en antropologische normatieve kader.
Macht moet worden geanalyseerd in termen van netwerken.

Michel Foucault

De traditionele vraag van de politieke filosofie, aldus Foucault, is: hoe kunnen de
rechtsgrenzen van de macht vastgelegd worden door de filosofie of - zoals Foucault
het noemt - door het ‘waarheidsvertoog’. Foucault stelt een andere vraag die veel
concreter en meer van ‘onderop’ komt: welke rechtsregels worden door de
machtsverhoudingen aangewend om ‘waarheidsvertogen’ te produceren? Of: welk
type macht is in staat ‘waarheidsvertogen’ te produceren die zulke machtige effecten
hebben?
Rechtsregels en rechtspraak zijn de permanente schakels van
heerschappijverhoudingen en veelvormige onderwerpingstechnieken. Het recht
moet dan ook gezien worden vanuit de onderwerpingsprocedures die het in gang
zet en niet - de gangbare visie - vanuit een te vestigen legitimiteit. Men moet, aldus
Foucault, niet de vraag stellen waarom bepaalde mensen willen heersen, wat hun
strategie is, maar de vraag stellen hoe deze zaken functioneren op het niveau van
het onderwerpingsproces.
Dit betekent dat men het onderzoek van de macht niet moet richten op het
juridische gebouw van de soevereiniteit, op de staatsapparaten en de daarmee
verbonden ideologieën, maar op de heerschappij, op de materiële instrumenten en
vormen van onderwerping, op de vervlechting van de lokale onderwerpingssystemen
en de manier waarop daarvan gebruik wordt gemaakt. Om de macht te analyseren
moet men uitgaan van de technieken en de tactieken van die heerschappij. In plaats
van het soevereiniteitsmodel dient bij analyse het disciplineringsmodel gehanteerd
te worden.
Nu gaat het Foucault niet zozeer om het formuleren van een afgeronde theorie
van macht of kennis, omdat zo'n theorie zelf een deel vormt van het sociale
controleapparaat dat onze samenleving vormt. In plaats van zo'n ‘totale theorie’
komt Foucault met zijn ‘geschiedenissen’ (van de waanzin, de straf, de seksualiteit)
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en niet met een dialectische of eschatologische geschiedsopvatting met universele
tendenzen à la Hegel of Marx. Foucault levert een genealogie, een geschiedschrijving
van het heden die ons verklaart waarom wij bepaalde zaken als vanzelfsprekend
aanvaarden (dat bij voorbeeld gevangenissen nodig zijn voor de publieke veiligheid).
Hij verzet zich tegen een lineaire conceptie van de geschiedenis, een opvatting die
de geschiedenis ziet als een ‘totaliteit’. Het gaat er juist om zich te bevrijden van
deze vormen van totalitair denken, een bevrijding die - aldus Foucault - door
Nietzsche in gang is gezet. Bij Foucault ligt de nadruk op discontinuïteit, waarmee
hij afrekent met de pogingen tot periodisering in de traditionele geschiedwetenschap.
‘Wat moet worden aanvaard is het feit dat men in eerste instantie slechts
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met een verzameling verspreide gebeurtenissen te maken heeft.’ In tegenstelling
tot de traditionele geschiedwetenschap, die een bepaalde zin tracht toe te dichten
aan gebeurtenissen (wat in Foucaults interpretatie altijd tot de een of andere vorm
van ‘ideeëngeschiedenis’ leidt) wil hij zijn analyse op het niveau van de
gebeurtenissen zelf houden. Te lang, nog steeds volgens Foucault, zijn historici op
zoek geweest naar ‘het diepste geheim’ van onze beschaving. Foucault is dan ook
meer geïnteresseerd in de vraag hoe het mogelijk is dat men op bepaalde momenten
en op bepaalde gebieden van het weten zulke plotselinge sprongen in ontwikkelingen
ziet, veranderingen die niet beantwoorden aan het onverstoorbare en continue beeld
van ontwikkelingen dat men zich gewoonlijk vormt. Elk weten is slechts mogelijk op
grond van het functioneren van een veld van machtsverhoudingen en deze
machtsverhoudingen kunnen slechts functioneren op grond van een weten. De
archeologie van het weten valt dan ook samen met een genealogie van de macht.
Het waarheidskarakter van ‘vertogen’ kan slechts in en door machtsverhoudingen
bestaan. ‘De waarheid is van deze wereld; ze wordt voortgebracht door veelvuldige
dwang. En tegelijkertijd gaan er machtseffecten vanuit.’
Foucaults opvattingen over macht en machtsanalyse impliceren niet alleen een
afwijzing van de burgerlijke staatstheorieën, maar evenzeer een verwerping van de
marxistische opvattingen over macht en haar relaties met de staat. Uit het
theoretische primaat dat in het marxisme aan de staat als machtsapparaat wordt
toegekend, volgt dat er ook een partij is die als een leidende, centraliserende
organisatie optreedt en die uit is op de verovering van de staatsmacht. Omgekeerd
is het juist deze organisatorische partijopvatting die zich met deze theorie van de
macht laat rechtvaardigen. En als die staatsmacht eenmaal veroverd is, is daarmee
nog geenzins gegarandeerd dat het disciplineringsmechanisme wordt opgeheven!
‘De disciplinerings/normaliseringsanalyse van macht sluit niet aan bij de
materialistische ideologietheorie, maar blokkeert haar juist,’ merkt Sierksma in zijn
bijdrage in Te Elfder Ure op. En zo is het ook. Maar dat is dan ook precies de reden
waarom Foucaults analyse in marxistische ogen niet adequaat is. Sierksma stelt
zich ten doel aannemelijk te maken dat het overboord zetten door Foucault van
‘marxistische’ begrippen als ideologie, staat et cetera, er niet toe heeft geleid dat
maatschappelijke processen ‘juister’ geanalyseerd worden; niet juister dan bij
voorbeeld door Althusser en Poulantzas is gedaan. Integendeel, Foucault schuift
de verhoudingen tussen staat en economie, tussen economie en ideologie juist
teveel naar de achtergrond, maakt deze - ten onrechte in deze marxistische kritiek
- ondergeschikt aan ‘machtsmechanismen’ en ‘krachtsverhoudingen’. Foucaults
opvattingen over kennis zijn geïnspireerd door Nietzsche, die over macht door Marx.
Maar beide inspiratiebronnen worden gebruikt om elkaar te bekritiseren. De ‘wil tot
waarheid’ en de ‘wil tot macht’ worden door Foucault sceptisch bekeken. In deze
lijkt hij even sceptisch als Nietzsche over wat wetenschap vermag, terwijl hij even
politiek geëngageerd is als Marx. De ‘fout’ van Marx is echter dat hij geïnfecteerd
was door de ‘wil tot waarheid’ en daardoor geneigd tot het bouwen van een ‘totale’
theorie. Foucault is van mening dat marxisten (maar evenzeer liberale
behavioristische wetenschappers) de idee hebben het juiste pad tot wetenschap
en waarheid gevonden te hebben, maar niet stil hebben gestaan bij de implicaties
van deze aspiraties: wat voor soort macht brengt zo'n wetenschap met zich mee.
En precies dat is wat Foucault analyseert, en in dat opzicht heeft zijn werk een
subversief karakter, een poging tot een daadwerkelijke Umwertung aller Werte. ‘We
moeten onze rituelen ontmaskeren en ze nemen voor wat ze zijn: volkomen
willekeurige zaken; (...) het is dus goed om smerig te zijn, een baard te dragen en
lang haar, eruit te zien als een meisje als je een jongen bent (en omgekeerd); de
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systemen die ons zwijgzaam disciplineren moeten “aan het dansen” worden gebracht,
worden ontmaskerd, veranderd en in hun tegendeel worden gekeerd. Wat mij betreft
is dat precies hetgeen ik in mijn werk probeer te doen.’
De beide hier besproken publikaties documenteren deze pogingen van Foucault.
De Engelse bundel Power/Knowledge bevat twee lezingen van Foucault en bestaat
voor de rest uit interviews die hem tussen 1972 en 1977 zijn afgenomen. In deze
interviews zet hij zijn filosofische en poltieke opvattingen uiteen. Het nummer van
Te Elfder Ure bevat (in overigens moeizaam verteerbaar Nederlands) dezelfde twee
lezingen en een samenvatting van delen uit Surveiller et punir en verder bijdragen
over zijn werk.
Daarvan is het artikel van M. Kartstens over Foucaults machtstheorie het
duidelijkste. Het kan dienen als inleiding voor degenen die niet zo met het werk van
Foucault vertrouwd zijn.
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De slaapkamer van de British Library
Eindelijk een openbare catalogus van de erotica collectie
The Private Case An Annotated Bibliography door Patrick J. Kearney
Uitgever: Jay Landesman, 159 Wardour Street, London W1, 355 p., £45,(± f200,-)
Ed Schilders
De meer deftige erotica verhoudt zich niet tot pornografie - zoals sommigen met
grote stelligheid denken, beweren of hopen - als, bij wijze van voorbeeld, Playboy
Magazine tot Candy, Alberto Vargas tot graffiti, of Anaïs Nin tot De Sade. Wat op
een bepaald moment beoordeeld wordt als zijnde pornografie, wordt jaren later niet
zelden opnieuw gewogen en een nostalgisch erotisch juweeltje bevonden. Ook het
begrip van de ‘vagina dentata’ is te harer tijd aan een herziening toe. Zo verging
het Fanny Hill en de lessen van Aretino.
Andersom is ook denkbaar. Een hygiënisch gestyleerd maar niettemin als phallisch
herkenbaar object blijft immers de mogelijkheid bieden overtrokken te worden met
- naar men zegt - uiterst opwindende rubberen reliëfjes. Zestiende-eeuwse werken
als Moll Flanders en Roxana van Defoe werden in 1930 in de Verenigde Staten
weer zonder pardon in beslag genomen en naar de onderkant van de toonbank
verwezen.
En dan zijn er de gepeperde letteroefeningen die uiterlijk alle kenmerken vertonen
van alle zwakheden en heldendaden waartoe ‘het vlees’ zich leent, en die bij later
onderzoek geboren blijken te zijn uit de vruchtbare vereniging van geest en libido
van gerenommeerde auteurs. Critici spreken daarna liever van erotica dan van
pornografica. Gamiani bevatte Mussets vingeroefeningen, en de Weense hoer
Josefine Mutzenbacher (wier herinneringen nu gepresenteerd zijn door de
Arbeiderspers) bleek achteraf Felix Salten in travestie.
Bovendien, wat in zijn actualiteit duidelijk herkenbaar kan zijn als monster zonder
enige literaire waarde, kan, heel eenvoudig door te overleven, een zekere
sociaalhistorische waarde verwerven. Een gedegen studie als Roger Thompsons
Unfit for Modest Ears is volledig gebaseerd op laat-zeventiende-eeuws obsceen en
blasfeem werk. Na driehonderd jaar blijkt dat materiaal een goudmijn te zijn geworden
aan informatie omtrent het sociale en zedelijke leven in die periode in Engeland.
Door toedoen van deze en andere factoren kan slechts één ding met zekerheid
gezegd worden: de vraag ‘erotica of pornografie’ heft zich zelf op bij gebrek aan
duidelijke, constante normen. ‘Wat voor de een pornografie is,’ stelde D.H. Lawrence
al, ‘is voor de ander de schaterlach van het genie.’
Juist de twijfel die daarin besloten ligt, heeft een massa slaapkamerlectuur nu al
eeuwenlang voor de ondergang behoed.

De bewaarder
Het voordeel van de twijfel, dat lijkt de meest toepasselijke samenvatting voor de
geschiedenis van een van 's werelds grootste voor het publiek toegankelijke collecties
erotica: The Private Case (PC) van de Bibliotheek van het British Museum in Londen.
Tot 1966 werden de erotica (bibliotheken bezitten per definitie geen pornografie)
in de Private Case van de British Library strikt gescheiden gehouden van de
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miljoenen andere boeken en bewaard in de Arch Room, een Heilige der Heiligen,
waar zich ook de zeldzame, peperdure en gerespecteerde verzameling wiegedrukken
bevindt. De titels stonden niet in de Algemene Catalogus. Wel was er een speciale,
maar onvolledige catalogus aangelegd, maar daarin inzage krijgen was welhaast
een onmogelijkheid.
Wie toch materiaal uit de PC wilde lezen was daardoor gedwongen de
verantwoordelijke bibliothecaris te confronteren met eigen gegevens omtrent het
betreffende werk en kon daarna slechts hopen dat het boek zich in de collectie
bevond. Uitbreiding van het eigen bestand aan gegevens met behulp van de PC
was niet mogelijk. Bibliografische data volstonden echter niet. De aanvrager moest
ook een brief schrijven aan The Keeper, de Bewaarder, waarin hij zijn motieven
uiteen zette. Leesplezier en nieuwsgierigheid naar hoe ze het in de zeventiende
eeuw deden waren uiteraard geen goede gronden. Wayland Young vertelt in zijn
studie Eros Denied (1964), waarvoor hij titels uit de PC liet aanrukken, dat lezing
van het werk moest plaatsvinden ‘op de voorste bank, recht onder het toeziend oog
van een staflid.’ Daar, waar de lezer zich uiteraard wel zou wachten voor ieder
waarneembaar symptoom van opwinding.

Tekening van Félicien Rops: La Dame au cochon ou Pornokratès

Young probeert voor die regeling een meer praktische uitleg te geven. ‘Als u ziet
hoeveel illustraties er in het verleden uit de boeken zijn gescheurd, dan zult u ook
deze regel begrijpen.’ Maar, zo vraag ik me af, als er volgens een andere regel altijd
een staflid meegluurde, wie heeft er dan gelegenheid gehad die prenten uit te
scheuren? Juist.
Na 1966 is de gang van zaken bij de Private Case langzaam aangepast aan de
normen van een liberaler klimaat ten aanzien van gedrukte seksualiteit. In dat jaar
publiceerde Peter Fryer namelijk zijn geruchtmakende pamflet Private Case-Public
Scandal waarin de omzichtige en ineffectieve werkwijze van de bibliotheek ten
aanzien van erotica direct en doeltreffend gehekeld werd. Een groot deel van de
collectie is sindsdien ingevoerd in de Algemene Catalogus - waaruit nogmaals de
voortdurende beweging van de normen mag blijken - en speciale, wetenschappelijke
motieven, al dan niet door de Bewaarder gehonoreerd, werden overbodig. De special
arrangement op de voorste bank is gebleven.
Gebleven zijn ook de geruchten omtrent de echt harde kern - seksueel
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en godslasterlijk - van de collectie. Die geschriften, zegt men, zijn niet in de PC
opgenomen, maar ondergebracht in de sectie Suppressed Books. Van die sectie
bestaat geen catalogus, ze is beslist ontoegankelijk en het Museum ontkent zelfs
het bestaan van zulk een afdeling.
In het voorwoord bij zijn boek The Marquis De Sade meldt Donald Thomas dat
op deze manier een aantal ongepubliceerde manuscripten van de Franse markies
(een niet te ontkennen waardevol bezit) in strikte afzondering, een isoleercel zou
men zeggen, bewaard worden. Deze helse handschriften mogen volgens een
bestuurlijke maatregel, zegt Thomas, slechts gelezen worden ‘in aanwezigheid van
de Aartsbisschop van Canterbury en twee andere Beschermheren.’
*******
Er blijven dus twijfels. Zowel wat het werkelijke bestand betreft als het te voeren
beleid. Zelfs een liberaal ogende, en ongetwijfeld ook zo bedoelde maatregel als
de invoering van een deel van de PC in de Algemene Catalogus heeft één belangrijk
nadeel: onderzoek en bereikbaarheid worden daardoor geenszins makkelijker
gemaakt. Tweeduidend erotische werken tussen een totaalbestand van zeven
miljoen boeken levert een gemiddelde op van één mogelijke vondst op 3500
archiefkaarten. Duidelijk overzicht bleef ook na 1966 ontbreken. Het Brits Museum
is daarin geen uitzondering. De situatie en de gang van zaken zijn vrijwel identiek
voor wat betreft de erotica in andere gerenommeerde bibliotheken: de Hell Hole
van Harvard, de Delta van de Amerikaanse Library of Congress, The Cage van de
New York Public Library, waar de collectie het censuurteken draagt (een vijf-sterren
collectie dus), de Cherry Case van de Armed Forces Medical Library in Washington,
en de Phi (Fie = Foei) Section van de Bodleian te Oxford. (Het gerucht dat Het
Vaticaan de allergrootste bibliotheek obscene en blasfeme literatuur zou bezitten
ten gevolge van haar onderzoek naar kandidaten voor de Index blijft hardnekkig
overleven, maar is inderdaad slechts een gerucht.) Alleen de afdeling erotica van
de Parijse Bibliothèque Nationale, L'Enfer genaamd, werd al in 1919 gecatalogiseerd,
een karwei dat in de regel aan Guillaume Apollinaire wordt toegeschreven, maar
dat in feite voor vijfennegentig procent het werk was van Perceau en de linguïst
Yves-Plessis.
De eerste die voor een aparte catalogus voor de PC pleitte, was, het kan haast
niet anders, Havelock Ellis. In een brief uit 1926 hierover schreef Ellis dat er ook in
Engeland een naslagwerk zoals dat van Perceau en Yves-Plessis moest komen:
‘Het boek is ontzettend handig; ik zoek er heel vaak iets in op; het is een strikt
kritische bibliografie en is op de normale wijze gepubliceerd.’

Titelpagina getekend door Félicien Rops voor een Dictionnaire érotique

Het heeft lang geduurd, maar dat boek is er nu: P.J. Kearney's The Private Case,
overwegend bibliografisch, op de normale wijze gepubliceerd. Ellis' brief is achterin
in facsimile opgenomen.
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Walter
Kearney heeft acht jaar aan het catalogiseren van de PC gewerkt en zijn boek bevat
de beschrijving van tweeduizend titels. Die namelijk welke na 1966 in de PC zijn
gebleven, hetzij om redenen van conservatie, hetzij op inhoudelijke gronden. Niet
meer in de PC maar in de Algemene Catalogus bevinden zich onder meer Robert
Burns' Merry Muses of Caledonia, de gedichten van de Earl of Rochester en
Lawrence's Lady Chatterly's Lover. Kearney's voorwoord brengt nog meer twijfels
aan het licht, en zijn bibliografie is in feite het beste bewijs van één van die twijfels.
Kearney: ‘Dat de Britisch Library het niet nodig geacht heeft een aparte catalogus
uit te geven voor de Private Case, zoals dat gebeurd is met een aantal andere
collecties, kan misschien verklaard worden vanuit het gebrek aan tijd, personeel en
geld of een combinatie van deze drie. Maar het kan even goed het gevolg zijn van
een laatste restje puriteinsheid...’
Een ander, en merkwaardiger symptoom betreft de totstandkoming van de PC
vanaf de instelling in 1866. De collectie is sindsdien vrijwel uitsluitend gevoed door
verervingen en schenkingen van gerenommeerde verzamelaars, waarvan de
legendarische bibliograaf en schrijver H. Spencer Ashbee, die onder het pseudoniem
‘Pisanus Fraxi’ publiceerde, in 1900 het grootste deel voor zijn rekening nam. Ashbee
was ook de auteur van het belangrijkste Victoriaanse erotische werk My Secret Life,
gepubliceerd onder een ander pseudoniem, ‘Walter’.
De bibliotheek zelf heeft nooit een actief aankoop- of verzamelbeleid gevoerd,
ook niet als het ging om verwerving van klassieke werken, rariora of curiosa. Zelfs
bij schenkingen stelde de staf zich soms merkwaardig wisselvallig op, zodat Kearney
en Gershon Legman, die voor de lange inleiding bij Private Case tekent, nu het
verlies van een aantal belangwekkende titels, edities en handschriften moeten
betreuren. Beiden refereren ook aan de chaotische situatie die ze in de Arch Room
aantroffen. Legman: ‘Het was een beschamend gezicht, dat er zeker niet op berekend
was om een verzamelaar te inspireren de boeken die hij met zoveel liefde en vaak
tegen grote kosten heeft verzameld over te laten aan het welwillende mededogen
van een openbare bibliotheek.’ Die chaos was er mede de oorzaak van dat Kearney
acht jaar nodig had om de tweeduizend titels in kaart te brengen. Tweede
tijdverslindende factor was zijn doelstelling om tegelijk zoveel mogelijk orde op
zaken te stellen op het gebied van pseudoniemen, datum en plaats van verschijning,
uitgeverspseudoniemen, falsificaties en plagiaat, kortom al die vermommingen en
schijnbewegingen waarmee het publiceren van erotica welhaast per definitie gepaard
gaat. Die informatie maakt Kearney's boek tot meer dan een puur bibliografisch
naslagwerk voor de Private Case. Het laat zich nu ook uitstekend lezen en biedt
verzamelaar en geïnteresseerde zeer gevarieerde naslagmogelijkheden. Het gevolg
was wel dat een aantal kenmerken van goede bibliografieën moesten verdwijnen
om plaats te maken voor de literair-historische annotatie. Zo zijn bij voorbeeld de
regelstops van de titels - die met ondertitel bij dit soort werk soms een hele pagina
beslaan - niet aangegeven en ontbreekt ook de beschrijving van het bindwerk.
Daar staat een massa moeilijk bereikbare informatie tegenover. Zo blijkt zich achter
het pseudoniem ‘Sadie Blackeyes’, waaronder een aantal sado-masochistische
werken verschenen, de Fransman Pierre Dumarchey te verschuilen, beter bekend
onder een ander pseudoniem, ‘Pierre MacOrlan’. Dat ‘Hugues Rebell’ en ‘Jean de
Villiot’ pseudoniemen waren van een zekere Georges
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Grassal zal de karavaan volgers van het literair-erotische gebeuren niet meer
verbazen. Kearney identificeert deze Rebell - want zo is hij toch wel het bekendst,
vooral door The Memoirs of Dolly Morton - nu ook als de vertaler van Margaret
Ansons The Merry Order of St. Bridget, als de auteur van het klassieke Frank and
I, en als de schrijver van het Journal d'une Enfant Vicieuse, dat in 1903 verscheen
als een zogenaamde laat-achttiende-eeuwse mémoire van Madame de Morency.
De meeste flagellatie-romans die Rebell tussen 1900 en 1905 voor de Parijse
uitgever Charles Carrington schreef onder het Villiot-pseudoniem, bevinden zich
niet in de PC. Zulke witte vlekken in de collectie zijn ontstaan omdat de British Library
nooit zelf verzamelaar is geweest. Die verzamelaars waren natuurlijk vooral
Engelsen; Engelsen, dat weet men, zijn verkikkerd op de literatuur van het strafblok
en de roede; zwiepend werk dat vooral in Parijs geproduceerd werd. De afstand
uitgever-verzamelaar zal in veel gevallen te groot geweest zijn om een complete
collectie in stand te houden, maar ook ondanks afstand en douane is het Franse
SM-werk zeer ruim in de PC vertegenwoordigd, een situatie waaronder Gershon
Legman zich merkwaardig genoeg nogal wat zorgen maakt.

Fuck you press
Ondanks een aantal onverwachte gaten in de verzameling - Mutzenbacher, Suburban
Souls en A Man with a Maid - bezit de PC een grandioos mooie collectie waarbinnen
met name John Cleland (39 banden), Sade (48), Louÿs (13), Mirabeau (30) en
Andréa de Nerciat (53) opvallen. Curiosa van enig literair belang zijn onder andere:
Louis Aragons (Le Con d') Irène; Prosper Mérimée's ‘Bij de dood van Stendhal’, HB,
par un des quarante (HB= Henri Beyle, Stendhals ware naam); Lady Take Heed,
in 1951 verschenen bij The Obelisk Press van Maurice Girodias onder de
auteursnaam Cecil Barr - deze Barr blijkt Jack Kahane te zijn, Girodias' vader; een
Duits geïllustreerd drukje van Huysmans' korte verhandeling Gilles de Rais; diverse
edities van W.H. Audens The Platonic Blow - New York, Fuck You Press en Londen,
Fuckbook Unlimited.
Minstens even interessant lijken me echter de vele obscure publikatietjes waar
de levensvreugde als het ware vanaf druipt. Boekjes, gepubliceerd in Clytoropolis,
Merdianopolis en Gratte-mon-con; poèmes épi-cynisatyri-héroÿ-comique; werkjes
die gedrukt willen zijn te Rome ‘op kosten van het Heilige College,’ of ‘in de drukkerij
van Het Vaticaan’; een boek, te Madrid uitgegeven door de Gebrüder Vogelmann;
specialistische kleinoden als de serie Merdiana, ou Manuel des Chieurs. Kearney's
Private Case is een fantastisch naslagwerk geworden dat uiterst bruikbaar is, ook
al zou men nooit één boek uit de PC willen ‘lenen’. Dienstbaarheid aan onderzoekers,
verzamelaars en liefhebbers wordt perfect gecombineerd met een verantwoorde
en genietbare geschiedenis van dat onveranderlijk slechts zeer schaars verlichte
randgebied van de literatuur, de erotische letterindustrie.

Legman
In de lange inleiding bij het boek zet Gershon Legman onder andere de geschiedenis
uiteen van de PC en de Parijse Enfer. Hij doet dat op de wijze die we van hem
kennen uit publikaties als The Horn Book en Rationale of the Dirty Joke: topzwaar
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aan informatie, gelardeerd met smakelijke anekdotes en altijd bereid tot polemische
standpunten.
Toch lijkt het erop dat Legman begint in te boeten aan tolerantievermogen. Het
kan zijn dat hij overvoerd raakt. Zijn poging tot een psychologisch portret van de
uitgevers van vooral sado-masochistisch werk (die volgens hem ook allemaal echt
geperverteerd zijn) blinkt al niet uit in genuanceerdheid, maar in zijn onverhulde
tirade verliest hij alles uit het oog behalve zijn persoonlijke afkeer van het genre en
‘de stijl’. Vooral als het om homoseksueel sado-masochisme gaat ontstaan er bij
hem weerstanden.
Toppunt van waardevolle erotica vindt Legman de verhalen van Anaïs Nin, zoals
verschenen onder de titels Delta of Venus en Little Birds, en wel vanwege de
bekende, want zwaar geadverteerde, poëtische inslag.
Voor Nin en een handjevol andere auteurs maakt Legman graag een uitzondering,
maar de rest, variërend van Sade's 120 Journées de Sodome tot Walters My Secret
Life, beschimpt hij als Monstruosities of human literature. Een wat simpele en
beknopte conclusie, lijkt me, voor 1900 boeken.
Blijkbaar heeft die grondige afkeer niet kunnen verhinderen dat hij zijn leven nu
al veertig jaar lang in dienst stelt van het catalogiseren, onderzoeken, beschrijven,
en zelfs lezen van het materiaal dat hij voor achtennegentig procent het liefst niet
gelezen zag worden, maar dat hij door zijn arbeid mede in leven houdt.
Legman, mogen we concluderen, is de vleesgeworden twijfel. De eroticafetisjist
bij uitstek, voor wie het archiefkaartje met de maten van het boek belangrijker
geworden is dan de inhoud. P.J. Kearney spreekt zich over zijn relatie tot het
materiaal niet rechtstreeks uit. Zijn korte voorwoord verraadt echter hier en daar dat
hij behalve bibliograaf ook overtuigd en geperverteerd bibliofiel is. Sedert 1970 is
de PC slechts zeer summier aangevuld, en dat, terwijl industrie en consumptie op
volle toeren draaiden. De PC loopt duidelijk het gevaar de meest vulgaire, de meest
‘monstrueuze’ top in de geschiedenis van aanstootgevend materiaal te gaan missen.
Een instituut als de PC kan zich dat, vind ik, niet meer veroorloven.

Titelpagina van Félicien Rops voor Charle Collé's Chansons Badines. Collé's ‘poésies
libertines’ werden pas na zijn dood in 1783 gepubliceerd. Kearney's beschrijving in The
Private Case van deze editie luidt als volgt: Chansons badines de Collé. Nouvelle édition,
revue et corrigée. Utrecht: chez Jan Plecht. (Brussels: J. Gay, 1880.) 8vo. pp. viii + 264.
Frontispiece by Rops. No. 32 of 500 copies on vergé. (10 May 1882.) P.C. 17.b.16.

Kearney is een van de zeer weinigen, die regelmatig modern materiaal afstaan.
Daaruit blijkt minstens de zekerheid van de rasechte verzamelaar: dat zijn materiaal,
op welke wijze dan ook, eens van enig belang zal zijn.
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Enige terloops genoemde titels zijn gemakkelijk verkrijgbaar en van meer dan
middelmatig belang: - Josefine Mutzenbacher, Het leven van een Weense hoer; De
Arbeiderspers. - Roger Thompson, Unfit for Modest Ears; - The MacMillan Press. Venusdelta en Lieve Vogeltjes, Anaïs Nin; Bert Bakker.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

81

Eros en Thanatos in ‘The White Hotel’
Waardering en reserve voor de nieuwe roman van D.M. Thomas
The White Hotel door D.M. Thomas Uitgever: Penguin, 180 p. f 13,25
Importeur: Nilsson & Lamm
Ton Anbeek en Dawn Foor
The White Hotel, de derde roman van de Brit D.M. Thomas, is in de Engelse pers
met de nodige reserve ontvangen. Opvallend genoeg werd het boek in Amerika een
groot succes. Er kunnen verschillende redenen bedacht worden voor die onverwachte
populariteit - we komen daar aan het eind van dit artikel op terug. In ieder geval
gaat het om een boek met een buitengewoon interessante opbouw.
Het begint met een proloog die bestaat uit vijf brieven van Freud en zijn leerlingen.
Thomas vermeldt uitdrukkelijk dat die brieven geen ‘factual basis’ hebben, maar dat
is misleidend: ze bevatten allerlei verwijzingen naar bestaande toestanden en
verhoudingen. Drie brieven zijn geschreven in 1920; Freud werkt aan Jenseits des
Lustprinzips, een belangrijke wending in zijn theorie omdat Thanatos (het
doodsinstinct) dan naast Eros als drijvende kracht wordt erkend. Hij (dit is Freud de
romanfiguur) vindt een bevestiging voor zijn theoretische opvattingen in de
geschriften van een hysterische patiënte, want wat daarin opvalt is ‘an extreme of
libidinous phantasy combined with an extreme of morbidity’.
In de twee hoofdstukken die volgen, worden de aangeduide (uiteraard fictieve)
manuscripten afgedrukt: een gedicht en de prozaversie van dit gedicht. De patiënte
fantaseert in deze teksten dat zij de zoon van Freud ontmoet en met hem een paar
dagen doorbrengt in ‘The White Hotel’. Dood en seksualiteit zijn volkomen verweven
tijdens dat verblijf. De omgeving spiegelt hun lust: zoals zij brandt van verlangen
voor haar minnaar, gaat het hotel in vlammen op; terwijl de lichaamssappen rijkelijk
vloeien, verdrinkt een aantal hotelgasten bij een overstroming. Dit klinkt tamelijk
banaal, omdat een aantal Freudiaanse symbolen nu eenmaal clichés geworden
zijn. Toch slaagt Thomas erin dit quasionhandige gedicht en de prozatekst (waarin
dezelfde gegevens, maar iets verschoven, terugkomen) overtuigend te maken.

Case story
Volkomen tegengesteld aan de sensuele stijl van deze stukken is de zakelijke manier
waarop Freud in het volgende hoofdstuk ‘het geval Anna G.’ beschrijft. ‘Anna G.’ is
de naam die hij gebruikt om de ware identiteit van de schrijfster van de twee erotische
teksten te beschermen. Zij was bij hem onder behandeling voor ademnood en pijn
in haar linkerborst en baarmoeder. Dit gedeelte is interessant om twee redenen: in
de eerste plaats wordt duidelijk op welke mensen en gebeurtenissen in de
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werkelijkheid de poëtische personages en situaties in gedicht en verhaal zijn
gebaseerd. In de tweede plaats is een ‘case story’ van Freud altijd een soort detective
verhaal: de analyticus zoekt de ‘sleutels’ tot iemands ziekte in traumatische
gebeurtenissen uit het verleden. In ‘Anna's’ geval zijn dat vooral twee schokkende
ervaringen: ze zag haar moeder vrijen met haar oom en beiden, oom en moeder,
zijn om het leven gekomen bij een hotelbrand. Dat is de stof waarop de ‘obscene’
teksten van ‘Anna G.’ zijn gebaseerd, want het onbewuste is een ‘precieze en zelfs
pedante symbolist’. ‘Het witte hotel’ staat volgens de meester voor de baarmoeder
van ‘Anna's’ moeder, het is een oraal paradijs. Na deze ontraadseling is voor Freud
‘alles duidelijk’. ‘Anna’ kent nu haar problemen en kan ermee leren leven. Zo is de
situatie in 1920 als Freud de analyse beëindigt.
Het vierde deel speelt tien jaar later. ‘Anna G.’ blijkt in werkelijkheid Lisa Erdman
te heten, van beroep operazangeres. We volgen haar gedachten waarbij al snel
duidelijk wordt dat ze het een en ander tijdens haar analyse verzwegen heeft, met
name op seksueel gebied. Opnieuw ontstaat er contact met Freud als die haar
verzoekt om toestemming voor de publikatie van gedicht en prozatekst. Dit geeft
haar aanleiding tot nadere bekentenissen; zo heeft zij, zelf half-joods, systematisch
haar ervaringen met antisemitisme verzwegen, omdat ze bang was de joodse dokter
te schokken. Ze voelt medelijden voor de ernstig zieke Freud, vermoedt zelfs een
persoonlijke, ‘vaderlijke’ belangstelling bij de geleerde: die gaf haar immers in de
casestory de naam van zijn dochter, ‘Anna’. Het eindigt met een gelukkige
ontwikkeling in Lisa's leven: ze trouwt met een joodse collegazanger en gaat in Kiev
wonen.
Het voorlaatste hoofdstuk geeft een gruwelijke beschrijving van de massamoord
op de Russische joden door de Duitse bezetters van de Oekraïne. Hoewel Lisa
papieren bezit die aantonen dat ze niet joods is, wil ze bij haar stiefzoon blijven; en
dus sterft ze met hem, de meest afgrijselijke passage van het boek.
In het slothoofdstuk bevindt Lisa zich in een doorgangskamp waar alle mensen
die ze gekend en liefgehad heeft, aanwezig blijken. Het is een buitengewoon vredige
beschrijving van de dood waarbij het volmaakte geluk van het witte hotel opnieuw
wordt opgeroepen, nu zonder de storende elementen van sterven en pijn. Deze
summiere beschrijving doet de gecompliceerde opbouw van de roman onrecht.
Symbolen spelen een belangrijke rol, er zijn talrijke verwijzingen naar andere teksten:
Poesjkin, Oedipus Rex, de opera Don Giovanni, het Hooglied. Pas bij tweede lezing
wordt de betekenis van de eerste brief duidelijk. Daarin wordt weergegeven hoe
Freud diep geschokt wordt door een discussie met Jung, waarbij de laatste een
gruwelijke rol krijgt toebedeeld: hij voorziet als het ware de holocaust. Op allerlei
wijzen preludeert die eerste brief op thema's die later worden uitgewerkt.
Het oordeel over The White Hotel heeft alles te maken met het antwoord op de
vraag: heeft Thomas niet te veel gewild? Hij besefte zelf heel goed dat zijn verbinding
van thema's problematisch was: ‘My novel is taking a risk. It is trying to look at the
two most important events of this century, Freud and the holocaust. Or Eros and
death.’ Is hij erin geslaagd die twee thema's op een overtuigende manier te
verbinden? Op het eind van het hoofdstuk over de gebeurtenissen bij Babi Yar
probeert hij zeer nadrukkelijk Eros en Thanatos te verenigen door een seksueel
element in de beschrijving van de moord op Lisa te brengen. Gaat het om een
zinvolle relatie of worden hier niet eenvoudig de grenzen van de goede smaak
overschreden terwille van de coherentie van het boek? - deze vraag zal iedere lezer
voor zich zelf moeten beantwoorden. Mogelijk hebben hierom de Britse critici nogal
gereserveerd gereageerd, terwijl de Amerikaanse pers het gedurfde van de
combinatie waardeerde.
Men kan zeker bezwaren tegen The White Hotel aanvoeren; toch kan het moeilijk
ontkend worden dat Thomas een intrigerend boek heeft geschreven waarin hij
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verschillende vormen van taalgebruik afwisselt; met name de lyrische gedeelten
aan het begin en het eind van de roman zijn buitengewoon meeslepend en soms
ook heel ontroerend. In ieder geval zal dit boek voor veel lezers de moeite van een
tweede lezing waard zijn.

HE TOOK HER IN HIS ARMS AND GENTLY SQUEEZED HER GOATEE
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De Onveranderlijke Ideeën van passie en verraad
Het platonische werk van Joyce Carol Oates
Bellefleur Uitgever: Jonathan Cape 558 p., f47,40 Importeur: Keesing
Bellefleur Uitgever: Warner Books, 686 p., f13,10 Importeur: Van Ditmar
Angel of Light Uitgever: Jonathan Cape, 440 p., f47,40 Importeur:
Keesing
A Sentimental Education Uitgever: Jonathan Cape, 196 p., f41,10
Importeur: Keesing
Het rad van liefde vertaling: L. Coutinho Uitgever: De Arbeiderspers,
180 p., f28,50
Frans Boenders
Het probleem met Joyce Carol Oates is niet dat zij te veel romans schrijft, zoals wel
beweerd wordt, maar dat zij te lange romans schrijft. Bellefleur, de amper een jaar
geleden gepubliceerde griezelroman, telt 558 dicht bedrukte bladzijden. Angel of
Light, de zopas verschenen dertiende roman van de Amerikaanse schrijfster, bevat
440 pagina's. De roman them, waarmee Oates in 1970 bekroond werd met de
National Book Award, heeft in de Franse vertaling waarin ik hem las 535 bladzijden.
De lengte van deze en andere romans hangt samen met de opvatting die Oates ten
aanzien van het schrijverschap lijkt te huldigen: de roman schept zijn wereld. Deze
wereld is complex en bijna even onoverzichtelijk en uitgebreid als de wereld waarin
u en ik dagelijks rondlopen, plannen smeden en die gedeeltelijk uitvoeren, relaties
opbouwen en die vervolgens afbreken, werken en dagdromen, beminnen en haten,
al die zaken die het gevolg zijn van familiale en genetische antecedenten en die de
oorzaak worden van nieuwe richting. Toch is Oates' romanwereld hiervan geen
loutere kopie. Oates is geen echt realistische schrijfster, ook al lijken de door haar
geschapen werelden verbazend sterk op de ‘echte’ wereld.
In sommige romans is de realistische schijn natuurlijk overtuigender dan in andere.
Zo begint them met een voorbericht waarin de schrijfster zegt in te staan voor de
authenticiteit van het verhaal. Van 1962 tot 1967 doceerde Oates aan de universiteit
van Detroit. Tijdens de avondcolleges maakte ze kennis met een jonge vrouw van
wie de levenservaringen haar zo fictioneel voorkwamen dat zij ze wilde boekstaven
in de enige vorm waarin ze voor de lezer pas echt realistisch zouden worden: in
een roman. Om de authenticiteit niet door romantechnische trucjes te ontkrachten,
schreef Oates het verhaal strikt chronologisch, nu eens het ene dan weer het andere
personage op de voet volgend. Zo werd them een epos waarin dertig jaar persoonlijke
drama's, maatschappelijke doem en ontembare, tot geweld en doodslag voerende
passies in beeld worden gebracht. Een indrukwekkende reeks tranches de vie. De
veelheid van de beschreven ontwikkelingen en de talrijke peripetieën die aanleiding
geven tot steeds nieuwe gebeurtenissen, dragen bij tot de choas en de eindeloze
vertakkingen die ook het ware leven kenmerken. Wat in strak gehouden literaire
composities details zouden zijn, groeit in voortstromende romans als deze uit tot
volumineuze verhalen die zich mengen met wat aanvankelijk de hoofdlijn van de
roman leek. Niets is overbodig, alles verwerft zin als onderdeel van een principieel
nooit eindigende stroom. Alles wat zich voordoet en wat zich samenvoegt tot
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verbanden behoort tot de wereld, zoals Wittgenstein al opmerkte, en vormt een
verhaal. Mundus est fabula.

Monumentaliteit
Ook in them leek de voor hedendaagse romans ongewone lengte een hulpmiddel
om het waarheidsgehalte te vergroten. Oates, opgegroeid in de beschermde sfeer
van een landelijk gezin, is wel de laatste die ervan verdacht kan worden in them
haar eigen jeugd te hebben beschreven. De door haar beschreven drama's en
tragedies verschillen zo van de maatschappelijke achtergrond van de schrijfster dat
dat wellicht het ontbreken van enig gemoraliseer in dit werk verklaart. De feiten op
zich zijn overrompelend in hun monumentaliteit. Passies zijn pletstenen die zowel
mensen als situaties verbrijzelen. Niets weerstaat de epische vaart van het tot
instinctieve reacties gereduceerde leven. De schrijfster heeft zich via de
herinneringen en de betekenissen van haar ex-leerlinge zo sterk ingeleefd in de
situatie van het aan armoede en geweld overgeleverde grote-stadskind, dat de
barrière tussen wereld en verhaal wordt gesloopt. De wereld is het verhaal. De
recente romans van Joyce Carol Oates missen deze aura van authenticiteit, maar
ze hebben gewonnen aan constructie en verbeelding. Kon de schrijfster zich in them
nog verschuilen achter de stem des volks die zij had vernomen en neergeschreven,
zich daardoor haast verontschuldigend voor de wereld van seksualiteit en geweld
die zij opriep, in Bellefleur gaat deze als authentiek gepresenteerde maskerade niet
langer op. Bellefleur is ondubbelzinnig een gesloten, en dus een geschapen wereld.
Het is een griezelverhaal, uitgewerkt tot een hedendaags hoogtepunt van de gothic
novel, gepromoveerd tot de rang van Grote Literatuur dank zij het evenwicht tussen
constructieve kracht en verbeeldingsvlucht. Dat de roman weer te lang is uitgevallen
vermag deze kwaliteiten nauwelijks aan te tasten, want de artificiële wereld van
Bellefleur verliest zelden zijn boeiend vermogen. In het bij uitstek irreële genre slaagt
de schrijfster erin een soort realisme te introduceren dat de lezers blijft boeien tot
het moment dat het haar belieft die aandacht verlof te geven - aan het einde van
het lange boek. Wat zij beschrijft bestaat, maar bestaat tevens niet. Het bestaat op
een bijzondere wijze, als symbool. Oates is, anders gezegd, een platoniste. Alles
wat wij kunnen waarnemen en beschrijven, is in haar ogen slechts een flauwe
afspiegeling van eeuwige vormen of ideeën.

Joyce Carol Oates

Wetmatigheid
Geheel in overeenstemming met dit eeuwigheidsperspectief speelt de schrijfster
met de tijd, een illusie die de mens het zicht op de Onveranderlijke Waarheid
beneemt maar waaraan (zo lijkt Oates ons te suggereren) de kunstenaar door zijn
verbeeldingskracht weet te ontsnappen. De schrijfster heeft het in de drie volzin-
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nen, die ze bij wijze van voorbericht aan haar opus magnum meegeeft, zelf over
‘imagination's laws’: ‘Dat de tijd draait en kronkelt en is, nu eens uitgewist, en dan
weer krachtig aanwezig (...); dat het implausibele is toegestaan en begiftigd wordt
met een complexiteit die gewoonlijk is weggelegd voor realistische fictie: dat is de
bedoeling van de auteur geweest. Bellefleur is een gebied, een toestand van de
ziel en het bestaat; en zo zijn de wetten ervan onschendbaar en uiterst logisch.’
De schrijfster heeft dus een grotere autonomie opgeëist, ook al schrijft zij deze
machtsgreep heel handig in de schoenen van een schimmige logische wetmatigheid.
Maar het belangrijkste in deze betekenis is uiteraard de zielsgesteldheid (toestand
van de ziel) waaraan een onschendbaar bestaan wordt toegekend. Vanuit deze
platonische visie is wat men de werkelijkheid noemt te vatten in een zeepbel. En
het zal duidelijk zijn dat ook een zeepbel bestaat en over een eigen wetmatigheid
beschikt. Tijdens de problematische duur van zijn bestaan zweeft de bel buitelend
door de ruimte, vertoont de wonderlijkste kleuren en geeft aanleiding tot de diepste
bespiegelingen. Tot hij botst tegen een hard lichaam en uiteenspat tot niets. Het is
de grote kunst van Oates om in Bellefleur de kortstondigheid van dit tollende bestaan
te rekken tot de duur van een universum. Generaties Bellefleurs treden op en
verdwijnen weer, een dolle dynamiek vormend rond de centrale figuren van Gideon
Bellefleur en diens deels majesteitelijke, deels monsterlijke vrouw Leah. Het zijn
legendarische getalten; binnen de ‘wetmatigheid’ van het universum waartoe zij
behoren hebben zij iets tijdeloos. Het zijn emblemata, symbolen. Aan de realiteit
van deze welhaast religieuze symbolen hoeft niet te worden getwijfeld. Zij geven
gestalte aan de drijvende krachten van de ‘echte’ wereld, aan goed en kwaad, aan
liefde, seksualiteit, hoogmoed, medelijden en bezitsdrang, aan onbestendigheid en
duurzaamheid, tijd en eeuwigheid.

Fauna
Even ambitieus als het zwaar symbolistische en licht esoterische meesterstuk
Bellefleur (dat op schitterende wijze het fin de siècle van onze eeuw inluidt) is Oates'
nieuwste roman - haar dertiende - Angel of Light. De Onveranderlijke Ideeën hebben
hier weer een geheel nieuwe, ditmaal wel bijzonder efemere gedaante aangenomen:
die van de politiek. De lezer maakt op een nu eens bijzonder indringende dan weer
provinciaal-naïeve manier kennis met het dure wereldje van kaviaar etende,
Montrachet drinkende en elkaars vrouwen versierende juristen in de schaduw van
de president en het Pentagon. Schranderheid en heerzucht, corruptie en
losbandigheid kenmerken hun bestaan - het stemt wonderwel overeen met wat Jan
met de pet zich voorstelt van de grote heren. Maar Oates beschrijft deze fauna van
binnen uit, zonder voorbarige ethische verontwaardiging. Het motto van de roman,
ontleend aan de Nederlands-Engelse satirist Mandeville en gelicht uit diens The
Fable of the Bees (1714), geeft de instelling van de schrijfster schitterend weer:
‘Wat we het Kwaad noemen in deze wereld, zowel Ethisch als Natuurlijk Kwaad, is
het grote Principe dat ons tot sociale Schepselen maakt, de solide Basis, het Leven
en de ondersteuning van alle Handel en Bedrijvigheden zonder uitzondering.’
Nu, het kwaad houdt wel flink huis in het corrupte Washington. Maurice (‘Maurie’)
Halleck, een wat labiele maar uiterst intelligente jurist van goeden huize is in een
bliksemcarrière opgeklommen tot directeur van een federale commissie die nauwe
betrekkingen onderhoudt met het ministerie van Justitie. Zijn vrouw, Isabel de
Benavente, de wonderschone dochter van een op internationale schaal operende
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financier, heeft hem twee kinderen geschonken, Kirsten en Owen. Haar Spaanse
temperament wordt evenwel niet uitputtend bevredigd door de fijnbesnaarde, door
de religie getekende Maurie. Isabels ontrouw is notoir in het wereldje; haar vaste
minnaar is Nick Martens, Maurie's beste vriend. De (ook alweer) eeuwige vriendschap
dateert uit beider schooltijd, toen Nick Maurie van de verdrinkingsdood redde. Nick
heeft zijn comfortabel juristenbaantje aan de invloedrijke Maurie te danken; de
overspelige relatie met Maurie's vrouw wordt voorgesteld als een soort fysiologische
doem, een verbond dat het huwelijk van Isabel en Maurie weliswaar verziekte maar
de vriendschapsbanden tussen beide mannen niet aantast.
Op een nacht laat Maurie een bericht achter waarin hij zich zelf van corruptie
beschuldigt. Hij verdwijnt met zijn wagen en verdrinkt wanneer zijn auto op een
geheimzinnige manier in een moeras terechtkomt. Zijn kinderen, van hun ouders
vervreemd, geloven niet dat hij zelfmoord pleegde. Zij zijn ervan overtuigd dat Isabel
en Nick hebben samengezworen en verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Owen en
Kirsten besluiten zich op hun moeder en diens minnaar te wreken, en zoeken de
rechtvaardiging daarvoor in een uitspraak van Henry David Thoreau, die ooit
verklaarde: ‘Ik wil niet doden of gedood worden, maar ik kan me omstandigheden
voorstellen waarin deze beide dingen voor mij noodzakelijk blijken.’ Zij zoeken
aansluiting bij een ondergrondse terroristische groep, de American Silver Doves
Revolutionary Army, die hen ervan overtuigt het recht in eigen handen te nemen.
Owen dringt in de feestende villa van zijn moeder binnen, vermoordt haar in haar
slaapkamer en blaast vervolgens het huis, inclusief zich zelf op. Kirsten van haar
kant verleidt de minnaar van haar moeder en verwondt hem dodelijk tijdens zijn
diepe post-coïtale slaap. Ontzet vlucht zij weg; vanuit een anonieme telefooncel
roept zij om hulp. Nick wordt op het nippertje gered. Er volgt een onderzoek naar
de overval, die geïnterpreteerd wordt als een daad van blinde terreur. Nick breekt
met zijn carrière, trekt zich terug in een huisje nabij de oceaan in Maine, en schrijft
brieven naar het meisje dat hem eens naar het leven stond: ‘Nadat ik gestorven
was, was ik niet bang meer. Maar nu is er een leegte waar eens angst was. Waar
gewoonlijk angst was.’ De brieven worden niet verstuurd.

Incarnaties
De roman schept zijn wereld, schreef ik. De wereld van Angel of Light staat, zeker
in vergelijking tot die van Bellefleur, bijzonder dicht bij die van Watergate en de
politici van Washington. Toch slaat de ongeloofwaardigheid toe. De rivaliserende
vrienden Maurie en Nick zijn beide werkzaam in de federale commissie van het
ministerie van Justitie, maar waaruit hun activiteiten bestaan komt men niet aan de
weet. De vele andere prominenten die in dit boek optreden, van de gladde Di Piero
tot de narrige hansworst die generaal Norton Kempe heet en de gepensioneerde
voorzitter van de Joint Chiefs of Staff is - het blijven schimmige figuranten, zoals
het trouwens uitstekend past in de Weltanschauung van een platonist. Niet wat zij
doen is belangrijk: wat zij voorstellen, daar komt het op aan. Het zijn aspecten van
gedachten en ethische krachten, het zijn incarnaties van impulsen, tendenties en
waarden. Het is dan ook volstrekt onjuist om Angel of Light enkel als een roman
over de politieke zeden van onze tijd te beschouwen. Doet men dat wel dan moet
men hem als mislukt want niet authentiek beschouwen; en ook de plot is naar het
einde van de roman toe te dol om op een hek te zetten. Oates' onvermogen om de
politieke actualiteit, de mentaliteit van de gefortuneerde afgestudeerden aan de
Harvard Law School, en de vertakkingen van het internationale terrorisme accuraat
te beschrijven, is overduidelijk.
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Maar het is Oates veel meer begonnen om een wereld op te roepen, die weliswaar
sterk lijkt op de politieke periferie van Washington maar die in wezen de passies
van de mens tot onderwerp heeft. Het gaat dus eigenlijk om een mythische wereld,
tijdeloos en algemeen geldend - niet voor niets staat in de opdracht van de roman
zo iets klassiek-tragisch als het ‘huis van Atreus’ vermeld. Het mag dan Oates'
geheime hoop zijn geweest een concreet tijdsbeeld te schetsen, het algemene doel
van haar schrijverschap overtreft zulke schildering in hoge mate en wil fundamentele
drijfveren zoals verraad, trouw en wraak analyseren. Zeker, de concrete zedenstudie
doet te onwaarschijnlijk aan om Angel of Light als realistisch te karakteriseren, maar
de indringende kracht van de roman staat of valt niet met de authenticiteit en het
werkelijkheidsgehalte ervan. Het is de typisch Oatesiaanse, fataal tot overspanning
en blind geweld leidende verbinding tussen onhoudbare tederheid, seksualiteit,
geldingsdrang en perversiteit die van deze roman een hoogtepunt in de hedendaagse
literatuur maakt. En het past volkomen in de platonische visie van de schrijfster dat
de roman eindigt met een boeddhistisch geluid. In de niet geposte brief die Nick
Martens schrijft aan Kirsten, staat: ‘Het zou kunnen zijn dat alle persoonlijke strijd
en persoonlijk lijden een illusie is, - een bedrog.’ Oates heeft in Angel of Licht haar
eigen stijl overtroffen, misschien zelfs hier en daar onbewust geparodieerd. Zij
beheerst het spel met de tijd en met de grammaticale tijden; haar dialogen, nu geheel
zonder aanhalingstekens, zijn flitsender en directer dan ooit; het ritme van de korte,
opeengestapelde zinnen is gejaagd. Syncope en ellips in de weergave van de
gedachtengang zijn de retorische figuren die Oates als geen andere schrijver
beheerst en die haar tekst een ongemeen gebalde en hallucinerende kracht verlenen.
Men zou haast vergeten dat haar grootste manco erin bestaat dat zij te lange romans
schrijft!
De verhalen vormen de beste kennismaking met het werk van Joyce Carol Oates.
Een selectie uit The Wheel of Love verscheen in de Nederlandse vertaling van L.
Coutinho als Het rad van liefde. Overtuigender zijn de verhalen uit de nieuwste
bundel A Sentimental Education, die zowel haar psychologische inzicht in de
moderne Amerikaanse intellectueel, als haar meesterschap in de hedendaagse
literatuur bewijzen.
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Er is veel veranderd
De herdruk van het tijdschrift Twen/Taboe
Twen/Taboe Uitgever: Peter van der Velden, f30,Lex Runderkamp
Bij uitgeverij Peter van der Velden herleven de jaren zestig, zegt hij. In café
Scheltema presenteerde hij in september het fotoboek De ijdele roes van Hein
Vroege, een reeks portretten van schrijvers, schilders en journalisten die in de jaren
zestig hun opwachting maakten. Even eerder - half september - was er al een feestje
geweest in het Amsterdamse Nieuwe de la Mar theater waar de herdruk van het
jongerentijdschrift Twen/Taboe (1960-61) ten doop werd gehouden. Een opleving
dus.
Over de drang van Van der Velden om werken van historisch belang uit te geven,
is wel iets bekend. In januari bracht hij een klassieke reeks op de markt met daarin
onder meer Dostojevski en Oscar Wilde. Helaas had hij als basis voor zijn uitgave
slechte vertalingen uit de Prismareeks gekozen; zijn reeks bestond uit fotografische
overdrukken, inclusief zetfouten. Het nettoresultaat van dit uitgeversinitiatief was
dat de prijs van het boek vertienvoudigd was (hoewel de delen nu al in de uitverkoop
te krijgen zijn).
Ook Twen/Taboe is een herdruk. Het jongerentijdschrift verscheen vier keer eind
1960, begin 1961. Eerst als Twen, genoemd naar het gelijksoortige Duitse blad, en
daarna als Taboe omdat de rechter het gebruik van de naam Twen verbod. Van de
honderden medewerkers vindt Peter van der Velden belangrijk om te noemen (in
zijn najaarsaanbieding 1981): W.F Hermans, André van der Louw, Remco Campert,
Hugo Claus, Max Heymans, Dick Holthaus, Rinus Ferdinandusse, Almar Tjepkema
en Gerrit Kouwenaar. Deze lijst is in zoverre willekeurig dat als oprichter van Twen,
naast Van der Louw en Tjepkema, Rinus van Raalte is vergeten.
Maar er is in dit boek wel meer vergeten. Ten eerste legt Van der Velden niet uit
hoe nu precies de ingewikkelde eigendomsverhouding van Twen/Taboe heeft
gelegen, want hoewel het blad slechts vier keer is verschenen, staan er in het colofon
achtereenvolgens uitgeverij Twen en Amstelpers; Vrij Nederland had iets met de
uitgave te maken evenals Het Parool. Ten tweede is de uitgever vergeten een
simpele inhoudsopgave of een (namen-)register op te nemen. In het boek is alleen
iets op de tast te vinden en dat terwijl het van niet geringe omvang is. Ten derde is
helaas niet vergeten een interview te plaatsen met twee oprichters (‘Twen/Taboe?
We zouden het weer doen, maar dan anders’). De tamelijk onbekende Bob van
Opzeeland is door Van der Velden aangetrokken om Van der Louw (‘André nog
steeds met pijp’) en Tjepkema (‘iets kaler’) te ondervragen over hun jeugdschepping.
Dat is helaas een kort en vooral een ijl verhaaltje geworden, maar dat is de tol die
een uitgever moet betalen als hij zich bij het zoeken naar een inleider laat leiden
door vriendschap in plaats van bewezen diensten.
Ik dwaal af.
Waar het om gaat met de uitgave van Twen/Taboe is dat Van der Velden bij de
presentatie in het Nieuwe de la Mar theater dacht er goed aan te doen de jeugd van
nu aan te roepen. Twen/Taboe, zo zei hij ongeveer, is niet louter jeugdsentiment,
het heeft voor de hedendaagse jeugd nog niets aan actualiteit ingeboet. Volgens
NRC Handelsblad zei hij: ‘Twen is een tijdsdocument. Het blad schopte tegen de
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heilige huisjes van toen en het blijkt daarin verrassend actueel. Afgezien van het
jeugdsentiment is het een bewijs dat er in wezen weinig veranderd is.’ (NRC 22.9.81).
Ik begrijp ook wel - al ben ik als twen twintig jaar te laat geboren - dat Van der
Velden op mijn portemonnee uit is. Maar een onderscheid tussen jeugdsentimenten
en actualiteiten kan ik wel maken. Simon Vinkenoog schreef bij voorbeeld in Twen
een alleraardigste reportage over de jeugd op het Leidseplein. ‘Om aan geld voor
brood te komen stelen zij een kistje lege flessen, doen inkopen van het statiegeld.’
Dat lijkt me een schril contrast ten opzichte van de heroïnelijken die tegenwoordig
met regelmaat uit gekraakte panden worden gehaald; Frits Müller kon in die tijd nog
bewondering wekken met een verhaal over de ervaringen van LSD-slikkers. Joop
van den Broek kon in Twen/Taboe zonder te worden uitgelachen de vraag stellen:
‘Is politiek alleen een zaak voor oude mannen?’ Maar laat de buitenparlementaire
beweging van nu zich journalistiek vangen met: ‘Het is alweer jaren geleden, dat in
de wit met goud bepleisterde balzaal van het Binnenhof, waarin nu de Tweede
Kamer vergadert, zoveel ernstige woorden zijn gewijd aan de jongeren in de politiek.’
Het koningshuis was in de tijd van Twen/Taboe een taboe, zo zei Almar Tjepkema
in de Haagse Post. Daar ging zijn blad toch mooi tegen in? Maar terwijl nu iedereen
dollartekens voor de ogen krijgt als de naam Prins Bernhard valt, schreef Taboe:
‘Bij ieder ander gezin zouden wij onmiddellijk toegeven dat kwesties als
huwelijksmoeilijkheden en ziekte van strikt particuliere aard zijn en dat het onbeleefd
is als anderen zich daarmee ongevraagd inlaten. Maar bij een koningshuis dat van
moeder op dochter overgaat, is het gezinskarakter een zo publieke aangelegenheid
dat een zekere openhartigheid bepaald vereist is.’

Pagina uit het tweede nummer

Voor die tijd was het jongerenblad verdienstelijk en inderdaad geschreven ‘op de
huid van deze tijd’, zoals de slagzin luidde. Het was in die tijd een frisse wind die
door bestofte geesten waaide: ‘Wat mankeert onze ouders?’, vroeg Jan Vrijman
zich af. Maar actueel? Actueel is het niet meer. Het was een goed tijdschrift, een
mooi tijdschrijft, Twen/Taboe, en het is een slecht boek. De tussenkomst van uitgever
Peter van der Velden heeft niet veel opgeleverd: het formaat is irritant verkleind, de
prijs voor de gebundelde nummers is zesmaal hoger dan in 1960. Er is veel
veranderd.

VANCE LIVED IN CONSTANT FEAR OF LOSING HIS WRISTWATCH....
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‘Ik wil weten dat ik voor iets hier ben’
De brieven van een dappere freule
Ik heb je zoveel te vertellen Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel,
Emile en Frans Erens en Isaac Israëls door Jacqueline Royaards
Sandberg Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd
door Harry G.M. Prick Uitgeverij: Erven Thomas Rap, 501 p., f65,Diny Schouten
In Jacqueline Royaards-Sandbergs Herinneringen, twee jaar geleden uitgegeven
door Thomas Rap, werd de uitgave aangekondigd van haar corespondentie met
‘beroemde tijdgenoten’. Die brievenuitgave is er nu, en omdat de meeste van die
brieven gericht zijn aan Lodewijk van Deyssel, is de bezorger ervan de best
denkbare: de kenner van ‘Deyselliana’ als geen, Harry Prick. Zijn toelichting en
inleiding zijn voortreffelijk, de rangschikking en verantwoording vlekkeloos. Er is
zelfs een uitnemend register bij. Als je de hoop verloren had dat zo iets hier bestaan
kon, zou je zeggen: een uitgave van internationale allure.
Ook in de Herinneringen staan brieven. Het opmerkelijke daarvan is dat ze vergeleken met de autobiografie die mevrouw Royaards (overleden in 1976) schreef
toen ze vierennegentig jaar was - een heel ander licht werpen op dezelfde
gebeurtenissen. In de memoires is niet merkbaar hoeveel moed Jacqueline Sandberg
heeft moeten verzamelen om te worden wie ze was. Terugblikkend neemt ze de
volle verantwoordelijkheid voor eigen daden. Ze beklaagt zich niet en verschuilt zich
niet achter het excuus van een salonfähige opvoeding die niet zo erg geschikt was
om te voldoen aan de eisen van een levendig meisje als zij. Dat neemt erg voor
haar in.
Geboren te worden als meisje van goede familie, als dochter van Jhr. J.J.
Sandberg, eertijds majoor bij de infanterie van het Oostindische leger; echtgenote
te zijn van de zeer getalenteerde, erudiete maar dominerende en wat egocentrische
toneelspeler en theaterdirecteur dr. Willem Royaards, het is bij elkaar genoeg om
alle excuses te bieden als ze inderdaad het onbeduidende wezen was geworden
dat haar stand - vol liefde en zorg, dat wel - van haar zou hebben willen maken.
Maar Lien Sandberg had pretenties, niet zo weinig ook, en ze kón het niet, zich
‘comme il faut’ gedragen. ‘Of slagen, of heelemaal naar de kelder, geen tusschen
beiden leventje,’ schrijft ze aan Van Deyssel, als heel jong meisje nog. Hoe hoog
ze haar normen stelde, en hoeveel moeite het haar kostte om daarin trouw aan zich
zelf te blijven, viel me pas op bij het lezen van haar brieven.
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Jacqueline Sandberg, schilderij van Isaac Israëls

Een voorbeeld. In de brieven die achter in de Herinneringen zijn afgedrukt, (uit
de begintijd van haar huwelijk) staan een paar onthutsende passages. In die begintijd
heeft ze, heel jong nog, heel mooi, met heel zwakke gezondheid, vol ambitieuze
toneelplannen maar nog erg onzeker over eigen kunnen, nog niets bereikt dan dat
ze als leerlinge is aangenomen voor figurantenrollen, weliswaar bij een belangrijk
gezelschap: de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel van Willem
Royaards. In die situatie wordt ze zwanger van Willem, trouwt met hem nadat hij
van zijn eerste vrouw gescheiden is, wordt door hem met ontroerende zorg omringd,
maar merkt na een aantal glansloze huwelijksjaren dat de rol van huisvrouw en
moeder haar neerslachtig maakt. Uit een van de brieven aan Willem Royaards: ‘Je
drukt me plat, en als je dat gedaan hebt, dan zeg je tot jezelf, neen ik voel niemand
naast me, er is niemand naast me, alleen zie je nu en dan iemand gebukt gaan en
dan benauwt je dat. Geef mij mijn vrijheid, zoals ik de jouwe geef, ik kan er niet
buiten, evenmin als jij. Heusch Willem, 't is de eenige mogelijkheid om samen tot
vrede te komen. Wil mij niet dwingen tot Moeder en huisvrouw evenmin ik jou tot
Vader en kostwinner. We zijn beiden nog wat anders, ik ook, dit weet je, je wou
alleen dat ik 't anders uitte. Zie nu kun je zelf das Tragische in jeder Ehe wegruimen.’
In haar Herinneringen rept Jacqueline Royaards helemaal niet over deze kritieke
jaren. (Toen ze ze opstelde had ze niet de beschikking over deze brieven.) Haar
toneelcarrière lijkt daar heel glad te zijn verlopen. Er is maar één hint die wijst op
de inschikkelijkheid die Willem van haar verwachtte, door zijn echtgenote met
schroom naar voren gebracht: ‘Mag ik het vertellen? Willem was een beminnelijke
egoïst, hij wist het zelf niet.’
Willem had graag gezien dat ze zich geuit had door te schrijven. Eigenbelang?
Het is in ieder geval een aardig bewijs voor een stelling die Andreas Burnier ooit
poneerde: dat de grootste handicap voor vrouwelijke kunstenaars is dat hun man
het allemaal best vindt zolang het hem maar niks kost aan geld, comfort of aandacht.

Iets buitengewoons
Ook de vele honderden brieven aan Lodewijk van Deyssel (ze beslaan meer dan
tweederde van het boek, vierhonderd pagina's in zeer kleine letter) leveren - naast
de autobiografie gelegd - een gewijzigd portret op van hetzelfde kunstenaarsleven:
ze laten de kleinere, menselijker trekjes zien. Jacqueline Philippine Sandberg begon
de brieven te schrijven toen ze negentien jaar was en in Haarlem een opmerkelijke,
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nagestaarde verschijning. Ze was gewoon om in haar eentje lange wandelingen te
maken door de duinen,
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en zag volstrekt niet in, waarom ze daarbij gechapperonneerd zou moeten worden.
Ook niet bij de bezoeken die ze bracht aan Emile Erens, een dichterlijk aangelegde
druivenkweker uit Heemstede, broer van de ‘Tachtiger’ letterkundige Frans Erens,
met wie Jacqueline later bevriend raakte. Haarlem sprak er kwaad van.
Erens laat haar de Verzamelde Opstellen van Van Deyssel lezen. Jacqueline
raakt er zo van onder de indruk dat ze onmiddellijk een brief schrijft aan de auteur.
Die brief verscheurt ze, maar de tweede gaat wel op de post: ‘Ik had al een brief
voor u klaar maar ik vond me daarin zo onuitstaanbaar, ik was zoo pedant aan 't
schetteren geweest tegen de tegenwoordige, “ontwikkelde principes” vrouwen en
meisjes, ik had zoo'n standpunt ingenomen dat ik besloot u een kalmer, “zediger”
brief te schrijven.’
Ze vraagt aan de ‘Geachte meneer Van Deyssel’, of ze hem haar ‘kunstproducten’
eens mag sturen, om zijn oordeel te horen. Het merkwaardige is, schrijft Prick in
zijn inleiding, dat Van Deyssel wel vaker met dit soort verzoeken werd benaderd
door charmante, naïeve meisjes, maar ze meestal naast zich neerlegde. Welke
reden was er om ditmaal van die regel af te wijken, en de Haarlemse freule binnen
een week niet alleen genadiglijk toe te staan haar stukjes te sturen, maar haar in
een tweede brief diezelfde week nog, uit te nodigen in Baarn? Frederik van Eeden
geeft in zijn dagboek, in dezelfde tijd waarin haar ontmoeting met Van Deyssel
plaatsvindt, een indruk van haar: ‘Zaterdag was frle Sandberg hier, een mooi meisje,
wat dweeperig en jong. Vereerster van Van Deijssel en Kloos, en van dat spoedig
mee te sleepen soort dat al veel kwaad gesticht heeft.’

Ivoren tandenrij
Thijm daarentegen is erg gecharmeerd. In zijn Gedenkschriften wijdt hij een korte
passage aan de vriendschap met haar: ‘Zij was iets búitengewoons. De spraak, de
stem, de hoogte van den goeden smaak, alles was in overeenstemming met het
fijn-zonnige van het uiterlijk. Ook kleedde zij zich met een internationale élégance,
die de dracht van vele Baarnsche meisjes in de schaduw stelde, zij het ook in eene
schaduw van weêr gelijkmakende, diepe, ethische en sociale, waarde, en bij mij en
andere Gooische vrienden oude penchants naar het dandy-like deed opfleuren.’
Van Deyssel was blijkens de Gedenkschriften ook onder de indruk van haar ‘lieve
kleine psychische coquetterieën, waarvan een zooveel oudere huisvader als ik bijna
de gelukkige dupe zoû zijn geweest.’ Het is vooral de herinnering aan haar
verschijning die hem veel later, als hij over de tachtig is, nog in vervoering brengt.
De correspondentie tussen hen beiden is dan, na een onderbreking van meer dan
veertig jaar, hervat. In een brief memoreert Van Deyssel een van de twee momenten
dat hij zich haar ‘boven de andere uit ons verkeer’ herinnert: ‘Ik bracht je, in de
eerste periode van onze vriendschap, naar het Baarnsche station en nam afscheid
in de wachtkamer. Toen zag en hoorde ik te gelijk iets bizonder moois en
aangenaams. Vlak bij mij zag ik namelijk een magnifiek ivoren tandenrij tussen edel
roode lippen, en dit geheel, dit verschijnsel, zeide tot mij: “noemt U mij maar Lientje”.’
De stroom brieven die Lientje hem in die eerste periode stuurde, zijn ware
gemoedsuitstortingen met voortdurende verzekeringen van haar bewondering en
herhalingen van het verzoek om toch vooral haar geestelijke leidsman te zijn. Thijm
reageerde maar flauwtjes. Na een jaar correspondentie vraagt hij haar, wat koel,
toestemming om niet te hoeven antwoorden, ‘niet zoozeer om den tijd, dien het
schrijven zelf inneemt, als wel om dat het mij afleidt van mijn werk vóór en na dat
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brief schrijven’. Maar Jacqueline moet vooral blijven schrijven, verzekert hij haar.
Hoeveel plezier had hij in haar brieven? Ook de briefschrijfster vraagt het zich wel
eens af: ‘En nu dag Karel, ik heb toch 't land aan mezelf. Ik wil zoo aardig zijn, maar
tot mijn eer moet ik toch nageven dat ik 't bepaald heerlijk vind om zoo te zitten
vertellen, en zonder visschen naar een complementje geloof ik dat ik van 't schrijven
meer vreugde heb dan jij aan 't lezen.’
En wát ze te vertellen heeft, is de lichte coquetterie waarmee ze voortdurend
bevestigd wil zien dat ze toch heus geen leeghoofdig ijdeltuitje gevonden wordt,
niet altijd even goed uitstaanbaar. Een tijdlang poseert ze voor Isaac Israëls (zelfs
Thijm vindt dat weinig ‘comme il faut’), en dan is ze wel héél erg bang dat Israëls
haar een dom provinciaaltje vindt. Daarvan is, in de paar buitengewoon sympathieke
brieven die Israëls haar schrijft, niets te merken, hij is vol belangstelling voor haar.

Met kunst spelen
Aan Thijm vraagt ze voortdurend om advies over haar toneelplannen, waar hij in
het gehéél niet op reageert. Ze is erg onzeker, is bang dat ze te weinig talent bezit,
maar ook bang voor het geringe ‘cachet’ van de toneelwereld, bang dat die haar
‘lelijk’ zal maken. Ze heeft maar weinig echte zelfkritiek, nog het minst waar het de
‘kunstproducten’ betreft waarmee ze Thijm overlaadt: zeer slechte gedichten waarin
ze niet de moeite neemt om ook maar een woord te schrappen dat zo spontaan in
haar is opgeweld. Ze noemt ze ‘schrijfsels’ en is er gelukkig niet al te trots op.

Jacqueline Royaards Sandberg

Frans Erens, van wie een aantal brieven is afgedrukt, verwijt haar dat ze zo weinig
naar perfectie streeft. Zijn brieven bevestigen hier en daar de indruk die Van Eeden
gaf: een kunsten letterlievende jongedame, een die wat verzen zegt, een beetje
schrijft, een beetje zingt, een beetje vioolspeelt, en die daar haar pretenties aan
ontleent. ‘Uit Goethe-Dante-Vondelen-gaan’, de term is geloof ik van Willem Paap,
die er zijn oordeel over het wat geëxalteerde ‘Tachtiger’ en ‘Negentiger’ milieu mee
gaf.
Eén van Jacquelines ‘flammes’, de kunstschilder Gerrit van Blaaderen, zegt het
in haar gezicht: een onbeduidend meisje dat met kunst speelt, uit verveling.
Jacqueline, woedend, is er dagenlang van overstuur, maar trekt het zich wel aan:
‘Ik wou dat ik hem kwaad kon doen, ranselen, ranselen. Ik kan mezelf niet uitstaan
zooal ik werkelijk gespeeld heb met de kunst, niet uit verveling, wel uit liefde, maar
gespeeld.’
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Erens schrijft ook, in een periode waarin ze weer eens twijfelt aan haar ambities:
‘Je wil dus van het toneel als beroep voor je afzien? Waar dan heen nu? Je
engageeren met een jongmensch, visites maken en visites ontvangen en de korte
zelfvoldoening genieten van op het thee-uur je superioriteit over een vrouw of man
die veel gelezen heeft, uit te praten. Misschien zal het je voldoen. En dan is het
genoeg.’ Maar voor Lien Sandberg was het niét genoeg. Ze houdt zich vast aan
wat Thijm heeft gezegd: ‘Ik zie iets moois in je.’ Ze volgt toneellessen bij André
Jolles, die, nog zuiverder in de leer dan Willem Royaards, de bombastische, naVervolg op pagina 95
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Hoe evacueer je New York?
De intensieve research van het thrillersduo Collins en Lapierre
De vijfde ruiter door Larry Collins en Dominique Lapierre Uitgever:
Elsevier, 362 p., f29,50
R. Ferdinandusse
Persbericht van Elseviers uitgeversmaatschappij: De vijfde ruiter van Larry Collins
en Dominique Lapierre was het afgelopen jaar een internationale sensatie. Met deze
eerste roman (na boeken als Brandt Parijs?, O Jeruzalem, enzovoort) kwamen zij
in één klap terecht op de eerste plaats van bestsellerslijsten in landen als Frankrijk,
Spanje, Canada, Italië, Argentinië, Engeland, Amerika en Duitsland. Het boek zorgde
voor opschudding in Frankrijk, Duitsland en Engeland terwijl in Amerika alleen al
voor de pocketrechten een slordige 1,7 mijoen dollar op tafel werd gelegd.
Larry Collins en Dominique Lapierre zijn dan ook een soort handelsreizigers, die
met groot gemak en veel routine hun produkt verkopen, en die de ontmoeting die
Elsevier in Amsterdan met de pers organiseerde meteen in handen namen. Er werd
een filmpje vertoond, bestaand uit aan elkaar geplakte journaalfragmenten van
Carter, raketten, Arabieren, Kadaffi, en een korte documentaire over New York
waarachter een dringende commentaarstem vertelt dat als Kadaffi echt zou willen,
hij inderdaad New York in nucleaire gijzeling zou kunnen nemen. Het is het filmpje
waarmee Collins en Lapierre over de hele wereld bijeenkomsten van boekverkopers
zijn afgereisd om hun boek te promoten. Collins vertelt daarna over de ontzaglijke
research die het tweetal heeft gepleegd in Amerika en Lapierre beschrijft in geuren
en kleuren en in Engels met een smakelijk Frans accent hoe hij in Tel Aviv, na veel
getrek aan touwtjes, mocht spreken met de terroristen van het Japanse Rode Leger
die daar gevangen zitten, om zodoende iets van de motieven van terrorisme te
weten te komen. Vlak voor hij de cel van de beruchte Okomoto betrad, vertelde de
gevangenisdirecteur hem nog dat deze Okomoto, klein als hij was, met één
karateslag zijn windpijp - of heet dat luchtpijp - kon breken en hoe hij gedurende
het hele interview angstig naar de kleine Japanse hand had gekeken. Hij had
trouwens nog een andere Japanner achter de hand, een bekende journalist van de
Achiwaschi-papers die hem helemaal uit Tokyo had gebeld met een lijst van veertig
vragen waar hij antwoord op wilde hebben. ‘Is de soep die u op pagina 45 beschrijft
écht de soep die president Carter elke zondag eet?’ ‘Ja,’ had Lapierre teruggeroepen
(vanwege de internationale afstand). ‘En is het ontbijt van generaal Kadaffi 's
ochtends om zes uur in de Libische woestijn écht yoghurt?’ ‘Ja,’ had Lapierre weer
teruggeschreeuwd. ‘Dank u wel,’ had de bekende Japanse journalist toen gebruld,
‘dan neem ik aan dat de andere achtendertig punten die ik u wilde voorleggen ook
écht zijn.’

Karate
Er werd dus niets nagelaten om nog eens te benadrukken dat Collins en Lapierre
de koningen van de research zijn, ook in dit boek waar ze zich voor het eerst met
een fantasie over de toekomst bezighouden. Zij verzonnen dat Kadaffi via een
groepje Palestijnse fanaten een H-bom in New York laat verbergen, en vervolgens
van de Amerikaanse president eist dat Amerika Israël dwingt de bezette gebieden
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en Jeruzalem te ontruimen. Ongeloof, totdat in de Libische woestijn een H-bom tot
ontploffing wordt gebracht. Beraadslagingen in het Witte Huis waar de haviken eisen
dat geheel Libië wordt platgegooid, maar helaas kan alleen Kadaffi de New Yorkse
bom nog onschadelijk maken. Israël weigert en Amerika overweegt mariniers aan
land te zetten om de bezette gebieden zelf te ontruimen. Et cetera.
Bij hun komst in Amerika ontdekten Collins en Lapierre dat er al ruim tien van
zulke gebeurtenissen daar - bijna - hebben plaatsgegrepen; dat in 1974 bij voorbeeld
president Ford bijna bevel heeft gegeven om de stad Boston te evacueren omdat
daar een Palestijnse groep een ultimatum had gesteld om in Israël gevangen
Palestijnen vrij te krijgen. Aan het ultimatum was een schema bevestigd waarvan
in Los Alamos werd geconstateerd dat het om een werkbare nucleaire bom ging.
Zo gingen ze stuk voor stuk alles na wat er bekend was over rampenplannen,
over bommeldingen, en zelfs dat er een plan was voor de eventuele evacuatie van
New York. Een gesprek met een New Yorkse politieman maakte hen duidelijk dat
die evacuatie nooit zou lukken. Die politieman zei, volgens Collins, tegen Collins:
‘Stel dat ze zeggen: op tijdsein u stappen alle New Yorkers wier naam met een A
begint in hun auto en rijden naar de voor A bestemde brug om Manhattan te verlaten,
wat denk je dat dan New Yorker N. zal doen? Uit het raam kijken en wachten? Nee,
die loopt naar beneden, blokkeert de straat, haalt A uit de auto en stapt er zelf in.
En als je een politieman inzet om de A-auto's te beschermen, wat denk je dat hij
doet? Hij trekt zijn pistool, neemt de auto in beslag en rijdt zelf als een gek de stad
uit.’

Lapierre; met pijp, Collins

Uit die gesprekken kwam ook de oplossing voor Collins en Lapierre: als New York
van zo'n bedreiging verlost kan worden, dan is dat alleen door het ouderwetse
zwoegen van de echte politiemannen. En daaraan ontleent het boek zijn spanning:
ouderwets grotestads politiewerk, terwijl de tijdbom angstig blijft tikken.

Gidsland
Voor de volledigheid van hun research zijn C & L ook in Nederland geweest, omdat
ze ontdekten dat er bij de politie in vele grote steden voor omgaan met gijzelende
terroristen maar één handboek is dat als gezaghebbend wordt beschouwd: een
werkstuk van een Nederlandse psychiater en gebaseerd op de ervaringen met
Molukkers. Op diens verzoek heeft de psychiater in het boek een pseudoniem
gekregen; dokter Jagerman. Die Jagerman wordt onmiddellijk naar Washington
overgevlogen om de Amerikaanse president ter zijde te staan als hij met Kadaffi
gaat spreken. Alweer een bewijs dat wij een gisdland zijn, alleen wordt Jagerman
ingezet als het de lezer allang duidelijk is dat Kadaffi dan wel gek mag zijn, maar
niet gek genoeg om voor de trucs van Carter en Jagerman samen te zwichten.
Carter? Collins en Lapierre hadden, researchers van klasse of niet, gewoon
aangenomen dat Carter wel herkozen zou worden. Carter zit in hun verkoopfilmpje,
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hij zit in het verkooppraatje van Lapierre over de soep die Carter op zondagmiddag
altijd at en in de Amerikaanse pocket die hier te koop is. Maar Elsevier is een van
de laatste landen die De vijfde ruiter laat rijden, en in overleg met de auteurs is
getracht snel op Reagan over te schakelen. Dus is het menu van de president
gewijzigd en heeft de man ook donkere ogen. Althans in het begin van het boek,
op bladzijde 219 heeft de president nog Carters blauwe ogen (‘Zijn blauwe ogen
schitterden van kwaadheid’) en dat blijft verder zo. (Er is trouwens nog iets vreemds
aan de hand met de
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Nederlandse editie van het boek: het gehele tweede hoofdstuk, de
levensgeschiedenis van de drie Palestijnen die de bom in New York gaan verbergen,
ontbreekt. Ik neem aan uit redenen van zuinigheid, maar correct lijkt het me niet.)
Niet alle personen zijn gebaseerd op research en op bestaande politici. Voor New
York construeerden ze een alerte, sympathieke burgemeester, Abe Stern (Collins:
‘We hadden in Kadaffi en Begin twee figuren die als fanatiek en onsympathiek
zouden overkomen, dus we hadden een sympathieke joodse burgemeester nodig’),
een gedreven New Yorkse, Italiaanse politieman en wat Amerikaanse journalisten.
Maar ook die passen wonderwel in die fabelachtige techniek van het tweetal die al
bekend is uit Brandt Parijs? en die de spanning constant hoog houdt. Want iedereen
weet dat het goed afloopt, en voor de waarschuwing dat het met die kernbommen
allemaal nog wel eens slecht kan aflopen, hoef je het boek niet te lezen. Wat overblijft
is een uitstekende thriller.

Een dappere freule
Vervolg van pagina 93
turalistische stijl van toneelspelen in die dagen bestrijdt. Jolles' neerbuigende houding
vernedert haar: ‘Hij heeft zich nu eenmaal voorgesteld dat meisjes uit mijn stand uit
verveling de kunst ter hand hebben genomen, dat 't wel uit is als ze trouwen. Zo
ziet hij mij ook en dat is verlammend om iets te doen.’ Haar pretenties leveren haar
veel tobberijen op, ze laat zich ontvallen dat ze jaloers is op mensen die ‘geen
gehaspel hebben met zichzelf, die weten hoe 't hoort, aan kunst doen maar volstrekt
niet te veel, juist zoals het in hun kring past.’ Het is haar ongeluk dat ze niet in die
kring past: ‘dan voel ik me altijd zeer ongepast dat ik 't allemaal zo werkelijk meen
en echt opgewonden kan zijn. Dat is zeer ongepast. 't Is verschrikkelijk provinciaals
om iets oprecht te menen.’

Tegenwicht
Jolles' houding, en die van Van Blaaderen waarschijnlijk ook, moeten haar diep
geraakt hebben. Onbeduidend zijn, dat nooit: ‘ik wil nu iets nalaten als een flinke
klap in het gezicht van menschen die onaardig over me dachten’, en: ‘Ik moet toch
gaan voelen en weten dat ik voor iets hier ben.’ En dan verzamelt ze moed, neemt
lessen in Londen, Parijs en Frankfurt, breekt als ze drieëntwintig is, dus meerderjarig,
met haar vader en dreigt met een proces om haar erfdeel. Tot die tijd heeft ze
zangles, vertaalt Dante, leert Grieks, leest Shakespeare. Bij het inademen van al
die cultuur blijft ze het dagboek van Marie Basjkirtsew het allermooiste vinden. Ze
speelt wel héél erg lang het lieve bakvisje, maar ze levert daarnaast de niet geringe
prestatie, de moed te hebben om in een omgeving waar niemendal van haar werd
verwacht, gróót te willen zijn. ‘Het grote gewild te hebben is genoeg,’ schrijft haar
wijze vriend Frans Erens over een vriendinnetje dat níét durfde. Erens' brieven zijn
een plezier om te lezen, de brieven van zijn broer Emile steken er schril bij af; ze
zijn ergerlijk van kwezelachtigheid.
De correspondentie met Van Deyssel verwaterde toen Jacqueline met Royaards
trouwde. Ze verloren elkaar lang uit het oog, pas als Thijm al tachtig is, wordt de
correspondentie hervat. De brieven uit die tweede periode van hun vriendschap zijn
heel aantrekkelijk, ook doordat Thijm dan buitengewoon aardige brieven terugschrijft.
Dan valt je pas op wat er ontbreekt in de rest van Jacqueline's ‘epistolarium’: het
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gebrek aan tegenwicht. Tegenover Thijm ratelt ze door, struikelend over de meest
schandelijke taal- en spelfouten, maar wel onderhoudend en innemend. De weinige
brieven die er van haar zijn aan Erens laten zien dat Erens haar serieuzer behandelt
dan Thijm: haar brieven komen door de adequate respons van Erens op een hoger
plan. Ik vermoed daarom dat ze niet helemaal oprecht is als ze Van Deyssel uitbundig
bedankt dat hij haar geestelijk heeft doen ontwaken: ‘ik zou nooit een mensch zijn
geworden, ik zou maar voort zijn gegaan met alles wat in me was ongebruikt’. Het
is verdacht dat in de Herinneringen Thijm niet voorkomt als iemand die veel voor
haar betekende, maar gewoon, als een aardige kennis. Het is jammer dat Van
Deyssel níét het beste in haar wakker heeft gekust. Bij alle ‘liefdagboek’-kwaliteiten
van haar brieven is dat een voelbaar gemis.
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Een schrijver doet het met zijn pen
De auteur, zijn kunstjes en het letterlievend publiek
Anton Korteweg
De laatste jaren is de publieke aandacht voor het boek aan het afglijden naar
belangstelling voor de persoon van de schrijver. Het literaire interview is nog nooit
zo populair geweest als nu. Ieder zich zelf respecterend stadje heeft één of meer
literaire cafés. Over schrijvers die nog maar aan het begin van hun carrière staan,
verschijnen verzamelbundels, beschouwingen en interviews. Iedere krant, ieder
weekblad heeft zijn boekenbijlage, iedere boekhandel zijn middagen waarop één
of meer auteurs komen signeren. Rondvaartboten pendelen langs literair interessante
plekken in Amsterdam: ‘Op dit adres beminden Hugo Claus en Sylvia Kristel elkaar.’
Schrijversportretten worden uitgegeven en geëxposeerd. Je vraagt je bij al dit ‘literair
gedoe in de marge’ af of het zo langzamerhand geen tijd wordt dat de kloof tussen
publiek en schrijvers weer eens wordt verbreed. Tot beider heil.
De volgende passage uit ‘Onder de witte knop’, een verhaal uit de onlangs
verschenen verhalenbundel De zaterdagsvliegers van Maarten 't Hart, is illustratief
voor de houding ten opzichte van de media die bij onze populaire schrijvers aan het
ontstaan is. Zij - in onderstaand citaat Jeroen Brouwers en een veelgeplaagde
bioloog-auteur, die we in dit geval rustig mogen vereenzelvigen met de schrijver
van Een vlucht regenwulpen - menen niet ten onrechte dat ze worden geterroriseerd
door ‘ideeënloze bedenkertjes van (...) quasi-literair gedoe in de marge’. Maar ze
zien geen kans aan dat schrikbewind te ontkomen. Misschien willen ze dat ook niet
werkelijk.
‘Voortaan, dacht hij, citeer ik zodra de interviewer belt, een alinea uit Het
verzonkene van Jeroen Brouwers: “Niet meer over mijn vloer wil ik de ideeënloze
bedenkertjes van onbelangrijk tijdverslindend en mij krenkend quasi-literair gedoe
in de marge dat mij van mijn werk afhoudt en dat dient tot verhuiskamering en
gezelligmaking van de letteren, waar ik mij als een wolf met tanden als
flessescherven tegen verzet, - het intellectuele armoedvolkje dat mij komt vragen
mee te doen aan gezelsschapsspelletjes en andere kul.”
Ik ken het al uit mijn hoofd, dacht hij trots, maar, verdomme, hij doet wel mee aan
een groot interview in de HP. Hoe kan dat? Toch heeft hij duizend maal meer karakter
dan ik, zal iets heus niet opschrijven om zich er niet aan te houden, zoals ik zou
doen. Waarom dan wel, morgen, een driedubbelinterview? Zo'n interview is toch
ook “quasiliterair gedoe in de marge” dat hem van zijn werk afhoudt?’
Al die interviews, wordt dat inderdaad, en niet alleen voor de schrijver, niet een
beetje te veel van het goede? Vroeger had je G.H. 's-Gravesande. Dat was een
heer, een Haagse nog wel, en geen ‘ideeënloos bedenkertje’ dat programma's en
bladen moet vullen met ‘quasi-literair gedoe in de marge’. Vóór hem was er de ene
d'Oliveira die met de Tachtigers sprak, en na hem de andere d'Oliveira die, eveneens
op basis van grondige kennis van het werk van de betrokkenen, met de kopstukken
van de jaren vijftig over hun werk sprak. De interviews van deze laatste zijn mijns
inziens nog steeds ongeëvenaard. Human interest is er nauwelijks bij.
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J.M.A. Biesheuvel

Tegenwoordig verschijnt je eerste interview als je drie gedichten in Avenue of in
één van de eenenzestig in Aarts' letterkundige almanak 1981 geregistreerde échte
literaire tijdschriften hebt gepubliceerd, op z'n minst in het plaatselijk sufferdje.
Eenenzestig tijdschriften, de Vlaamse niet meegerekend. Wie nog niets, althans
geen bundel, in druk heeft gegeven, maar bij voorbeeld wel gelauwerd is met een
Haags prijsje voor het beste onuitgegeven werk, krijgt een interview in een grote
Haagse courant. Een hele bundel haalt, wanneer Dirkje Kuik er zich maar voor wil
inzetten, een volle bladzijde in een kwaliteitskrant. Als je in je jongelingsjaren eens
een onopgemerkt gebleven debuut hebt gepubliceerd en, na het als copywriter wel
gezien te hebben, in je nieuwe leven met een bundel niet van talent gespeende
sonnetten op de markt komt, is dat goed voor een bladzijde in een groot weekblad.
Een voormalig zakenman die zich - het leven begint achter in de veertig - is gaan
wijden aan de idealen uit zijn jeugd, te weten gedichten en verhalen schrijven, en
deze idealen verwezenlijkt ziet in de verschijning van een bundeltje van zesendertig
sonnetten, waarvan de bibliofiele uitgave is verzorgd door één van onze
gerenommeerdste uitgevers en de commerciële editie is vervaardigd door de Erven
Thomas Rap, mag het Hollands Dagboek in het Zaterdags Bijvoegsel van NRC
Handelsblad schrijven. Zelfs het aardige versje van J.J.L. ten Kate:
Schoon ik U beter dichter wens,
gij blijft een respectabel mens

dat me in soortgelijke gevallen nog wel eens wil helpen, bood bij het lezen van
genoemd dagboek geen uitkomst.
Van schrijven kun je, zelfs als je het maar een beetje doet en niets eens opvallend
goed, beroemd worden en dat is, denk ik, een vrij recent verschijnsel. Er is nog nooit
zoveel aandacht besteed aan de schrijver - niet aan zijn boeken, maar aan de
schrijver als (mede)mens - als tegenwoordig. Die aandacht blijkt niet alleen uit de
overstelpende hoeveelheid interviews (in twee weken tweemaal Kester Freriks en
tweemaal Van Oorschot), maar ook uit de bloei van het literaire café.
Iedere stad die zich zelf respecteert heeft zo'n etablissement, van Etten tot
Oosterbeek. Leiden heeft er sinds kort zelfs twee. Op dezelfde avond treedt daar
in de ene gelegenheid Jan Siebelink op, in de andere Hubert Lampo. In die literaire
cafés moeten schrijvers of dichters optreden, hoe dan ook en wie dan ook en tot
welke prijs dan ook. Zo overkwam het mij dit voorjaar dat ik door een culturele
instelling in de stad D. gevraagd werd aldaar mijn kunsten te vertonen. Het zou
anderhalf uur moeten duren, inclusief muziek, en ik zou 350 gulden verdienen,
exclusief reiskosten. Dit leek mij een bijna onbeschaamd voorstel. Per slot van
rekening werk ik echt en verdien daarmee. Bovendien kan ik vrijwel m'n hele oeuvre
in een uur ‘zeggen’, en dat te moeten aanhoren leek me
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te veel van het goede voor de samengestroomde dichtlievenden. Ik heb dan ook
voorgesteld er vijfhonderd gulden van te maken, maar die dan wel te verdelen onder
nog twee eveneens uit te nodigen collega's. Een gevarieerde avond voor nauwelijks
meer geld is het geworden, voor wel dertig mensen van wie er zelfs enkelen weleens
iets van één van ons drieën hadden gelezen.
Het hoort er kennelijk bij. Hoezeer bleek me onlangs, toen ik werd benaderd door
een studentenvereniging in D.. Een ander D., wel te verstaan. Die wilde een
dichtersavond organiseren. Maar men kende geen dichters. Of ik ze aan namen en
adressen kon helpen, want het was natuurlijk weer eens kort dag. Dat heb ik niet
gedaan. Wie zalig denkt te kunnen worden door de zoom van een kleed aan te
raken, moet zelf maar de moeite nemen uit te zoeken welke kleden die macht
bezitten.
Vooral eind augustus, begin september is het mis. Studentenverenigingen willen
dan de indruk wekken, dat ook zij aan literatuur doen, teneinde aankomende
eerstejaars aan te trekken. Donderdags bedenkt de dienstdoende organisator welke
schrijver er de daaropvolgende maandagavond de eer te beurt valt als trekpleister
te mogen fungeren. Hij kan dan diens adres niet vinden en belt 's avonds naar een
aan een universiteit verbonden Neerlandicus, maar die heeft er geen zin in als
adressenlijst te fungeren en verwijst de jeugdige literatuurliefhebber naar het
Letterkundig Museum. Daar krijgt hij vrijdagmorgen tot zijn grote teleurstelling het
telefoonnummer - voor een tijdig schriftelijk verzoek is het immers te laat - niet, wel
het advies tot aanschaf van Aarts' Letterkundige Almanak over te gaan (nooit van
gehoord), de eerstejaarsdagen in het vervolg tijdig te zien aankomen en onder het
aanbieden van nederige excuses voor het late tijdstip en een hoog honorarium te
trachten een naburige, zij het wat minder beroemde, schrijver te strikken, van wie
vermoed wordt dat hij het nog leuk vindt ook.
Dat de persoon van de schrijver, wie hij ook is, meer en meer in het middelpunt
van de belangstelling komt te staan, blijkt ook uit het toenemende aantal (aanzetten
tot) biografieën. De Engelbewaarder kwam met biografische aanzetten van marginale
auteurs als Sicco Roorda van Eysinga en Mary Dorna naast die van Carry van
Bruggen en Frans Coenen, terwijl het onuitsprekelijke Bzzlletin ook de persoon van
contemporaine schrijvers als 't Hart, Ferron en Komrij nadrukkelijk onder onze
aandacht bracht. Nog nooit werd bij mijn weten een nog levende auteur die de
vijfendertig nauwelijks gepasseerd is, verblijd met een lijvige verzamelbundel
besprekingen en interviews, zoals dat onlangs prematuur Maarten 't Hart overkwam.
Vroeger moest je daar dood voor zijn, of bezig zijn aan een hermetisch oeuvre als
dat van Achterberg toen nog was. Verzamelde interviews met Heere Heeresma
verschijnen binnenkort, evenals gebundelde beschouwingen over en interviews met
F.B. Hotz, Gerrit Komrij en Marga Minco. Dag- en weekbladen publiceren meer dan
ooit tekeningen, karikaturen en fotoportretten van schrijvers, het Letterkundig
Museum exposeert ze, uitgevers geven ze verzameld uit.
Iedere krant, ieder weekblad heeft zijn boekenpagina's, -supplement, -bijdrage
of -katern, tot het Reformatorisch Dagblad toe. Wie die maar bij benadering wil
bijhouden, komt aan het lezen van de besproken boeken nooit meer toe. Ik vermoed
dat voor veel mensen het lezen over boeken en schrijvers volledig de plaats heeft
ingenomen van het lezen van literatuur, waar het toch allemaal om begonnen zou
moeten zijn.
Hans van Straten pleitte in een recent ‘Dagboek van een lezer’ (De Tijd) voor het
lezen van literatuur die zijn waarde al bewezen heeft, in plaats van te waaien met
elke wind, en stelde: ‘Driekwart van wat er verschijnt zijn modieuze rotboeken (...).
En bij al die boeken kun je je afvragen: hoeveel argeloze lezers hebben daaraan
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hun kostbare tijd gespendeerd? Te veel, ongetwijfeld, maar zeker zijn er nog veel
meer lezers die hun kostbare tijd doorbrengen met het lezen over boeken en
schrijvers die ze niet hebben gelezen en ook niet zullen lezen.
Voor de goede orde: tegen boekbesprekingen en andere zinvolle schriftelijke
literaire informatie heb ik niets, zelfs al is het onderstaand versje van Laurillard erop
van toepassing:

‘Heeft één der leden van de club
Zijn letterkundig ei gegeven,
Dan wordt door 't kaak'len van de rest,
Op schellen toon zijn lof verheven;
En legt nu elk om beurte een ei,
En kaak'len beurtlings al de vrinden,
Dan is - dat voelt ge - in heel de club
Geen enkel roemloos lid te vinden.’

Ik vrees alleen dat de grote hoeveelheid van met name persoonsgerichte informatie
het lezen van literatuur in de weg gaat staan. Wie het één leest kan te zelfder tijd
het ander niet lezen.
Dan zijn er nog de boekenmarkten en de boekhandels waar iedere schrijver van
wat dan ook regelmatig mag signeren. ‘Wat wilt u dat ik erin schrijf?’ ‘Voor Marieke
die het zo lang met me uithoudt.’ Niet zelden laat de auteur bij de boekhandel nog
een stapeltje van zijn handtekening voorziene exemplaren achter, voor de liefhebber
die helaas, helaas te laat is gekomen. Er zijn inmiddels verscheidene auteurs van
wie een ongesigneerd exemplaar pas echt zeldzaam is.
U hebt al begrepen dat dit alles voor mij niet hoeft. Zonder trommels en trompetten
zou het moeten. Schrijvers doen het met hun pen, uitgezonderd Biesheuvel, dat is
toch bekend?

Gevaar
Het wordt tijd om nu eindelijk eens de vraag te beantwoorden wie er van al deze
literaire informatie beter wordt. De gedegen boekbesprekingen, biografieën en op
het werk gerichte interviews laat ik buiten beschouwing. Maar die die ontmoetingen
van schrijvers met hun publiek, wat hebben schrijvers, publiek, uitgevers en
boekverkopers er aan?
De schrijver is er misschien nog het meest bij gebaat. Hij verdient ten minste een
aardig zakcentje aan zijn optreden, zijn ijdelheid wordt alleen al door het feit van de
vererende uitnodiging gestreeld, er komt altijd wel een niet al te onnozele vraag die
hem in staat stelt welbespraakt één van zijn stokpaardjes te berijden. Maar als hij
goed van de tongriem is gesneden en toevallig zijn dag heeft, loopt hij het gevaar
dat zijn toehoorders hém boeiender vinden dan zijn boeken. Dat nu lijkt me voor
een echte schrijver werkelijk iets vreselijks. Er is overigens alleen maar aan dit
gevaar te ontkomen door, zoals bij voorbeeld Kees Ouwens, Jeroen Brouwers en
F.B. Hotz dat consequent doen, directe confrontaties met het schrijver-kijkend publiek
uit de weg te gaan. Voor de meeste auteurs, vooral als ze nog niet gevestigd genoeg
zijn - en dat zijn ze naar hun eigen mening nooit - is deze onthouding echter een al
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te zware opgave. Niettemin: de beginnende, nogal ongelezen schrijver heeft belang
bij dat soort ontmoetingen, en het is de vraag of zij er verstandig aan doen ze te
mijden. Gevestigde auteurs hebben ze niet (meer) nodig. Dat blijkt ook wel uit de
lijst van schrijvers die bij de Stichting Schrijvers, School, Samenleving zijn
aangesloten. Daarop figureren wel Ad den Besten, niet Maarten Biesheuvel; wel
Martin Hartkamp, niet (meer) Maarten 't Hart; wel Anton Korteweg, niet Rutger
Kopland; wel Loeka Wolf, niet Jan Wolkers. Zo wordt het voor SSS nooit iets, en
kom je op school steeds terecht bij Cees Buddingh', nu Marga Minco is uitgetreden.
Dat literaire ontmoetingen echter zelfs betalend publiek trekken, is iets waar ik
me altijd weer over verbaas. Vooral omdat dat publiek - daar ben ik van overtuigd
- in de meeste gevallen grotendeels bestaat uit mensen die niets, of nauwelijks iets,
van de betreffende schrijver hebben gelezen. Die mensen zouden er beter aan
gedaan hebben hun tijd te besteden aan het lezen van het werk van de optredende
auteur. Een niet eens zo strenge ballotage, toegepast op de aspirant-bezoekers
van een letterkundig samenzijn, zou geen kwaad kunnen. ‘Noem vijf titels van
Siebelink. Hoe heten de hoofdpersonen uit De herfst zal schitterend zijn? Wat heeft
Siebelink vertaald en van wie?’
Dat lijkt me voldoende. ‘Weet u het niet? Dan terug naar huis en eerst gaan lezen.
Over enkele weken bent u ongetwijfeld in de gelegenheid hier of in een naburige
stad minder ontijdig de zoom van zijn kleed aan te raken.’ Ik ben ervan overtuigd
dat optredende schrijvers aanzienlijk minder publiek zouden trekken als er van de
belangstellenden ook maar enige kennis van hun werk bij wijze van visum zou
worden vereist.
Degenen die wel bekend zijn met het werk van de schrijver die zich anders dan
uit het door hem geschrevene wil laten kennen, hebben zij dan wél wat aan een
interview van, zeg, Tom van Deel met Willem Brakman? Ik weet het niet, hoewel ik
zowel Brakman als Van Deel - en de laatste niet alleen als literatuurkenner bewonder. Zelf heb ik al heel wat van dergelijke bijeenkomsten, actief of passief,
mogen bijwonen. Het kan zijn dat het te wijten is aan mijn oppervlakkigheid, maar
ik kan me er bijna niets meer van herinneren. Alleen nog het optreden van de
Zangeres zonder Naam in de Vondelkerk ter gelegenheid van de Revehuldiging,
twaalf jaar geleden. En dat ik Brakman zulke diepzinnige dingen vond zeggen in
een interview met Tom van Deel, vier maanden geleden. En dat Moonen steeds
over Martha in plaats van over Maarten 't Hart sprak, drie maanden terug. Het
menselijk geheugen is beperkt en alleen al om die reden doet men er beter aan
meer te lezen, en
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vooral te herlezen, dan literaire bijeenkomsten te bezoeken.

Een pagina uit de catalogus van Antiquariaat Nieuw Gafpa te Doetinchem: handel in
gesigneerde boeken

Schrijver, lezer, uitgever en boekhandel zijn veel meer gebaat bij een aanzienlijk
lagere prijs van het boek. Weliswaar verwacht het Structuuronderzoek
Boekenbranche dat kopers niet merkbaar zullen reageren op een prijsverlaging die
kleiner is dan twintig procent. Geringe prijsverlagingen zullen dus waarschijnlijk de
boekverkoop niet stimuleren. Maar mogelijk kan de invoering van een kruising tussen
strippen- en kortingskaart uitkomst bieden. Iedere Nederlander tussen de zestien
en eenentwintig jaar, of iedere CJP-kaartbezitter, ontvangt jaarlijks, op naam en
van zijn pasfoto voorzien, een kaart met veertig strippen elk ter waarde van f2,50
van zijn boekhandel. Bij die boekhandel krijgt hij bij aankoop van ieder boek van
een Nederlandse schrijver die tot de literatuur gerekend wordt - dat is, gemakshalve,
een schrijver die voor zijn publikaties in aanmerking komt voor een additioneel
honorarium van het Fonds voor de Letteren - een korting van maximaal vijfentwintig
procent. Koopt hij een boek van dertig gulden, dan worden bij de gewenste
vijfentwintig procent korting dus drie strippen afgestempeld, wil hij een boek van
twintig gulden aanschaffen, dan kost hem dat vijftien gulden en twee strippen. Dit
systeem heeft het voordeel, dat iedere Nederlandse schrijver er van kan profiteren
en dat het de lezer vrij laat in zijn keuze. Bij een soort National Book League is dat
niet het geval: de schrijver moet maar afwachten of zijn boek daarin komt (dat wordt
dringen!) en derhalve is de lezer in zijn keuze beperkt. Bovendien kan de niet zo
hoge korting juist de aanschaf van veel boeken stimuleren. Wie optimaal van zijn
strippenkaart wenst te profiteren, moet hem immers helemaal gebruiken, en dus
jaarlijks voor vierhonderd gulden aan boeken kopen, waarvan hij dan driehonderd
gulden betaalt. Vier halen, drie betalen, daar komt het op neer.
Er zitten haken en ogen aan het plan, dat weet ik. Het belangrijkste probleem lijkt
me: hoe ontvangt de boekhandel de niet-betaalde vijfentwintig procent?
Een mogelijke oplossing is dat de boekhandel iedere gestempelde strip
achterhoudt en bij een daartoe aangewezen overheidsinstantie verzilvert, zoals dat
met staarten van muskusratten, maar ook met boekenbonnen gebeurt. Hoe dan
ook: als het openbaar vervoer strippen- en kortingskaarten op de markt brengt en
daar kennelijk wel bij vaart, moet de overheid in staat zijn middels een tussenregeling
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in de verkoop van Nederlandse literatuur te bevorderen, al kost dat natuurlijk
miljoenen. Maar het levert ook veel op.
‘Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig.’ De apostel Paulus kan met dit woord
niet aan literaire bijeenkomsten en aan bepaalde soorten literaire informatie hebben
gedacht, maar zijn uitspraak is er wel op van toepassing.
Om het, vooral ten opzichte van Jan Siebelink, Renate Rubinstein, Willem van
Maanen, J. Bernlef, Lévi Weemoedt en vele, vele andere schrijvers nog een beetje
goed te maken, wil ik hier ten slotte nog aan toevoegen dat ik helemaal niets tegen
hun optredens heb - alles is geoorloofd enzovoort -, maar dat ik, voor hen, van harte
hoop dat er veel mensen niet naar hen komen kijken of zelfs luisteren. Omdat zij
die avond verhinderd zijn wegens dringende verplichtingen thuis. Zij richten hun
aandacht op een boek. Zij lezen Weerloos, Niets te verliezen en toch bang, Een
eilandje van pijn, De man in het midden of Geduldig lijden. Desnoods - vooruit dan
maar - lezen zij die boeken niet, maar lezen zij over die boeken.
Een schrijver moet schrijven, een lezer moet lezen. De woorden zeggen het. Het
is eigenlijk heel eenvoudig.

Anton Korteweg is dichter en hoofdconservator van het Letterkundig Museum
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Liever heden dan heimwee
Erich Arendt kreeg de Staatsprijs voor literatuur
Das zweifingrige Lachen door Erich Arendt Uitgever: Claassen,
Düsseldorf
Der zerstückte Traum Für Erich Arendt Uitgever: Angora, Berlijn
Havenkwartier door Erich Arendt Uitgever: Journaal, Nicolaasweg 137,
Utrecht, f25,Rein Bloem
Eind september werd aan de in Oost-Berlijn wonende dichter Erich Arendt de
staatsprijs van de Bondsrepubliek uitgereikt. Een paar dagen eerder was op de
televisie een fascinerend programma aan hem gewijd. Een lang uitgesteld eerbetoon
aan een groot dichter.
Die televisie-film was vooral zo boeiend omdat de balling en reiziger Arendt in zijn
landschap werd gezet: de Aegeïsche zee, bij uitbreiding de Middellandse zee. Hij
heeft aan dat bij uitstek Europese landschap de laatste vijfentwintig jaar veel
gedichten besteed, maar dan beslissend anders dan bij ons Marsman dat gedaan
heeft ‘Wie schrijft, schrijve in de geest van deze zee’, dat wel, maar dan heel wat
minder optimistisch, imperatief en breedsprakig, en opvallend veel vitaler en
levenvatbaarder.
Het hele werk van Arendt wordt gekenmerkt door ongebroken kracht en
vrijheidsdrang, die hem voortdurend doen putten uit de bronnen van de Westerse
cultuur. Maar na de tweede wereldoorlog maakt hij zich geen illusies meer: het
Griekse verleden kan geen lichtend voorbeeld zijn voor een te veroveren toekomst,
alleen ‘lichtbeelden in het heden’, zoals Helmuth Lethen het formuleert in Der
zerstückte Traum (1978), een feestbundel ter gelegenheid van de 75ste verjaardag
van de dichter. Lethen analyseert de merkwaardige dialektiek tussen ruimte en tijd
bij Arendt: de ruimte van Griekenland/Italië hervinden, maar de tijd van het panta
rei = alles stroomt ter discussie stellen. Er is geen evolutie, geen continuering van
beschaving, de geschiedenis ooit uit die bron ontstaan mondt nergens in uit. Ook
Ton Naaijkens (met Jan Gielkens de Nederlandse vertaler en pleitbezorger van
Erich Arendt) analyseert die tweespalt van verlangen en melancholie aan de hand
van twee schitterende gedichten: Schwimmend vor Delischer Küste, waarin de ik
in nachtelijk water krachtig vooruitkomt, terwijl het landschap om hem heen stilstaat,
vervuld is van de dood, zoals de zee dat misschien zelf is;

Erich Arendt
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op het onvergankelijkheidsspoor
vertrouwend:
liefde, zichtloze
stroming, die
zich tegen de nacht opwerpt:
te overleven, te ademen! schuim de verstoorde kus.

Zo verandert de vitale zwemmer met één slag in Odysseus die Nausikaä na laat!
Het andere geanalyseerde gedicht is Elegie, de klaagzang over de Kouros op
Melos, een onvoltooid beeld dat in een rotslandschap waar de onderste steen boven
komt, onpeilbaar blijft glimlachen, een golf als ademtocht, bijna de dood voorbij.
Maurits Mok benadrukt in zijn gedicht over Arendt Levende kernen dezelfde dualiteit:
Erich Arendt, Hellasvaarder, zwerveling
tussen wemelende zonnen, nooit heb ik
het menselijke zo verheerlijkt en verworpen,
zo verloren en bezield ervaren
als in uw woord. Hoe dikwijls vindt sindsdien
mijn denken in de nacht uw spoor terug,
voel ik uw gloed ontwaken in mijn ogen,
word ik omzwermd door blinkende gestalten,
levende kernen midden in de dood.

Terwijl de andere Nederlandse dichter in de feestbundel, Jan Gielkens, juist het
leven op aarde belicht:
(hieraan
tafel - de ronde: ‘unsere
Verschworenheit des
Worts’ - eten we
avocado's. Het leven
heeft in je woord
gevat, denk ik, jij
eet je avocado's met peper
en zout.

In het Nederlands is in boekvorm van Arendt zo goed als niets verschenen, zodat
je zijn verdiende sporen het best kunt volgen in zijn Ausgewählte Gedichte
(1921-1980), de bloemlezing Das zweifingrige Lachen samengesteld door Gregor
Laschen, die ook de film maakte die, mogen we hopen, gauw op de Nederlandse
televisie komt.
Gielkens en Naaijkens vertaalden in een kleine oplage Havenkwartier I en II
(1968/1969). Ook dit gedicht, opgedragen aan Gérard, de schuilnaam van een
Tsjechische verzetsman, later vice-minister, nu wonend in Frankrijk, is weer een
mengeling van mythologie en actualiteit, van bezieling en profanatie: ‘een
voortvluchtige engel, verdreven, vleugeloos starend naar de zee, voor je, rood
geworden lip, de oude havensirene, weer aan het ontheiligde water...’ De afgezant
zit in de haven van Marseille te kijken naar een bloedeloze zee, de stem van
onheilsprofetes Cassandra vóór hem uit, achter hem de loudspeakers die van
toekomst oreren en in zijn hoofd Voltaire (men moet zorgen voor zijn eigen tuintje),
paus Pius XII (Franco, beste zoon) en Paul Celan (de dood is een meester uit
Duitsland). Dit stemmenspel lijkt het levende water helemaal dicht te slibben, maar
ondanks of juist dank zij die dood in de pot is er ineens weer het momentane besef
van levenslust:
Weldra opende,
wees me de weg, de baai
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haar rots, daar lag,
visdode lust in het oog, de oude
havensirene, ze bood
jou haar onverzadelijkheid
ten afscheid:
‘wie ziet,
ziet niet weer.’

Liever heden dan heimwee, schijnt Erich Arendt te zeggen, deze Odysseus die
spartelend in de dode zee nog vooruit zou komen, omdat de liefde voor het leven,
ook met de oever in zicht, van geen veerman weet. Arendt is een waardige opvolger
van Ossip Mandelstam, ook zo'n ontheemde Europeaan, die thuis is in een landschap
waar cultuur en mensen samengaan. Arendt ziet weinig ruimte voor zo'n landschap
in deze of komende tijd, maar hij vecht er voor dat het op zijn minst bestaansrecht
heeft. Dat is een tragische, of milder geformuleerd, droefgeestige paradox. Niet
meer of minder tegenstrijdig dan:
Liefde maakt blind.
Zie Homerus.
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De eilanden van de geest
De aantrekkingskracht van de Zuidzee-eilanden op Melville,
Stevenson en Gauguin
A Dream of Islands Voyages of Self-Discovery in the South Seas door
Gavan Daws Uitgever: Norton & Company, f59,85
Gerrit Jan Zwier
In april 1768 ging de Franse ontdekkingsreiziger Louis de Bougainville voor anker
in een baai van een groen tropisch eiland dat op geen enkele kaart voorkwam. Een
plaag van ratten en kakkerlakken teisterde zijn schepen die stonken naar zweet,
ruimwater en uitwerpselen. De bemanning werd door de inlanders op gastvrije, en
vooral erotische wijze onthaald. In de tientallen kano's die de schepen omringden
maakten naakte schoonheden uitnodigende gebaren naar de zeelui en de mannen
van het eiland lieten er helemaal geen twijfel over bestaan dat die kennismaking
vleselijk van aard moest zijn.

‘Ik vraag me af,’ zo noteerde Bougainville in zijn logboek, ‘hoe ik bij een dergelijk
schouwspel 400 jonge zeelieden, die in geen halfjaar een vrouw hebben gezien, in
het gareel moet houden’. De een na de ander slipte de volgende dagen van boord,
werd aan land door de mannen nieuwsgierig betast en door de vrouwen vertroeteld
en probeerde, onder het toekijkend oog van een soms wel 50 man sterk publiek,
het liefdesspel te bedrijven.
Tahiti, want zo heette het eiland, was in de ogen van een andere opvarende, de
bioloog Philibert Commerson, een utopische wereld: ‘De Tahitianen leefden in nauwe
harmonie met de natuur. Hun leiders waren meer gezinshoofden dan hardvochtige
koningen en de mensen leefden er zonder strijd, noden, vooroordelen en zonde.
Liefde was de naam van hun enige god; elke dag was aan haar gewijd, het hele
eiland was haar tempel, alle vrouwen waren haar idolen en alle mannen haar
aanbidders’.
In het Europa van de achttiende eeuw werden Tahiti en de Zuidzee een en
hetzelfde begrip - het symbool voor de bevrijding van spanningen waaronder men
in het westen gebukt ging, voor een natuurlijke levenswijze, voor vrijheid en genot.
De kritiek op de westerse beschaving, alle onvoldaanheid en onbehagen, kwamen
in het ideaalbeeld van de ‘nobele wilde’, wiens naaktheid en gratie een innerlijke
schoonheid weerspiegelde, tot uitdrukking. Een kritiek die de Europese civilisatie
veroordeelde als een dwangbuis die een verminkende invloed op de mensen had
en de geschiedenis der mensheid zag als een degeneratie vanaf een paradijselijk
begin. De beschaving werd gezien als iets kunstmatigs, een ontkenning van het
oorspronkelijke en natuurlijke in de mens. De Stille Oceaan was niet alleen een
geografische aanduiding - een rijk van eilanden - maar ook een woord vol nostalgie
- een droom van eilanden.
Deze nostalgie, dit eeuwige heimwee naar het paradijs, dat geprojecteerd werd
op het Zuidzeegebied, bestond in het westen naast een economische en
exploiterende houding tegenover de nieuw ontsloten wereld van eilanden en haar
bevolking. Een dualisme dat de historicus Baudet kenmerkend acht voor de relatie
van de westerse tot de niet-westerse wereld (H. Baudet, Het paradijs op aarde).
Niet iedereen was er na de reizen van Cook en Bougainville van overtuigd dat de
wilden het westen een wijze les te leren hadden. Sceptici wezen erop dat de
Polynesiërs dieven van het ergste soort waren (de naakte gratiën die aan boord
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van de schoeners klommen staken soms vlug een schroef of spijker in hun schede
- ijzer was in de Zuidzee opeens een felbegeerd artikel - en doken dan weer
overboord). Voorts dat kannibalisme, koppensnellen, kindermoord en het brengen
van mensenoffers wijdverbreid waren, dat de vrouwen vaak een vreselijke lucht
verspreidden, doordat de kokosnootolie waarmee ze hun huid inwreven door de
zonneschijn ranzig werd en doordat ze de borst gaven aan biggetjes en elkaars
luizen consumeerden. Het was dan ook niet de kop van de scepticus maar die van
de dromer die op het strand of in een koraaltuin door nobele wilden gesneld werd.
De ondertitel van Daws' boek luidt: Voyages of Self-Discovery in the South Seas.
In zijn weergave van het leven van vijf opvallende persoonlijkheden - de zendeling
John Williams, de politieke avonturier Walter Murray Gibson, de schrijvers Herman
Melville en Robert Louis Stevenson en de schilder Paul Gauguin - waren het de
ervaringen in de Zuidzee die hun levensloop op beslissende wijze beïnvloedden.
Onder de Zuidzee moet dan vooral Polynesië (onder andere Hawaii, Tahiti, Samoa,
Tonga en de Marquises) worden verstaan, ‘waar de trek van de oceaan het sterkst
gevoeld wordt, wég van de continenten en de beschaving, naar ongedwongenheid,
wellust, de warmte en schoonheid van plaatsen en mensen.’
‘Eminente Victorianen’, noemt Daws zijn vijf hoofdpersonen. Zij allen behoorden
tot de negentiende eeuw en in hun denkwereld wordt de verscheidenheid aan visies
op de Zuidzee zichtbaar.

Opgegeten

Robert Louis Stevenson

Het motief voor John Williams om Engeland te verlaten was om in de Stille Oceaan
zoveel mogelijk zielen voor het koninkrijk gods te redden. Toen hij in 1818 op Raiatea
(een eilandje ten westen van Tahiti) arriveerde, slaakte hij allerminst kreten van
verwondering over de schoonheid van het landschap en de fysieke adel van de
wilden. Als zendeling van de London Missionary Society stond het voor hem vast
welke partij de andere iets waardevols te leren had. De eerste maanden stak hij al
zijn energie in het bouwen van een reusachtig groot huis, want hij was niet naar de
andere kant van de aardbol gekomen ‘om zich te laten afzakken naar het niveau
van barbaren maar om de heidenen te beschaven’. Daartoe werd de verspreid
wonende bevolking aangemoedigd zich rond William's woning te vestigen en om
regelmatig te leven, te werken en ter kerke te gaan. In de nieuwe nederzetting werd
voor iedereen zichtbaar een grote klok geïnstalleerd.
Raiatea bleek echter al spoedig te klein voor de grootse plannen van de
LMS-zendeling. Zijn droom was een schip onder zijn voeten te hebben om het
evangelie op grootschalige en efficiënte wijze naar nog nietbekeerde eilanden in
Polynesië en Melanesië uit te dragen. Het geringe enthousiasme van zijn superieuren
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in Londen beantwoordde Williams met het eigenhandig bouwen van een 70 ton
wegende schoener. Alles, van blaasbalg tot touw, werd door hem-
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zelf gefabriceerd; als door een tweede Robinson Crusoë werden inlandse
grondstoffen als kokosnoten en bast op vindingrijke wijze voor de scheepsbouw
aangewend. Met dit schip, de Messenger of Peace, legde Williams duizenden mijlen
af en bereikte zelfs Samoa, waar de inboorlingen diep onder de indruk raakten van
de verhalen die de gekerstende hoofdmannen, die met het schip meevoeren, over
de redding van hun ziel afstaken. Hierna zeilde hij verder naar de einder, naar de
rand van de kaart. Bij zijn landing, in 1839, op een eiland van de Nieuwe Hebriden
werd hij samen met een jonge collega op het strand doodgeknuppeld en kort daarna
opgegeten.
Het doel dat de Amerikaan Walter Murray Gibson zich in het leven gesteld had
was om macht en rijkdom te verwerven. Aangezien zijn komaf en prestaties weinig
bijdroegen om dit doel te realiseren, hing alles van zijn retorische gaven en het
welslagen van politieke intriges af. Na een kleurrijke carrière, die hem van
vorstenhoven in Sumatra en de gevangenis Weltevreden bij Batavia, via de
Mormonen in Utah bij een Mormoonse gemeenschap op Hawaii bracht, schopte
Gibson het in 1882 tot premier en minister van buitenlandse zaken in een kabinet
onder de koning van Hawaii Kalakaua. Zijn benoeming had hij niet te danken aan
de Amerikaanse planters en kooplieden maar aan de inlandse bevolking die hij in
woord en geschrift het hof maakte. Gibson en zijn koning droomden van een
Hawaiiaans imperium en deden, onder het wantrouwige oog van de grootmachten,
enige onhandige pogingen andere eilanden in hun invloedssfeer te brengen. In 1887
werd de eerste minister evenwel door een opstand van blanken afgezet en
verbannen. Nu zijn droom van macht voorbij was en hij geen imperium van bruine
onderdanen meer kon leiden, vloeide het leven uit hem weg en binnen een jaar na
zijn verbanning stierf Gibson te San Francisco.

Melville
Na vier jaar aan boord van walvisvaarders in de Zuidzee rondgezworven te hebben
en nadat hij een tijd lang tussen inboorlingen op de Marquises geleefd had, stapte
de 25-jarige Herman Melville in 1844 te Boston aan wal. De man die beroemd zou
worden door zijn eerste twee boeken (Typee, Omoo), die een romantisch beeld
gaven van het leven in de Stille Oceaan, en die bekend zou blijven als de man die
onder kannibalen had vertoefd, zou nooit meer een stap in een koraaltuin zetten.
Robert Louis Stevenson, die bij zijn komst in Polynesische wateren in 1889 al
wereldberoemd was door zijn Dr. Jekyll and Mr. Hyde, zocht de Zuidzee in de eerste
plaats om gezondheidsredenen op (hij had een tuberculeuze aanleg) en vestigde
zich vervolgens definitief op Samoa. Melville zou in zijn verdere leven steeds meer
afstand van zijn jeugdwerk nemen; Stevenson zou zich steeds meer betrokken gaan
voelen bij Samoaanse politieke zaken, daar nog een boekje over schrijven, maar
kon geen grote roman over de Zuidzee op papier krijgen. Voor dat laatste had
Stevenson overigens ook weinig tijd meer. Hij moest met zijn reisbrieven het geld
voor de hele familie, die bestond uit zijn vrouw, zijn moeder, en de twee getrouwde
kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw verdienen, en overleed vijf jaar na
zijn entree in de zuidelijke wateren, op 44-jarige leeftijd.
Daws beschrijft Melville als een man die voortaan zijn eigen innerlijk exploreerde
en daar boeken over schreef. Hij ontdekte daar duistere dingen, ja, hij ontdekte de
wilde in de eigen ziel. Melville was zèlf de figuur Ishmael, de verteller uit Moby-Dick,
de ‘uitgestotene, de man met een wrok, de déclassé en onterfde wiens superieure
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gaven niet werden erkend en beloond’. Een man die zich gelukkig prees dat hij de
Zuidzee achter zich had gelaten maar die het gezinsleven in het beschaafde Amerika
ervoer als een gevangenisbestaan. Die het burgermansleven verafschuwde, wiens
ene zoon door zelfmoord omkwam en van wie de andere, na een kortstondig en
hulpeloos dwalen over zee en land, vóór zijn tijd stierf. Vergelijk daarmee Stevenson
die op een exotisch eiland met strakke hand het familieleven leidde, geheel in de
geest van zijn Schotse voorvaderen. Melvilles lezerspubliek en de kritiek namen
het hem niet in dank af dat hij over andere wilden dan de Zuidzee-wilden was gaan
schrijven. Zelfs Moby-Dick, waarin de bezeten kapitein Ahab met het uitvaagsel der
aarde ten strijde trekt tegen een wit zeemonster, kon het succes van het zoetelijke
Typee op geen stukken na evenaren.

Gauguin
Melville schreef ook gedichten en in sommige ervan identificeerde hij zich met de
Portugese dichter Camoës die na een leven van verbanning en ellende in een
pesthuis bezweek. Ook Jan Slauerhoff zag in Camoës een zielsgenoot van zichzelf.
Op vele andere punten vertoont het werk van de Amerikaan en van de Nederlander
grote overeenstemming wat thematiek en toon betreft. Slauerhoff schreef ooit over
Moby-Dick dat dit ‘een der waarachtigste boeken over het zeemansleven was dat
ooit geschreven werd’. Over de lichtwachter op het Chinese eilandje Ockseu dichtte
Slauerhoff eens dat dit een baan is voor iemand ‘die niet meer deugt voor land noch
zee’. Herman Melville sleet zijn leven tenslotte niet als vuurtorenwachter, maar als
douanebeambte in een kustplaats.
Het hoofdstuk over Paul Gauguin hoort samen met dat over Williams en Melville
tot de belangwekkendste in A Dream of Islands. Meer dan eens in zijn leven kwam
Gauguin met een fabel van La Fontaine aanzetten over de broodmagere wolf die
aan de rand van het woud afgunstig kijkt naar het behaaglijk leventje van een
volgevreten hond, totdat hij ziet dat deze een band om zijn nek heeft. Toen de band
om zijn eigen nek te zeer ging knellen, schoof Gauguin zijn gezin, baan en huis
resoluut aan de kant en begon het bestaan van schilder-zwerver te leiden. Daws
portretteert de Fransman als een egomaniak, niet tot liefde in staat, overtuigd van
eigen genialiteit en met een perverse voorkeur voor Lolita's met bruine huidskleur.
De burgerij van ‘la belle époque’ zag in hem slechts een onaangepaste en geloofde
al lang niet meer dat cultuurvolken iets van natuurvolken te leren hadden.
Gauguins beeld van Tahiti vormde een vrijheidsdroom én een erotische droom.
Voor hem waren de Tahitiaanse vrouwen ‘perfecte modellen, donkerogig, met volle
lippen, met gezichten die niet getekend waren door de spanningen der beschaving,
zo zoet en van een wellustige onschuld’. Na twee jaar Tahitie keerde hij in 1893
weer in Frankrijk terug. Zijn expositie van Zuidzeeschilderijen werd een fiasco. En
in een Bretons dorpje sloegen vissers op hem en zijn gezelschap in, dat bestond
uit grillig uitgedoste bohémiens en Gauguins maitresse van dertien met aapje,
waarbij zijn onderbeen brak, dat nooit meer zou genezen. Voorts was hij slachtoffer
van de Gallische ziekte geworden. In 1895 arriveerde hij als 47-jarige wederom op
Tahiti en een paar jaar later liet hij zich op de Marquises neer. Nooit had het leven
hem rijkelijk bedeeld; hij had wél succes bij kindvrouwtjes, die hij in de Zuidzee
echter met lokale mannen moest delen, en zelfs een zelfmoordpoging liep op niets
uit, toen het arsenicumpoeder dat hij had ingeslikt door zijn maag weer naar buiten
werd gestuwd.
Behalve de geschiedenis van vijf mannen, vertelt het boek van Daws tussen de
regels door ook de geschiedenis van de Zuidzee. Naast een scramble of Africa is
er ook een scramble for the Pacific geweest. Daarnaast duiken in de verschillende
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biografische stukken nu en dan dezelfde personen en gebeurtenissen op, waardoor
het boek enigszins het karakter van een raamvertelling krijgt.
De belangrijkste draad die door alle historiën heenloopt is evenwel de strijd die
in hen allen werd gevoerd tussen de eigen waarden en die van de volken in de
Zuidzee, tussen het ‘beschaafde’ en het ‘primitieve’, tussen thuisland en droomland.

HE WAS NOT THE MAN SHE HAD LOVED THAT EVENING IN BRIDGEPORT.....

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

106

Hugh Jans
Soepen, even anders
Er zijn veel soepen waaraan een krachtige bouillon ten grondslag
ligt, maar die hun uiterlijk en uiteindelijke smaak ontlenen aan het
garnituur. Het is daarvoor goed om een zorgvuldig gezeefde
basisbouillon in een schone soeppot in de koelkast te hebben staan.
Ongezouten en ongekruide bouillon, wel te verstaan, zonder
toevoeging van boeket, tenzij het een pure groentebouillon is. Er is
dan minder kans op vlug bederf en het op smaak brengen kan per
gelegenheid gedoseerd worden. Zo'n basisbouillon kan een kippeof kalfsbouillon zijn, een runder-, varkens- of wildbouillon. Visbouillon
is moeilijker te bewaren, maak daar dus maar een voorraad voor 2-3
dagen van.
Dat trekken van een basisbouillon heb ik al enige keren beschreven,
in het algemeen is het systeem: aanzweten of aanbruinen van
viskoppen en graten, gevogelte karkassen en afval of vlees en
gebeente, al of niet met een klont boter en het daarna zacht trekken
opgezet met koel vers water. Het hoeft allemaal niet veel te kosten,
maar het is wel belangrijk om een goede bouillon klaar te hebben,
die máákt de soep en saus.

Boerenkoolsoep
3 ons boerenkool
4 plakken ontbijtspek
1 eetl. boter
1 kop gehakte ui
¼ theel. gemalen venkelzaad
1 liter varkensbouillon
1¾ kop grof geraspte geschilde aardappels
1 dl zure room
1 theel. Zaanse mosterd
zout & peper

Hak de bloemkool en breng haar in een sauspan op flink vuur aan de kook in een
bodempje water, alles geregeld omscheppend. Zet de pan van het vuur.
Bak het spek zachtjes uit in een koekepan in de hete boter, tot het mooi gebruind
is. Haal het eruit met een schuimspaan en laat het op keukenpapier uitlekken. Doe
al het vet over in een soeppot en fruit hierin de gehakte uien goudgeel met het
venkelpoeder. Voeg de boerenkool toe en laat het op zacht vuur gaar smoren. Giet
de bouillon erbij en de geraspte aardappels, breng het aan de kook en sudder dan
15 minuten. Roer nu de zure room en mosterd erbij en breng het al roerend tot
kookpunt. Laat het wat afkoelen en pureer de soep in een blender of met de
handmixer. Doe het terug in de schone soeppot. Breng het op smaak met zout en
peper en warm het goed door. Dien de soep op in kommen, bovenop versierd met
het verkruimelde gebakken spek. Geef er gulle sneden boerenbruin bij.
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Erwten-waterkerssoep
2 koppen gedopte groene erwten
2 koppen waterkers
½ kop gehakte groene ui
2 eetl. gehakte verse muntblaadjes
1 theel. gehakte kervel
7 dl kippebouillon
1,6 dl dunne room
peper & knoflookzout
3 eetl. boter

Doe erwten, waterkersblaadjes, groene ui, munt en kervel in een soeppot en giet
de bouillon erbij, breng het aan de kook en sudder dan ½ uur in de gesloten pot.
Pureer de soep in een blender of anderszins en doe alles weer terug in de soeppot.
Roer er de room bij en kruid met peper en knoflookzout. Breng de soep tot kookpunt
en roer er de boter in klontjes verdeeld door.
Geef de soep in warme koppen, bovenop versierd met dobbelstenen gebakken
brood.

Bloemkoolsoep met saucijzen
½ rode paprika
½ groene paprika
6 ons bloemkoolrozetten
8 kleine verse saucijzen
1 kop kalfsbouillon
1,6 dl dunne room
0,8 dl dikke room
zout, peper & nootmuskaat
4 eetl. boter

Snij de paprika's in julienne, luciferstokjes dus. Bedek ze in een kleine sauspan met
kokend water en blancheer ze 1 minuut tegen de kook aan. Doe ze in een vergiet,
spoel ze onder de koude kraan en hou ze apart. Kook de bloemkoolrozetten 10-15
minuten met de saucijzen in ruim kokend gezouten water of tot de bloemkool net
gaar is. Giet kool en worstjes af en pureer de bloemkool. Doe koolpuree en worstjes
over in een soeppot, voeg de bouillon toe en breng het aan de kook. Roer er op
klein vuur de gewarmde dunne en licht geklopte dikke room door. Kruid met zout,
peper en nootmuskaat. Kook zachtjes in de gesloten pot, af en toe roerend, tot de
saucijzen gaar zijn. Haal ze eruit, snij ze in plakken en doe ze terug in de soep.
Roer er nu de boter in klontjes verdeeld door en dien de soep op in koppen, bovenop
versierd met de reepjes rode en groene paprika.

Groentesoep met mosselen
¾ liter mosselen in de schelp
1 kop gehakte ui 1 kop gehakte wortel
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¾ kop gehakte knolselderie
2 tenen knoflook, gehakt
4 eetl. olijfolie
2 koppen geschilde, ontpitte, gesneden tomaten
1 wijnglas droge witte wijn
1½ eetl. gehakte verse basilicum
1 grote zucchini, geschild, in blokjes
2 koppen visbouillon
zout & peper
Pernod
gehakte peterselie
dunne reepjes
citroenschil

Controleer de mosselen en spoel ze goed schoon.
Fruit in een soeppot, ui, wortel, selderie en knoflook in de hete olijfolie, 10-15
minuten op matig hoog vuur, af en toe omscheppend, tot de groenten mals zijn.
Voeg de tomaten, wijn en basilicum toe en kook 15 minuten op middelgroot vuur.
Doe de zucchini, visbouillon en wat zout en peper erbij en sudder 10 minuten. Voeg
de mosselen in de schelp toe, met een scheut Pernod, sluit de pot en kook tot de
schelpen open gegaan zijn. Schep de soep in warme diepe borden, bestrooi met
wat gehakte peterselie en citroenreepjes en geef er stokbrood bij.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 42
De moord op Anwar Sadat
Kees Schaepman
Anwar Sadat, president van Egypte, is dood. Vermoord terwijl hij een militaire parade
afnam, door schoten van soldaten uit zijn eigen leger. Het was een politieke moord:
Sadat werd gedood om de ideëen die hij vertegenwoordigde.
Zo'n politieke moord is niets nieuws. Dagelijks worden mensen omgebracht omdat
hun ideëen anderen niet aanstaan. Meestal zijn dat gewone, onbekende mensen.
Lees in de krant maar eens de berichten over Iran, El Salvador of Argentinië, waar
mensen verdwijnen en worden doodgemarteld omdat zij het niet eens zijn met de
regering.
Politieke moorden op beroemde mensen komen minder voor (er zijn ook minder
beroemde mensen dan gewone mensen) maar zijn toch ook weer niet zo
verschrikkelijk bijzonder. Nog niet zo lang geleden werd bij voorbeeld in Ierland Lord
Mountbatten vermoord, een volle oom van de Engelse koningin. En de paus en de
Amerikaanse president Reagan werden bij aanslagen gewond.
Verschrikkelijk natuurlijk, al die moorden, maar de wereld draait gewoon door.
Maar toen Anwar Sadat werd doodgeschoten leek het wel of de wereld even stilstond,
en nog steeds houdt iedereen zijn hart vast voor wat de gevolgen van die moord
kunnen zijn.
Dat is niet omdat Sadat de belangrijkste man ter wereld was of omdat Egypte het
belangrijkste land ter wereld is. Maar Sadat was wel een sleutelfiguur.
Om duidelijk te maken waarom de moord op Sadat ernstiger gevolgen kan hebben
dan veel andere politieke moorden, kun je misschien het best de vergelijking maken
met een gemetseld muurtje. Alle stenen in zo'n muurtje zijn hetzelfde. Maar als je
uit de bovenste rij of uit de zijkant een steen weghaalt, dan onstaat er wel een gat
maar verder gebeurt er niets. Maar haal je een steen uit het midden of uit de onderste
rij weg, dan kan de hele muur barsten of zelfs instorten. Dat komt omdat op die
punten de muur labieler is, er staat meer druk op de stenen die daar zijn ingemetseld
dan op andere punten in de muur.
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Anwar Sadat (foto ABC)

In de wereld heb je ook een aantal van die plekken waar het politieke evenwicht
heel labiel is, landen die onder grote druk staan.
Het midden oosten - dat wil zeggen: Israël, Egypte en de andere Arabische landen
- is zo'n labiel gebied. Al jaren heerst er een toestand van net-geen-echte-oorlog
tussen Israël en zijn buurlanden. Alleen tussen Israël en Egypte begon er tenminste
enige verbetering in de verhoudingen te komen.
Dat kwam voor een groot deel door president Sadat. Tot woede van de andere
Arabische landen reisde Sadat naar Israël en maakte hij afspraken met de Israëlische
premier Begin om de vrede dichterbij te brengen.
Nu Sadat is vermoord kan niemand voorspellen of zijn politiek zal worden
voortgezet.

Revaluatie
Jeroen Terlingen
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Stel je eens één ogenblik voor dat je geld te veel hebt, of wat misschien makkelijker
is: geld te weinig. Je móet iemand hulp vragen: om van te lenen, of om het teveel
te bewaren. Wie kies je? Degene die je het aardigste vindt? Iemand die zelf overal
loopt te leuren? Of het vriendje dat altijd wel een paar gulden op zak heeft en laatst
snel terugbetaalde toen jij wat uitleende?
Ik denk dat kinderen én volwassenen iemand opzoeken in wie ze vertrouwen
hebben. Grote banken en bedrijven die in alle landen van de wereld tegelijk werken
in ieder geval wél. Sinds in Frankrijk de socialist Mitterrand is gekozen kijken ze een
beetje uit met er geld te halen en te brengen. Want Mitterrand heeft gezegd zoveel
mogelijk werklozen een baan te willen geven. En hij wil daarom dat Frankrijk zelf
de baas wordt over sommige banken en bedrijven om er zeker van te zijn dat hun
geld aan goede zaken wordt besteed.

Minister van Sociale Zaken Den Uyl (foto Ger Dijkstra)

Frankrijk heeft het wantrouwen in de plannen van Mitterrand meteen gemerkt.
De grote wereldondernemingen lenen al maandenlang liever van en aan andere
vriendjes. Ze laten zich als het even kan in Duitse marken en Nederlandse guldens
betalen. En Franse bedrijven moeten hoe langer hoe meer Franse francs geven
voor de spullen die ze in het buitenland kopen. De Franse franc is minder waard
geworden. Als je vorig jaar met vakantie naar Frankrijk ging moest je aan de grens
voor één franc nog achtenveertig cent betalen; nu nog maar vierenveertig. Voor de
buitenlandse toeristen is dat wel leuk, maar voor het land niet natuurlijk.
In West-Europa hebben de regeringen met elkaar afgesproken dat de onderlinge
verschillen in de waarde van het geld niet te groot mogen worden. Dat komt omdat
die regeringen samenwerken (in de Europese Economische Gemeenschap) en
gemeenschappelijke uitgaven
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hebben. Daarom zijn begin oktober in het diepste geheim de ministers van Financiën
bij elkaar gekomen om nieuwe afspraken te maken. Het geld van een paar landen
blijft evenveel waard als vroeger. Maar in Frankrijk en Italië (ook al een land waarin
banken en bedrijven niet veel vertrouwen hebben) wordt het minder waard en in
Duitsland en in Nederland méér. Ondanks alle gemopper binnen onze grenzen blijft
Nederland een land waarin het buitenland véél vertrouwen stelt. Dat heeft niets met
het beleid van de regering te maken, maar alles met het waardevolle aardgas dat
toevallig in de bodem zit.
Gaan we er iets van merken, dat de gelden ten opzichte van andere munteenheden
meer waard is geworden? Helaas wel. Nederland is zo klein dat we voor onze
inkomsten erg afhankelijk zijn van de goederen die we in het buitenland kunnen
verkopen. Die goederen worden duurder. Alle kans dus, dat we minder gaan
verkopen en wat dat betekent zien we dagelijks om ons heen: Inkrimpingen,
reorganisaties, ontslagen.
Er zou tegenover kunnen staan dat de goederen uit het buitenland goedkoper in
de winkels terecht komen, maar dat gebeurt bijna nooit. De meeste bedrijven houden
de prijzen gelijk en steken het verschil in eigen zak.
Voor Joop den Uyl, de nieuwe minister van sociale zaken én werkgelegenheid,
is de waardevergroting van de gulden het vervelendste. Hij is ook een socialist, net
als Mitterrand, en wil ook de werkloosheid bestrijden. Met een plan om de regering
voortaan de baas te maken over de banken en de belangrijkste bedrijven hoeft hij
niet aan te komen. Dat wil het CDA niet en daar moet hij nu eenmaal mee regeren.
Den Uyl hoopt het geld voor meer werkgelegenheid onder andere te vinden door
méér aardgas aan het buitenland te verkopen tegen een hogere prijs. En voor de
uitvoering van dat plan betekent onze duurdere gulden een fikse streek door de
rekening.

Een Hollands boek
John Verhallen

Sommige kinderen weten na de lagere school niet goed naar wat voor school ze
eigenlijk willen. Ze hangen zo'n beetje tegen die beslissing aan. Over zo'n periode
aan het eind van de Lagere School gaat het boek van Imme Dros: De zomer van
dat jaar.
Daan weet niet wat hij wil en ook niet precies wat hij kan. Maar omdat zijn vriend
Wubbe naar het Lyceum gaat, besluit hij óok daarheen te willen, al is hij er niet
helemaal van overtuigd dat hij het ook kan, en hij niet alleen.
De meester en de andere kinderen van zijn klas weten wel dat hij aardig kan
tekenen. Maar deze zomer leert hij dat pas goed, evenals etsen. Dat komt door het
‘geitewijf’, een vrouw waar de mensen wel etsen van kopen maar met wie ze liever
niets te maken hebben omdat zij zo vréemd is. Zij leert hem niet alleen goed naar
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dingen te kijken en dat op papier te zetten, maar ook mensen die anders zijn met
andere ogen te zien. Hij ervaart door haar ook dat je niet gauw tevreden moet zijn
met een aardig resultaat, maar steeds opnieuw moet proberen tot het echt goed is.

Het ‘geitewijf’ uit het boek van Imme Dros heeft echt bestaan. Er is een mooi boekje over
haar verschenen, uitgegeven door boekhandel ‘Het Open Boek’ in Den Burg, Texel. Het
geitewijf heette in werkelijkheid Souwtje de Wijn en ze leefde van 1888 tot 1969 op Texel.
Dit is een ets die ze gemaakt heeft

Dit speelt zich allemaal af op het eiland Texel nog vóór de tijd dat het in de zomer
werd overspoeld door toeristen, toen de veerboot nog naar Oudeschild voer. Ook
bestaat in het verhaal de Texelse HBS nog niet zodat de Texelaars in Den Helder
naar het Lyceum moesten.
Het boek is niet afgelopen als de school weer begint maar duurt tot het echt herfst
wordt. Zo kom je al lezend ook nog te weten hoe het met Daan op het Lyceum gaat,
hoe hij verliefd wordt en hoe hij langzaam ‘groot’ wordt. Toegegeven, er gebeurt
wel erg veel deze zomer, maar er is een samenhang tussen allerlei zaken die de
schrijfster heel duidelijk laat zien.
Aan het eind van het boek mag Daan dan eindelijk van het geitewijf zijn naam onder
een tekening zetten. Hij heeft iets bereikt; hij is iemand. Daarmee wordt de hele
voorgaande periode afgesloten. De zenuwachtige Daan die niet uit zijn woorden
kon komen, is veranderd. Hij denkt anders over zich zelf en over anderen. Dat heeft
Imme Dros allemaal heel duidelijk beschreven. Zij laat ook zien hoe moeilijk het
leven in een dorp waar iedereen je kent kan zijn.
Niet iedereen die dit boek leest zal in Daan zich zelf herkennen. Dat hoeft natuurlijk
ook helemaal niet. Dat rare gevoel als de school waar je zolang op hebt gezeten,
afgelopen is, dat gevoel herkent iedereen, jullie toch ook?

Boswandeling
Fetze Pijlman, illustratie Sacha de Nobel
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Mijn vader zegt: ‘In de natuur
daar kom je pas tot rust.’
Dus wandel ik per week een uur
op het landgoed Berkenlust.
De wind ruist door het bladerdak
en hoor, daar valt een zware tak.
De buitenlucht is zo gezond
voor iemand uit de stad.
In 't bos loop je er vrij in rond
net als de wilde kat,
die jagend als een roofdier leeft
en heel veel van een tijger heeft.
Door 't hoge gras ritselt een slang.
Hij komt mij tegemoet:
dus word ik wel een beetje bang
als ik uit wandelen moet.
En vlucht ik rennend uit het bos,
dan vrees ik voor die slimme vos.
Nee Pa, ik vond in de natuur
nooit vredigheid en rust.
Ik raakte enkel overstuur,
bent u zich wel bewust:
dat slechts één stoot van 't wilde zwijn
toch nog vrij dodelijk kan zijn.
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Het is uit met Jetta
Imme Dros, illustratie Carla Kleekamp
Het begon te motregenen. Toen ik langs de school kwam drong het pas goed tot
me door, dat het uit was met Jetta. Vier jaar was ze mijn meisje geweest. (‘Wát?!
Ga jij met Jetta Geerts, tjee zeg!’ En benijdende blikken en bedekte toespelingen.
‘Die Daan! Stille wateren... tjaja, die Daan toch.’)
Een soort held was ik geweest door Jetta. Want Jetta!... als die tussen honderd
meisjes stond keek iedereen naar haar.
En ik had het uitgemaakt. Waarom eigenlijk. Was het werkelijk om dat briefje
zonder handtekening: ‘Ze noemen Jetta Geerts het gemeenschappelijk bezit...’
Geloofde ik dat dan of wilde ik het alleen maar uitmaken met Jetta om... zomaar...
De boot lag er nog! Ik hees mijn tas omhoog en begon te rennen.
Wubbe Witte stond wild te zwaaien bij de plank. ‘Lópen, man!’
‘Hoe wist je dat ik eraan kwam,’ hijgde ik.
‘Dat wist ik niet,’ zei Wubbe.
Hij zou tot de laatste boot gewacht hebben!
We gingen of het vanzelf sprak naar het autodek, er was niemand daar met dat
pokkeweer.
‘'t Is uit,’ zei ik.
Wubbe trok zijn capuchon over zijn hoofd.
Kleumerig stonden we in het water te kijken.
‘Nja...’ mompelde Wubbe. ‘Zoiets zou jou niet overkomen,’ zei ik, ‘Ellende!’
‘Vaste verkering is niks gedaan,’ meende Wubbe, ‘Altijd gelazer met vaste
verkering.’
Hij zei het om me op te vrolijken natuurlijk, maar ik werd giftig.
‘Moet jij zeggen, je hebt altijd meiden.’
‘O, dat... dat is toch geen vaste verkering!’ riep Wubbe, ‘Je ziet mij geen vier jaar
met dezelfde, mij niet!’
‘Met Joke ben je anders al aardig lang!’
‘Welnee, welnee, dat lijkt maar zo, maar dat is aan-uit aan-uit, weet je wel. Nee...
meiden da's niks.’
‘Dat zeg je altijd, maar je zoent ze als de pest!’
‘Nou én! Een zoen is stof, je veegt hem af,’ zei Wubbe op zijn Tessels zodat het
rijmde.

‘En je vrijt met ze... je gaat naar de Dennen met ze!’
‘Nou én!’ zei Wubbe Witte weer, ‘Vrijen is lekker.’
Hij tuitte tevreden zijn lippen en floot... Vogelijn tikt tegen 't venster, tiktik. Dat
liedje zongen we tweestemmig op de lagere school.
‘Nou ga jij dan maar met Jetta als je zo gek bent op vrijen,’ snauwde ik. ‘Die is
precies hetzelfde.’
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‘Hm, nee,’ zei Wubbe serieus, ‘Jetta is niks voor mij... trouwens, ze is stapelgek
op jou. Stom genoeg.’ ‘Wat bedoel je daarmee, Wubbe Witte?!’
‘Gewoon, dat het stom is. Iedereen kon zien, dat jij eigenlijk niks om haar gaf en
zij maar achter je aan tremmen...’
Ik gaf hem een vrij harde duw. ‘Je bent achterlijk, jij.’
‘Hee, kijk uit! Nee, zeg nou eerlijk, Daan, je maakt mij niet wijs dat je tot over je
oren verliefd was op Jetta...’
‘Ik ik ik...’
‘Ja, misschien in het begin, maar dat is wel even vier jaar geleden. Hee, ik ga
naar binnen, hoor,’ onderbrak Wubbe zich zelf, ‘Ik sterf van de kou.’
Zijn lippen waren blauwig. Ik stond bij de reling, mijn nagels deden pijn in mijn
handen. Ik had Wubbe graag op zijn gezicht willen slaan.
‘Mán, Daan!’ Wubbe was alweer naast me. ‘Kom nou, trek het je niet aan. In je
hart ben je blij, dat je van het hele gedoe af bent!’
Ik kon niets zeggen. Hij had niet het recht dingen beter te weten dan ik, hij had
er geen bliksem mee te maken of ik... of Jetta...
‘Ga nou mee, Daan,’ drong Wubbe aan, ‘Mijn jek is dóór!’
‘Wubbe...’
‘Ja, wát?’
‘Die... die meisjes...’ ik had mijn tong af willen bijten. ‘Meisjes... welke meisjes?’
‘Die die meisjes meisjes die met jou meegaan naar de Dennen...’
‘O, die... ja wat?’
‘Willen die altijd vrijen?’ Ik hield mijn gezicht achter mijn kraag. Wubbe Witte
lachte. ‘Had je gedroomd. Welnee, man, de meesten zijn als de dood!’
Ik keek vlug opzij. ‘Als de dood?’
‘Ja, vanzelf! Ze durven niet, ze zijn bang dat het uitkomt of zo en dat ze dan...
hoe heet het... met de vinger nagewezen worden, hahaha! De meeste meisjes willen
trouwen, zie je,’ zei Wubbe. ‘Dat weten ze nu al en ze zeggen, dat niemand met
een afgelikte boterham trouwt.’
Ik vond het een raar verhaal. Jetta wilde helemaal niet eens trouwen. Zei ze. ‘Zou
jij het wel doen?’ vroeg ik.
‘Wat doen?’ ‘Nou, trouwen met een afgelikte boterham.’
Wubbe Witte begon iets te zeggen, hield op.
Ik keek argwanend naar hem, waarom deed ie zo gek? Haalde hij zich soms nog
altijd in zijn hoofd, dat Klaartje... Hij had altijd beweerd, dat hij mijn zusje zo lief vond,
toen hij tien was al: ‘Dat is ze nou, Daan!’ En wat ik ook zei over Klaartje, dat ze
zo'n kreng was en zo vals kon krabben en naar beneden kwam als ik net lekker op
zat te blijven zonder dat moeder het in de gaten had met zo'n geniepig stemmetje:
Waar blijft Daan nou?, en mijn knikkers jatte en mijn boeken uitleende zonder dat
ik het wist, Wubbe grijnsde maar wat alsof hij het allemaal prachtig vond.
Zou hij nog steeds in zijn achterhoofd over Klaartje denken? Dat zou het toppunt
zijn. En al die meiden dan?
‘Nou?’ beet ik hem toe.
‘Ach, ik weet niet,’ mompelde Wubbe, ‘Dat is... dat weet ik niet hoor. Trouwen,
wie denkt er nou aan trouwen.’
‘Die meisjes! Jij zegt het. Misschien zijn er best meisjes die jou niet willen, je bent
zelf een afgelikte boterham. Dat kind van Straatsma schreef aan Jetta..’
‘Josie? Wat is er met Josie? Ik vind het anders hartstikke idioot dat jij Jetta's
brieven leest!’
‘Ze las het voor,’ zei ik kwaad.
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‘Helemaal belachelijk. Nou zeg op, wat schreef ze dan?’ ‘Dat je haar overal
gezoend had.’
Wubbe haalde zijn schouders op, totaal niet onder de indruk.
‘Nou én. Jij zoende Jetta zeker niet?’
‘Ik ik - natuurlijk zoende ik haar, alleen..nou ja, gewóón..’
‘Maar Daan,’ zei Wubbe Witte langzaam, ‘Je wilt toch niet zeggen, dat je met
vrijen net zo'n hark bent als met dansen?!’
Ik greep me vast aan de leuning, ik had Wubbe Witte willen bijten, zoals lang
geleden op de kleuterschool, doorbijten tot het bloed eruit kwam en de juffrouwen
er schande van spraken. ‘Ga weg!’ schreeuwde ik.
En Wubbe had medelijden met me! Hij wist niet hoe hij het goed moest maken!
‘Hee, Daan, sorry hoor, ik bedoelde niet dat je... het maakt toch niet uit wat..Hee,
Daan, kom op, sta daar nou niet zo... Hoe kon ik nou weten..en dan met Jetta! Nee,
dat kon ik toch niet weten. Die is toch juist... ik heb altijd gedacht..allemachtig, vier
jaar...’ zei Wubbe.
Ik draaide me razendsnel om en in een soort sprong vloog ik hem te lijf. Hij viel
achterover tegen een bumper en gleed op de modderige grond.
‘Hou je kop! Je houdt je kop!’
Wubbe kwam overeind. ‘Ben je nou helemaal..’ Hij schudde zich als een natte
hond. ‘Wat een vuile streek, Daan List. En mijn jek... kijk nou!... smeerolie! Zul je
mijn moeder horen. Hoe haal je het in je hart, lammeling, imbeciel!’
Ik veegde steeds over mijn gezicht. ‘Ik vermoord hem,’ dacht ik.
Wubbe bleef onzeker staan. ‘Voel je je wel goed? Hee,
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Daan, kom op nou, ga mee naar beneden in de warmte. Ach, joh, morgen denk je
er anders over. Jetta was toch niks voor jou, je moeder zei het zelf...’
‘Mijn moeder,’ schreeuwde ik, steeds vegend over mijn gezicht, ‘Mijn moeder is
gek. Wat weet ze ervan! Geen moer weet ze ervan!’ ‘Nee hoor, nee hoor,’ zei Wubbe
ijverig, ‘Dat vind ik ook. Ze had zich er niet mee moeten bemoeien, dan was het
misschien... ik bedoel, het is heel gewoon, dat... als ze mij altijd zo nareden dan
zou ik ook...’
Hij zweeg, vuurrood.
We stonden daar een eeuw. Wubbe pakte zijn tas op. ‘Als je niet meegaat, dan
ga ik alleen... Tjee, Klaartje is wel heel anders dan jij...’ Hij beet op zijn onderlip. Ik
schopte naar hem, Wubbe deed niets terug.
‘Wat weet jij van Klaartje?!’ zei ik hees. ‘Hoe durf je iets te zeggen over Klaartje.
Alsof je..alsof ze een van die... alsof ze net is als die Josie Straatsma...’
‘Maar ik wou alleen...’
‘Je blijft van Klaartje af!’ Wubbe schrok. ‘Waar heb je het over, man!’
‘Precies wat ik zeg, je blijft van haar af. Als je ooit een vinger naar haar uitsteekt
dan.. dan...’
‘Ssst, hou toch je gemak, Daan.’
‘Ik vertel haar van al die meiden waarmee je naar de Dennen gaat en van Josie
Straatsma, iedereen weet hoe Josie Straatsma is! Er stond nog veel meer in die
brief... Waag het niet om Klaartje, om Klaartje..’
Wubbe's gezicht leek te bevriezen.
Zijn lichte ogen keken fel en minachtend.
‘Smeerlap,’ stotterde ik. Ik jankte haast. Wubbe Witte draaide zich om en liep
weg.

Martijn Reeser
Sonja van het LBO
⑥ ‘Groots en meeslepend wil ik leven’, schreef de dichter Jan Slauerhoff.
(1898-1936) Dat is nu precies wat Sonja ook wil, Groots en Meeslepend Leven. En
wanneer Sonja iets voor ogen staat móet en zál dat ook gebeuren.
Enfin, wat is er gebeurd die Felix is niet met de hospita thee gaan drinken, maar
met Sonja.
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[Nummer 11 - 21 november 1981]
Structuur, borrelgenoten, structuur!
F. Springers ‘Bougainville’: een verhaal vol verrassingen
Bougainville. Een gedenkschrift door F. Springer Uitgever: Querido,
128 p., f19,90
Ad Zuiderent
Van hoeveel boeken kan niet gezegd worden dat ze vrolijk en treurig tegelijk zijn?
Dat ze in de beschrijving van iemands privébeslommeringen een hele wereld tonen?
Dat de schrijver ervan een stilist is van hier tot gunter? Dat ze ondanks een rijkdom
aan anekdotiek veel aan de verbeelding van de lezer overlaten? Arme F. Springer,
schrijvend in Luanda (Angola), moet het zonder de opgeblazen publiciteit doen waar
Peskens, Hermans en Mulisch zo geil op zijn. Hij doet het met een pen, een uitgever
en een recensent. En met het vermogen een boek als hierboven bedoeld te schrijven.
Wie ik ooit een boekje van Springer cadeau gaf, spreekt mij vaak jaren later nog
enthousiast aan over de zendeling Gerard Dubba uit Schimmen rond de Parula
(1966), over de dorpspolitiek op wereldniveau in De gladde paal van macht (1969)
of over de mengeling van besluiteloosheid en melancholie in Taboe, New York
(1974). Aan de critici Kees Fens en Anthony Mertens heb ik Springer nooit cadeau
gedaan: gekeuvel voor oudere heren vonden zij het maar, en borrelpraat. Ja, dat
is Lijmen van Willem Elsschot ook. Er zijn nu eenmaal mensen met wie je het beste
aan de borreltafel kunt zitten. Vooral als een hunner zijn verhaal begint met: ‘Niemand
zal het zich herinneren, maar in 1973 bracht de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties een kort bezoek aan Dacca, de hoofdstad van de twee jaar tevoren
in veel bloed geboren staat Bangladesh.’
Zo komen we terecht bij die ‘hechte en aangename Mafia’ van zwervers, die
tegelijkertijd ambtenaar zijn en vrije jongen: de diplomaten, waar Springer er, onder
zijn eigen naam, één van is. Nu eens beluisteren we een gesprek met sjeik Mujibur
Rahman, een andere keer zien we hoe een baggerzuiger nog net op tijd ergens
anders wordt bezorgd dan op kamer 102 van Hotel Intercontinental in Dacca.
Borrelpraat? Misschien is een verhaal pas puntgaaf als je het óók nog kunt lezen
als borrelpraat. Zo weet ik voor Springers nieuwste korte roman, Bougainville, nog
wel meer kwalificaties: het gedenkschrift van een vriendschap; de geschiedenis van
een droom die wel uitkwam, maar net wat tragischer dan de dromer had gewild;
een verhaal over de subtiele verwantschap tussen kolonialisme en ontwikkelingshulp,
met een snuifje stille-kracht-suspense; een fraai gelaagd vierdubbelverhaal (structuur,
borrelgenoten, structuur!) waarin de ware liefde nu eens te vroeg komt en dan weer
te laat; de voorbeeldige oplossing van het eeuwige conflict van een schrijver die
met de traditie van Multatuli, Du Perron en Malraux sympathiseert: hoe ben je zowel
onderhoudend als eerlijk als geëngageerd?; een verhaal met typisch Springeriaanse
figuren: de licht bedeesde diplomaat, zijn snel carrière makende tegenpool en de
idealist die het liefst alle schepen achter zich zou verbranden, als hij maar wist dat
hij voorgoed zou aanspoelen op een eiland in de Stille Zuidzee. Een verhaal, kortom,
met zoveel verrassingen dat ik het maar beter niet kan navertellen.
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F. Springer, tekening van Siegfried Woldhek

Honderd jaar
Net als Elsschot is Springer een schrijver die emoties behoorlijk op afstand houdt.
In een interview (Maatstaf, augustus/september 1978) zei hij daarover: ‘genoegelijk,
relativerend en ironisch de rotzooi waarin anderen terechtkomen, vrijblijvend te
beschrijven (...) is voor mij de [eni]ge manier om juist mijn snelle [emo]tionele
betrokkenheid bij vele [ge]beurtenissen niet te zeer te [laten] meespelen.’ In
Bougainville [slaagt] hij erin, meer dan in zijn vro[ege] werk, die betrokkenheid
nadrukkelijk te suggereren, zonder de af[stand] uit het oog te verliezen die de [...]
in hem noodzakelijk acht.
In Tabee, New York bediende Springer zich van uitgebreide flash-[backs] waarin
het Indische verleden van [de] hoofdpersoon aan diens heden extra emotionele
dimensie gaf. [...] doet hij ook in Bougainville; hij [...] hierin zelfs verder, door uit het
boek van Johan de Leeuw te cite[ren,] die in 1934 terugziet op zijn [...] vanaf 1879.
Zo weet Springer [een] periode van honderd jaar te be[strij]ken, waarin Multatuli,
Mata Ha[ri en] Henk Sneevliet net zo gemakk[elijk] figureren als Robert Lowell,
S[ou]vanna Phouma en de oude A[ndré] Malraux.
Als kind heeft Bo, zoals de hofdpersoon genoemd wordt, Johan [de] Leeuw gekend.
Deze was de grot[va]der van Bo's vriendje Tommie V[au]lant, en sleet de laatste
jaren van [zijn] leven als bon vivant en marxist [op] het erf van zijn schoonzoon. In
[zijn] herinneringen schrijft hij dat Multatuli hem indertijd over de bol h[eeft] geaaid,
dat hij met Mata Hari [...] kooi is gegaan, tijdens hun be[ider] overtocht naar Indië.
Hij is een [te]leurgesteld idealist, maar ook oude mopperpot met smeuïge ver[ha]len,
zij het dat hij die minder sch[erp] formuleert dan Bo. Zonder dat verschil hinderlijk
groot wordt, [weet] Springer een goed stilistisch onderscheid aan te brengen tussen
het handelen en denken van Bo enerzijds [en] de geciteerde herinneringen
anderzijds.
De vriendschap tussen Bo en Tommie is blijven bestaan, doordat zij [in] de oorlog
en het Jappenkamp in [Ne]derland op dezelfde school kwam[en] en vervolgens
elkaar zijn blijven schrijven zo nu en dan. Tommie vanuit Amerika, waar hij carr[ière]
maakte bij de Verenigde Naties, [Bo] vanaf zijn standplaatsen over de [hele] wereld.
Bougainville begint met de gebeurtenis die een definitieve confronta[tie] van Bo
met Tommies noodzakelijk maakt: Tommies dood door verd[rin]king bij Cox's Bazaar
in de Golf [van]
Vervolg op pagina [6]
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Een allegorie van de macht
De nieuwe roman van Ian McEwan - De troost van vreemden
De troost van vreemden door Ian McEwan Vertaling: Heleen ten Holt
Uitgever: De Harmonie, [...]52 p., f22,50
Egelse editie: The Comfort of Strangers Uitgever: Jonathan Cape, [...]34
p., f33,95
Importeur: Keesing
Doeschka Meijsing
Het is een ontroerend moment in Mozarts opera Die Zauberflöte - die voor een groot
deel uit ontroerende momenten bestaat - als Papageno en Tamina het samen eens
zijn: ‘Mann und Weib und Weib und Mann/Reichen an die Gottheit an.’ Bis. Wie zich
deze zevende acte van de opera niet zo gauw voor de geest kan halen, hoeft het
wijsje maar even voorgeneuried te krijgen om verhelderd op te kijken, want het is
in bijna alle talen een schlager geworden. Het mooist klinkt het in het Zweeds waarin
[j]e moet zingen ‘han och hon och hon och han’ om man en vrouw te bedoelen. In
ieder geval vormen in alle talen man en vrouw en vrouw en man/ saam een godd'llijk
span.
De drieëndertigjarige Engelse schrijver Ian McEwan wekt de indruk een minder
optimistische kijk op de verhouding tussen man en vrouw te hebben als hij in een
interview tegen Ischa Meijer zegt: ‘De seksuele macht is voor mij de perfecte allegorie
van alle macht.’ (HP 19-3-77). Macht? Wie heeft het met betrekking tot het goddelijk
span over macht? Ian McEwan in zijn roman De troost van vreemden, waarin op
de eerste pagina's iemand nog luchthartig het ‘Mann und Weib’ staat te fuiten.
De troost van vreemden is het soort boek dat je na lezing terzijde legt om, zonder
de buren te groeten, een ommetje te maken met de hond. Alles moet daarbij als
het even kan zo geruststellend mogelijk lijken, want De troost van vreemden vertelt
het verhaal van een morbiditeit waarbij vergeleken de dagelijkse sleur paradijselijk
wordt.
McEwan heeft vanaf zijn debuut die hang naar een zekere morbiditeit vertoond.
De verhalen uit zijn eerste bundel De laatste dag van de zomer draaien om het
thema inwijding, dat bijna rituele moment waarop het eerste stadium van onschuld
definitief verloren gaat. Die inwijding is meestal het zetten van de eerste stap op
het gebied van de seksualiteit. Dat kinderen leren dat hun ouders dingen doen
waarvan ze niet hadden kunnen dromen, of dat jongens er proefondervindelijk achter
komen wat het geheim is dat meisjes met zich meedragen - ach, het is niet het
ergste dat een mensenkind kan overkomen en gebeuren moet het toch. Maar
McEwan laat het gebeuren zich elke keer afspelen op het randje van de afgrond.
Zijn inwijdingsrituelen worden niet door pedagogische handen begeleid maar
voltrekken zich in de geheimzinnige en eenzame sfeer van taboes: incest, travestie,
pedofilie en dood.
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Ian McEwan

Ook in zijn tweede bundel Tussen de lakens heeft McEwan het over zaken die
niet direct tot de dagelijkse conversatie behoren: pornografische dromen,
castratieangst, homoseksuele dwergen en zwangere ratten. En zijn eerste roman
De cementen tuin blinkt ook al niet uit in gemoedelijkheid. Daarin begraven vier
kinderen hun gestorven moeder onder een laag cement in de kelder van het huis,
waar ze met z'n vieren willen blijven wonen zonder de kans te lopen door een
voogdijraad uit elkaar geplukt te worden. Het huis vervuilt, de kinderen vervallen
ieder op hun beurt tot een vorm van regressief gedrag en de lijkegeur dringt langzaam
maar zeker tot in alle hoeken van het huis door. De roman eindigt met een coïtus
tussen de oudste broer en zuster, vlak voordat de politie met zwaaiende lichten de
kinderen uit hun zelf verkozen gevangenis bevrijdt.
Schocking, deze obsessie van McEwan voor de onderkant van plavuizen die in
het al jaren verlaten park liggen? Jazeker, schocking, en hier en daar neigend naar
overdrijving. Want, laten we eerlijk zijn, niet ieder huis heeft een lijk in de kelder.
Maar een schrijver leeft niet van obsessies, hij gebruikt ze, en op zijn meeste en
beste momenten heeft Ian McEwan zijn stof perfect in zijn greep. In De troost van
vreemden is McEwan weer ver gegaan in zijn onderwerpkeuze. Hij heeft zich met
deze roman genesteld in de schaduw van het stralende paar man en vrouw, en
schrijft over de seksuele machtsverhouding tussen het hemelse span, die vormen
aanneemt van verminking en ten slotte moord; over sado-masochisme en de uiterste
consequentie daarvan in de dood. Hij doet dat zonder ook maar enig moment in
zijn taalgebruik, beelden of constructie een concessie te doen aan de uit leer en
kettingen opgebouwde rauwheid, die met dit soort sport geassocieerd wordt. De
troost van vreemden munt uit in helderheid en terughoudendheid, in een uiterst
koele spanning die verraadt dat de schrijver zijn onderwerp in zijn macht heeft, dat
hij zo superieur is ten opzichte van zijn stof dat hij het zich kan veroorloven het hele
boek als schrijver afwezig te zijn als God in de schepping. En des te duidelijker
springen zijn personages naar voren, gevangen in een onontkoombaar noodlot.
Naar het lijkt. Maar een noodlot dat de schrijver voor hen uitgedacht heeft: de dood
in Venetië. Die hoofdpersonen zijn Colin en Mary, een stel dat al zeven jaar een
verhouding met elkaar heeft en samen in Venetië op vakantie is. Ze zijn mooi,
elegant, iets over de dertig en Mary heeft twee kinderen van een andere man. Meer
weten we niet van hen af. Een heel bepaald stel van een hele bepaalde generatie.
Ze vervelen zich licht met elkaar, zouden misschien opgewekter en alerter hun
vakantie doorbrengen als ze in hun eentje waren, maar ze kennen ook het vertrouwd
soort ironie om elkaar er in chagrijnige situaties bovenop te helpen met de opmerking:
‘Vergeet niet dat we op vakantie zijn.’

Dwalen
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Het boek begint met een lichte verwijdering tussen de twee, waarvan we de oorzaak
niet te weten komen, maar die spoedig in bed goedgemaakt wordt, terwijl in de
hotelkamer naast de hunne een man ‘Mann und Weib’ fluit. ‘Hun liefde was geen
grote hartstocht meer. Haar genoegens waren gelegen in ongehaaste
vriendschappelijkheid, de vertrouwdheid van haar rituelen en proVervolg op pagina 10
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Bougainville
Vervolg van pagina 4
Bengalen, toen hij daar met zijn hoogste baas op bezoek was. Volgens een bijna
te afgezaagde vertellerstruc laat Tommie aan Bo, die niet alleen diplomaat maar
ook schrijver is, twee kasboeken na, die eerst door opa De Leeuw en later door
Tommie zijn volgeschreven met dagboekachtige herinneringen.
De vierdubbelroman die dan ontstaat (het leven van Johan de Leeuw; het
gezamenlijke verleden van Tommie en Bo; het individuele vervolg van beider leven)
leidt tot het bovengeschetste caleidoscopische beeld, in de tijd, maar ook in de
ruimte. De wereld komt er heel klein uit te zien, wanneer je zo moeiteloos van
Bangladesh naar Malang op Java, naar Den Haag, Nieder Ingelheim of New York
kunt pendelen. Als in de dagen van mediaprofeet Marshall McLuhan (en van De
gladde paal van macht) is de wereld een dorp geworden.
En juist om dat dorp, om de kleinheid van de wereld, draait Bougainville. Tommie
voelt zich, ondanks de wereldwijde betekenis van zijn baan (om het wat overdreven
te zeggen), beklemd in de gebeurtenissen van elke dag. De enige manier om daaraan
te ontkomen, is vluchten naar het enkele oord op aarde dat zo onbetekenend is dat
het niet meer tot de wereld lijkt te behoren. ‘Ik ben een eersteklas escapist,’ zijn de
eerste woorden die Springer hem laat zeggen. Het liefst zou Tommie verdwijnen
naar ‘Cape Farewell in Nieuw-Zeeland, Alice Springs in Australië, Mandalay in
Burma, Bougainville in de Stille Zuidzee, ach, Bougainville, Cox's Bazaar aan de
Golf van Bengalen.’ Die laatste wens wordt dus iets al te grondig vervuld. Door hun
dagboeken over te schrijven maakt Bo de levens van opa De Leeuw en Tommie
tot een deel van het zijne. Ik denk dat dat - naast allerlei prachtige, scherpe
formuleringen - Bougainville zo boeiend maakt. Als Bo zich bij voorbeeld op een
bloedhete dag in Dacca aan André Malraux aarzelend voorstelt als ‘compatriote
d'Eddy du Perron’, dan staat hij daar, dank zij de compositie van het verhaal, als
geestelijk erfgenaam van de jonge Johan de Leeuw die door Multatuli over de bol
werd geaaid. Hij heeft als het ware Multatuli's zegen.
In dezelfde passage denkt hij aan de vriendschap tussen Malraux en Du Perron:
dat Du Perron aan Malraux, uit erkentelijkheid voor de opdracht in La Condition
Humaine (‘Eddy Perron - hij was mijn be[ste] vriend’), het eiland Balékembang
schonk. Het is een mooi voorbeeld van Springers manier om langs [een] omweg
aan te geven dat de onder[titel] van Bougainville, ‘Een gedenkschrift’, zo iets is als
een opdracht aan Tommie Vaulant, zijn b[este] vriend. Als dat zo is, dan eigent [hij]
zich - door aan Du Perrons Balékembang te denken - uit de erfe[nis] van zijn beste
vriend het eiland Bougainville toe.
Op deze onopvallende manier [...] Bougainville vol parallel[lie.] Gestructureerde
borrelpraat dus, [op] zijn minst, door de afwisseling [van] heden- en
verledenfragmenten. [...] wordt ook wat Bo aan engagement mist, ruimschoots
goedgemaakt door de anti-kolonialistische ha[rte]kreten die Johan de Leeuw onder
[het] pseudoniem ‘Coeur de Li[on]’ schrijft, maar niet gepubliceerd krijgt. Alsof
Springer ons hier meedelen dat engagement en fe[lle] emoties zonder stijl al gauw
worden uitgelegd als geraaskal. Niet Bo's [...]listische geweten is De Leeuw, [...]
zijn morele geweten: neo-kolonia[list] zal hij daardoor nooit worden. Door al dat
gestructureer he[eft] Springer van zijn roman een vluchtplaats gemaakt uit de rotzooi
van [al]ledag. Kon Tommie Vaulant [...] dromen van een aanspoelen op [...] werkelijke
Bougainville, een van [de] Salomonseilanden ten oosten [van] Nieuw-Guinea, voor
Bo is een dergelijk aanspoelen alleen maar mogelijk in een verhaal. Voor hem, en
v[oor] zijn geestelijke vader F. Springer, [is] Bougainville een verhaal, zoals [hij]
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iedere drie à vijf jaar moet schrijve[n:] een vergroting van hem zelf. Literatuur als
escape, vrijetijdsbestedi[ng,] borrelpraat, welja.
De goede lezer heeft aan één pass[age] genoeg: maar één keer verheft [Bo] zelf
zijn stem en wordt hij echt bo[os.] Als op een klasse-reünie domin[ee] Gerard van
Bemmelen een [in-]memoriam-Tommie-Vaulant-en-[an]deren uitspreekt dat almaar
hoogdravender wordt, valt Bo hem opgewekt in de rede: ‘Okee, Gera[rd,] okee,
beroerd genoeg dat die jongens er niet meer zijn, maar zo g[aat] dat. Jongelui, ik
denk dat Carel [en] Tommie het liefst zouden zien [dat] we een flinke slok op hun
nagedachtenis namen. Daar gaan ze!’
Wel, borrelgenoten, op Bougainville! Ondanks het schoonheidsfoutje dat Johan
de Leeuw en diens vor[ige] eeuw te abrupt geïntroduceerd worden. Dat is een
compositorische breuk in een roman waarover [...] graag nog over jaren door
vriend[en] aangesproken wil worden.
Er zijn van die boeken; Bougainville is er een van.
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Kleuter in het rijk van Pandora
Jeroen Brouwers' ‘Bezonken rood’: een dreunende elegie
Bezonken rood door Jeroen Brouwers Uitgever: De Arbeiderspers, [...]32
p., geb. f34,50 ing. f23,50
Carel Peeters
Het proza van Jeroen Brouwers [i]s als een ouderwetse, perfect gemnaakte, goed
geoliede, soepel stampende stoommachine. Het koper is glimmend gepoetst, het
ritme vertoont geen enkele hapering, alles maakt het geluid van iets dat energie,
kracht, voortbrengt. Die energie heeft de lezer wel nodig, zeker nu Brouwers in
Bezonken rood de tijd oproept waarin alle voorwaarden ontstonden voor de
drieëenheid die zijn leven en werk zijn gaan bepalen: liefde, literatuur en dood. De
‘energie’ van Brouwers' proza en het pathos waarvan het doortrokken is beheerst
zijn stijl, [z]odat elke zin en elk woord lijkt [t]e glimmen en daardoor afzonderlijke
aandacht vraagt. Stijl is Brouwers' hoogstpersoonlijke krachtmiddel om alles te
kunnen schrijven. Hij overwint er zijn schaamte, schuldgevoel, remmingen mee.
Hoewel Brouwers al veel autobiografisch proza heeft geschreven, kan men Bezonken
rood het tweede deel van zijn bezwerende autobiografie noemen. Het volgt direct
op Het verzonkene omdat het doorgaat op het punt waar dat boek eindigt: het
ver[la]ten van het mooie huis met de paradijselijke entourage, om met zijn
grootmoeder, moeder en zusje in een vrachtwagen te worden overgebracht naar
het Japanse gevangenenkamp Tjideng in Batavia. Zijn grootvader [e]n vader
bevinden zich dan al elders [i]n een mannenkamp. Het verzonkene is het boek
waarin Brouwers een ‘verzonken’ wereld oproept: het zijn de eerste vijf jaar van zijn
leven waarin hij nog geen weet had van de wereld, nog geen bewustzijn bezat, en
zich in onbewustheid koesterde in het paradijs van hun tuin, zwembad [e]n zon, en
in de beschermende armen van zijn baboe of machtige grootvader. Het verzonkene
is een van heimwee doortrokken hymne [a]an deze onbedorven jaren, terwijl
Bezonken rood een elegie, een dreunende en repeterende klaagzang is op de jaren
die daar direct op volgden en die, ook al was hij een ‘egoïstische levenslustige
kleuter’, emotionele ervaringen in hem stempelden die zijn blik voorgoed
vertroebelden. Het was de overgang van het mentaal arcadië naar het rijk van
Pandora.

Jeroen Brouwers, foto Eddy de Jongh

Wat bij deze verplaatsing meegaat is de door zijn grootvader afgedankte
tropenhelm. In het arcadië was het een soort hutje omdat hij zo groot was dat zijn
hoofd er drie keer in kon; in het rijk van Pandora behoudt het die functie, maar wordt
het tegelijk ook een kinderhelm.
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Met hamers
Brouwers heeft eens geschreven dat hij de tijd heeft stukgeslagen. Het betekent
dat bij hem heden en verleden door elkaar heen lopen en dat zijn herinneringen
even levend zijn als alles wat hij in het heden meemaakt. Als zijn eigen
psychoanalyticus is Brouwers vertrouwd met de wereld van zijn verleden en legt hij
verband met het heden als tussen oorzaak en gevolg. Het heden en het verleden
dat in Bezonken rood door elkaar heen loopt is de recente dood van zijn moeder
en de ervaringen die hij samen met haar bijna veertig jaar geleden in het Japanse
kamp opdeed. Brouwers beschrijft op pijnlijk komische manier in detail onder welke
omstandigheden hij het bericht van haar dood ontving. In Het verzonkene staat
waarom hij haar de laatste jaren niet meer bezocht en hoe hij ‘met hamers’ de
sentimentaliteit uit zich sloeg om te voorkomen dat hij in haar wereld zou verzanden:
de wereld van heimwee en vertedering om Indië. Zijn moeder verdrong alle narigheid
en klemde zich vast aan idealisering; Brouwers zelf koos en kiest voor het onder
ogen zien: voor het ‘boekstaven’ van wat hij heeft gezien, om het op die manier niet
te verdonkeremanen. De geschiedenis zoals Brouwers hem in zijn hoofd heeft, kan
zich zelf niet onzichtbaar maken door zich te verbergen in een proces van
verdringing. Bezonken rood is een boek vol refreinen. Eén ervan betreft een advies
van zijn grootmoeder: ‘Zij hield ons voor, om in ogenblikken van grote wanhoop aan
“iets anders” te denken, het deed er niet toe waaraan.’ Dat advies volgt Brouwers
niet op want hij wil juist de boekstaver zijn van alles waartoe mensen in staat blijken
te zijn. Pas op, staat er ergens, in elke kleuter kan iemand steken die veertig jaar
later als getuige kan optreden. ‘Het is gezien.’
Als Het verzonkene is Bezonken rood een streng geregisseerde gemoedsuitstorting
waarin Brouwers een reeks motieven heeft verwerkt die het eigenlijk niet verdragen
dat men ze isoleert, omdat ze steeds met een ander motief in verband staan. Daarop
heeft ook de zin betrekking die herhaaldelijk terugkeert: ‘Niets bestaat dat niet iets
anders aanraakt.’ In Bezonken rood wordt de wereld opgevat als iets besmettelijks:
je loopt er voortdurend van alles in op en in het geval van Brouwers leidt het tot een
chronische ziekte die in zijn uiterste consequentie bestaat uit een verlangen naar
‘niet zijn’.
Bijna in elk boek van Brouwers mist het, zo ook in Bezonken rood. Het is een
metafoor die zowel staat voor het gebrek aan inzicht en het isolement, als voor de
vertroebeling van de geest door het ontstaan van een ‘bewustzijn’. In Bezonken
rood beschrijft Brouwers hoe hardhandig dat in zijn geval gebeurde: hij was als
kleuter getuige van mensonterende taferelen waarvan hij de verschrikkelijkheid op
dat moment niet kon bevatten. Wat zag hij?: vrouwen aan de galg, in bloedhete
ijzeren kasten, kruipend aan een touw, volgegoten met water, lijfstraffen, verkrachting.
‘Mijn “kamp-syndroom”,’ schrijft hij, ‘bestaat uit de wroeging die ik heden heb om
de alles begerig in zich opnemende kleuter die ik ben geweest.’ Ook zijn moeder
zag hij in dergelijke omstandigheden, zoals wanneer zij een dag en een nacht naakt,
en in het licht van schijnwerpers, in de regen moest staan. In de beschrijving van
wat hij als vijfjarige daarbij onderging bereikt Brouwers in sommige alinea's een
adembenemende trefzekerheid. Hij beschrijft hoe hij zijn moeder van een afstand
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gadeslaat en kushanden toewerpt: ‘Ik wilde wel naar haar toe vliegen in mijn vliegtuig
en scheefhangend, dus verticaal in elkaars verlengde staande vleugels, langs haar
heen scheren om haar mijn hoed toe te gooien zodat ze tenminste iets had om zich
mee te bedekken.’
Niettemin is Bezonken rood doortrokken van woede, gericht op alle moeders en
zijn eigen moeder in het bijzonder. Ook hier lopen heden en verleden door elkaar.
Brouwers beschrijft niet alleen in detail wat hij van familie hoort over de dood en
begrafenis van zijn moeder en wat hij ondertussen zelf doet, door dit alles lopen
ook herinneringen aan een kortstondige liefde: Liza. Deze vrouw staat in het boek
en in de verbeelding van Brouwers tussen zijn moeder en zijn eigen vrouw in als
de verpersoonlijking van de ongeschonden schoonheid: zij heeft nog geen kinderen
gehad. Het feit dat een vrouw een kind gekregen heeft verandert zijn instelling
tegenover haar, omdat dat feit verband houdt met wat hij als vijfjarige heeft gezien:
vrouwen, en ook zijn eigen moeder, die door Japanners in hun onderbuik geschopt
werden tot ze bloedden. Het krijgen van een kind is voor Brouwers ‘de vernietiging
of dan toch de duurzame beschadiging van de schoonheid’. Menige vrouw, schrijft
Brouwers, heeft tegen hem gezegd dat hij ‘niet lief, hard, bitter en gevoelloos’ is.
‘Waar, wanneer, van wie had ik dat moeten leren: iets voelen?’ antwoordt hij. Over
zijn moeder schrijft hij ook: ‘zij was in mijn leven zoals de wind: soms mij aanrakend,
maar overigens niet aanwezig.’ Een andere, latere, gebeurtenis die voor zijn
verhouding tot de moeder bepalend is geweest is het feit dat zij hem op een dag bij
een internaat afleverde omdat hij thuis niet meer te handhaven was. Als zij hem een
kus ten afscheid wil geven valt haar voile voor haar gezicht, wat hij nog jaren aanvoelt
alsof het een traliehek was. Hij beschouwde het als verraad. De laatste jaren van
haar leven belde zijn moeder hem wel eens op. Als hij de hoorn opnam hoorde hij
haar stem die zei dat ze verkeerd verbonden was. Die mededeling maakt Brouwers
tot een refrein.

Verraad
Brouwers woede is natuurlijk doorschoten met schuldgevoelens en herinneringen
aan ongeschonden intimiteit. Niet voor niets noemt hij de moeder herhaaldelijk
‘vriendelijke pelikaan’ en bij de gedachte aan haar crematie vergelijkt hij haar met
een diamant die vergaat ‘in het heetst van de allerliefdevolste omhelzing van
vlammen’, waarvan de suggestie uitgaat dat hij zelf uiteindelijk die omhelzende
vlammen zou kunnen zijn.
Bezonken rood is een boek dat alles wat het wil zeggen in beelden zegt. De
niet-bestaande tijd in Brouwers' psychologische werkelijkheid treedt herhaaldelijk
op in de vorm van de klokkenwinkel waarboven Liza woont. Door het boek stapt
Daantje, de beroemde kleuter van Leonard Roggeveen, en het boek waaruit de
vijfjarige Brouwers leerde lezen van zijn moeder. Zijn ‘Stap, stap’ fungeert als een
verwoeste herinnering aan de lijd dat hij nog zo parmantig door het leven kon
stappen. Als beeld voor zijn ‘gevoelloosheid’ wordt steeds het eelt gebruikt dat hij
van zijn voeten aan het schrapen is op de avond dat zijn moeder overlijdt. Dat eelt
dateert van zijn tijd in het Japanse kamp, want daar liep hij altijd op blote voeten op
het hete zand of op het smeltende asfalt. Ook keert steeds de verzekering terug,
daterend uit het kamp: ‘Wij zullen elkaar niet verraden, hè mama? Wij zullen elkaar
nooit in de steek laten, hè, hè, hè? mama?’
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Liefde, geboorte en dood zijn in Bezonken rood met elkaar verstrengeld in een
wurgende omhelzing: ze komen op bijna elke pagina samen voor en Brouwers'
associaties lopen er steeds op uit. In het kamp [gaat] zijn grootmoeder dood aan
de [ont]beringen. Het domein van het ‘gezin’ Brouwers bestond uit de [aan]recht en
de aanrechtkastjes in [...] huis waar nog vele andere men[sen] woonden. In één van
die kast[jes] sterft de grootmoeder, maar v[oor] het zover is, beschrijft Brouwen even
gruwelijke als pijnlijk-[ko]mische omstandigheden waaronder dat gebeurt. Dood
werd voor [hem] iets gewoons en de doodsangsten [die] hij uitstond sloegen bij
zoveel [ge]woonheid om in verlangen om d[ood] te zijn. Ook dat refrein bevat
Bezonken rood: ‘Ik behoor tot het s[lag] mensen dat niet “gelukkig” [kan] zijn’, want
als vijfjarige had hij [alles] al gezien en voelde hij zich ‘grijs[vol]wassen’.
Tot de in beelden gevangen obses[sies] behoren de voorstelling en het [ver]langen
om terug te gaan naar w[aar] hij vandaan komt: ‘op weg naar [het] nietzijn’. Het
‘bezonken rood’ [in] de titel heeft hier ook mee te mak[en.] Het verlangen naar de
dood gaat [te]rug tot wat gezien werd in het Jap[an]se kamp en de herinnering aan
de [Ja]panse vlag: een wit fond met [een] grote rode bal. Als zijn grootmoe[der]
sterft, wil hij niet aan iets and[ers] denken: ‘ik wilde niets zien en [aan] niets hoeven
denken: ik wilde er [niet] zijn, ik wilde niet bestaan. Ik w[ilde] best samen met mijn
grootmoeder [of] zelfs in plaats van mijn grootmoeder sterven, terwijl het laatste dat
ik [zou] zien om in mijn netvliezen te l[aten] bezinken een kleur was: rood, [de] kleur
van de dood, die als [een] bloedspat voorkwam op de Japa[nse] vlag.’
Waarover moet ik schrijven? vra[agt] de schrijver aan zijn geliefde m[uze] Aurora
aan het eind van Brouwers' roman Zonsopgangen boven zee. Hij geeft het antwoord
zelf: ‘Over sterfelijkheid die met onsterfelijkheid, en de vergankelijkheid die [met]
onvergankelijkheid moet worden [be]kleed.’ Dit is wat Brouwers in Bezonken rood
is gelukt: schrijven [over] het vergankelijke op een onvergankelijke manier. Hij speelt
daar[bij] hoog spel en begeeft zich in de gevarenzone waarin zijn pathetiek [in] kitsch
kan omslaan.
Uit angst voor huilerigheid en [pa]thos, schrijft hij, is er niet eer[der] echt over de
werkelijkheid van zulke kampen geschreven. Hoe bitter hard Brouwers ook lijkt in
dit boek, hoe het werkelijk is gesteld blijkt [als] hij de commandant van het kamp
Tjideng bezig ziet: ‘Heeft Sone [ook] een moeder? Hébben Jappen [dan] moeders?
Is de moeder van Sone soms dood en staat hij daarom [zijn] geweldige dramatische
toespraak [op] te voeren terwijl de coulissen b[ran]den...?’
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Ian McEwan
Vervolg van pagina 5
cedures, de zekerheid en precisie waarmee lichamen en ledematen in elkaar pasten,
even gemakkelijk als een weer in de mal geschoven afgietsel. Ze waren vrijgevig
en rustig, stelden geen hoge eisen en maakten nauwelijks geluid. Hun vrijen had
geen duidelijk begin of eind. Vaak vielen ze aan het eind, of halverwege, in slaap.
Ze zouden verontwaardigd hebben ontkend dat het hun verveelde.’
De laatste zin in dit citaat geeft aan hoeveel méér de schrijver weet dan zijn
personages, hoe hij hun onuitgesproken gedachten en gevoelens kent voordat zij
ze zelf kennen. In De troost van vreemden is dat het vormprincipe: in de
schrijvershemel leunt McEwan gemakkelijk achteruit in zijn stoel, luisterend naar
de gesprekken van zijn leermeesters Kafka en Freud, en ziet toe hoe zijn personages,
Mary en Colin, ver beneden hem verloren lopen te dwalen, stap voor stap het
lugubere doel naderend waartoe hij ze heeft voorbestemd.
De stad waar Mary en Colin hun vakantie doorbrengen is Venetië, met alle stegen
en pleintjes en straatjes die niet van elkaar te onderscheiden zijn. Het gevaar om
er te verdwalen is groot. De duidelijkste verwijzing naar Der Tod in Venedig van
Thomas Mann is de disco-plaat die Colin en Mary horen op het moment dat ze in
de val zitten, een populair liedje met een lachrefrein: ha ha ha, even onheilspellend
en op ondergang duidend als bij Mann, waar een groep muzikanten in een door
cholera geteisterd Venetië eenzelfde spotlied laat horen. Er is geen ontsnapping
meer mogelijk en iedereen in Venetië, behalve de vreemden, weten het. Colin en
Mary vertrouwen in hun wandelingen door deze stad blindelings op plattegronden.
Maar ondanks die wegwijzers zijn ze al slaapwandelend verdwaald in hun leven:
(Mary) ‘slaapwandelde van het ene ogenblik naar het andere en hele maanden
gleden voorbij die geen enkel spoor van haar bewuste wil droegen.’ In die half
slaapwandelende toestand, voortdurend op de rand van verdwaling, komen ze het
echtpaar Robert en Adrienne tegen, hun spiegelbeeld: Robert met zijn Spaanse
laarzen, zijn krullend borsthaar en zijn gouden scheermes als sieraad om zijn hals,
en de half invalide, slaafse Adrienne. Er kleeft dreiging en smeerlapperij aan Robert
en Adrienne, met hun appartement vol voorvaderlijke herinneringen, en met Roberts
ideeën over vrouwen: ‘En hoewel ze zichzelf erom haten, verlangen vrouwen ernaar
om door mannen geregeerd te worden. Het zit diep in hun geest. Ze liegen tegen
zichzelf. Ze praten over vrijheid maar dromen van slavernij.’
Van de weeromstuit worden Colin en Mary steeds onschuldiger en mooier. Maar
hun onschuld is hun achilleshiel, waar ze dodelijk gewond zullen raken. Gehuld in
hun idealisme over de gelijkheid van man en vrouw, zijn ze niet gewapend genoeg
om weerstand te bieden aan de bodem waarop dat idealisme geworteld is: het oude
geloof dat de man de vrouw tot onderwerping moet dwingen, tot beider heil. Waar
dat oude geloof gedwarsboomd wordt, zoals dat, naar uit de conversatie tussen
Colin en Mary blijkt, binnen het Italiaans feminisme radicaal het geval is, zal het met
des te meer geweld in stand worden gehouden, hetgeen Robert en Adrienne doen.
Colin en Mary voelen zich zo thuis in hun idealisme, dat ze dat geweld niet op tijd
herkennen, er argeloos tegenover staan, daardoor er onbewust naar toegezogen
worden, totdat dat geweld hun onschuld definitief breekt. Maar dan is Colin al dood.
Als Mary aan het eind van het verhaal bij de dode Colin zit wil ze gen hem praten:
‘Ze zou hem [zo] nauwkeurig als ze het zich herinnerde het verhaal van Adrienne
ver[tel]len en dan zou ze het hem alle[maal] uitleggen, ze zou hem haar - in [dit]
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stadium natuurlijk nog niet defin[itie]ve - theorie vertellen die verkla[arde] hoe de
verbeelding, de seksuele [ver]beelding, de oude droom van de [man] om pijn te
doen en van de vrouw [om] pijn te lijden, een machtig, allesoverheersend principe
belichaamde tot uiting bracht, dat alle relaties, [al]le waarheid vertekende.’
De troost van vreemden is opgebouwd met de koele spanning [van] een thriller,
met de helderheid [van] een schrijver die weet waar hij [het] over heeft en de
waarheid die [Ian] McEwan uitspreekt is een weinig opbeurende: de seksuele macht
is [een] perfecte allegorie voor alle mac[ht.] Colin en Mary zijn het spiegelbeeld van
Robert en Adrienne. In de laatsten is het principe van de macht [en] de onderwerping
gepersonifieerd, pijn willen doen en pijn willen [lij]den. Maar de onschuld van Colin
[en] Mary is daar geen medicijn voor. [Die] twee waren immers verdwaald en [als]
ze naar elkaar keken ‘was het als[of] ze in een beslagen spiegel keken’. [In] harmonie
wordt de wereld diffuus [en] verdwaal je. De seksuele harmonie heeft van Mary en
Colin een tweeling gemaakt.
McEwan heeft in de twee paren [de] uitersten van ‘sexual politics’ neergezet, als
een foto en het negatief [er]van. Als macht en onderwerping [hun] rol moeten spelen
in seksuele relat[ies] en verbeelding, vraag je je af, [kan] het dan niet beurtelings,
stuivertje wisselend, koppetje duikele[nd.] McEwan is er de schrijver niet n[aar] om
dat soort ontwijkingen aan gaan. Hij stelt het probleem in [zijn] uiterste consequenties.
Hij bi[edt] geen oplossing, hij doet geen keu[ze,] maar stelt de ideologische verhuding
tussen man en vrouw op sche[rp.] Wat De troost voor vreemden [zo] morbide en
tegelijkertijd zo prach[tig] maakt, is niet de moord op Co[lin.] Het is het stapsgewijze
verlies van [de] onschuld van Colin en Mary, het onontkoombare einde van het
paradijselijke. Colin en Mary worden ingewijd in een hardere en diepere waarheid.
‘Het lijkt me niet zozeer de [in]wijding van jeugd in volwassenhei[d],’] zei McEwan
over de thematische [sa]menhang van zijn eerste bundel, of van illusies in waarheid,
maar [van] de ene fantasie in de andere.’ In [zijn] laatste boek laat McEwan het
w[eer] gebeuren: van de ene seksuele fantasie in de andere. Han och hon [och]
han och hon.
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‘Dat men in het Westen vertrouwt op de beloften van Moskou staat
gelijk met zelfmoord’
Aleksandr Aleksandrowitsj Zinovjev woont sedert 1978 in het Westen
(München). Sinds de verschijning van Gapende hoogten in 1976 was hij
persona non grata in de Sovjetunie. Een normaal leven werd hem
onmogelijk gemaakt en al gauw werd hem te verstaan gegeven dat hij
maar beter kon emigreren.
Zinovjev is in 1922 geboren in een proletarisch gezin als één van elf
kinderen. Hij liep de middelbare school af, diende in de Tweede
Wereldoorlog als luchtmachtofficier en ging na de oorlog filosofie studeren.
Hij schreef een proefschrift over het marxismeleninisme en werd een van
de meest vooraanstaande medewerkers van het Filosofisch Instituut van
de Academie van Wetenschappen. Daar legde hij zich vooral toe op de
logica en de wetenschapsmethodologie en werd op deze gebieden de
meest geciteerde geleerde van zijn land. Ook internationaal trok hij de
aandacht, getuige een reeks vertalingen van zijn wetenschappelijke
studies in het Duits en Engels.
Zijn liberale, antistalinistische houding bracht Zinovjev steeds vaker in
conflict met de autoriteiten. Hoogleraar werd hij wel, maar het
lidmaatschap van de Academie van Wetenschappen, waar hij gezien zijn
wetenschappelijke carrière het volste recht op had, is hem nooit
toegekend. Ook buitenlandse congressen mocht hij nooit bijwonen, hoewel
hij daar vaak uitnodigingen voor kreeg. Langzamerhand werd de situatie
rijp voor het schrijven van Gapende hoogten. Willem G. Weststeijn sprak
met hem.

Willem G. Weststeijn
Hoe is Gapende hoogten ontstaan en onder welke omstandigheden is het
geschreven?
‘Dat ik Gapende hoogten ben gaan schrijven had verschillende oorzaken. In de
eerste plaats heb ik mijn hele leven lang met het idee rondgelopen nog eens een
groot boek tot stand te brengen. Maar de directe aanleiding was mijn ontslag als
hoogleraar op het Filosofisch Instituut van de Universiteit van Moskou. Ik werd
teruggezet in de rang van gewoon medewerker, had niets meer te maken met de
organisatie van het instituut, hoefde geen vergaderingen meer voor te zitten en
geen promovendi meer te begeleiden. Kortom, ik had nauwelijks meer iets te doen,
beschikte voor het eerst sinds jaren over vrije tijd. Toen ben ik begonnen aan
Gapende hoogten. Aanvankelijk was ik nogal onvoorzichtig en liet ik stukken lezen
aan vrienden en bekenden, maar toen ik merkte dat ook de KGB belangstelling
begon te tonen besloot ik meer in het verborgene te werk te gaan. Ik begon daarom
tegelijkertijd met Gapende hoogten een boek over logica te schrijven, dat later in
het Duits is verschenen. En volgens de beproefde tactiek stopte ik gedeelten van
het manuscript over logica op de meest onwaarschijnlijke plaatsen, het manuscript
van Gapende hoogten liet ik rustig op mijn bureau liggen. Bij de verschillende
huiszoekingen zijn al die onwaarschijnlijke plaatsen natuurlijk opgespoord, maar
het is bij niemand in zijn hoofd opgekomen een blik te werpen op wat er open en
bloot op het bureau lag.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Dit schrijven onder druk en in het geheim hebben voor een deel ook de vorm
bepaald van mijn boek. Ik moest er natuurlijk rekening mee houden dat ieder moment
een deel van het manuscript in beslag genomen zou kunnen worden, ik wist ook
niet of me de tijd gegund zou worden een flink boek te voltooien, elk hoofdstuk kon
het laatste zijn. Vandaar dat ik Gapende hoogten geschreven heb in afzonderlijke
stukken die niet een bepaalde volgorde hebben ten opzichte van elkaar. Er zit geen
‘verhaal’ in het boek. Je kunt Gapende hoogten naar believen van voor naar achter,
van achter naar voor of in willekeurige volgorde lezen. Eén curieus geval dat te
maken had met mijn manier van schrijven wil ik u niet onthouden. Ik had een lang
hoofdstuk van mijn boek voltooid en dat ergens verstopt, maar vervolgens vergat
ik het volledig. Pas een jaar later kwam ik het weer tegen, maar het manuscript van
Gapende hoogten was toen al in het Westen. Dat hoofdstuk heb ik later omgewerkt
tot Aantekeningen van een nachtwaker (in het Westen verschenen in 1979 - WGW).’

Aleksandr Zinovjev (foto: R.B.P.)

Het boek is in een betrekkelijk korte tijd geschreven.
‘Ja. Omdat ik aan mijn boek ben begonnen toen ik reeds over de vijftig was hebben
velen het idee dat ik jaren (sommigen denken zelfs tientallen jaren) aan mijn Gapende
hoogten heb gewerkt en dat ik lange tijd met allerlei notitieboekjes op zak heb
rondgelopen om op te schrijven wat de mensen tegen elkaar zeiden. Dat is natuurlijk
volstrekte onzin. Met behulp van notitieboekjes schrijf je geen serieus boek. De
mensen kletsen heel wat af onder elkaar en wanneer je dat losmaakt uit de concrete
situatie verliest het elke betekenis en ieder belang. Ga maar eens een keer nuchter
in een gezelschap zitten dat stevig gedronken heeft en je zult je verbazen over de
intecllectuele armoede en smakeloosheid van de gesprekken. Een notitieboekje
heb ik nooit gehad; ik onthield gewoon alles, ook bij voorbeeld tientallen
telefoonnummers en adressen. Mensen die me goed gekend hebben, zullen kunnen
bevestigen dat ik zelfs de omvangrijke cursussen logica, die berekend waren voor
een periode van drie jaar, in mijn hoofd had en niet op papier. Gapende hoogten
heb ik, kun je zeggen, in één ruk geschreven, in ongeveer een half jaar. Je moet
daar natuurlijk wel bij bedenken dat ik een lang, arbeidszaam leven achter de rug
heb waarin ik mijn omgeving en de maatschappij voortdurend heb waargenomen
en bestudeerd. Langzamerhand verzamelde zich in mijn hoofd een enorme
hoeveelheid materiaal, voldoende voor niet alleen Gapende hoogten, maar ook nog
andere boeken. Dit betekende natuurlijk niet dat ik het boek al kant en klaar in mijn
hoofd had. Het materiaal was er, maar pas door de handeling van het schrijven
ontstond het boek. Net als de cursus logica, die zat ook niet letterlijk in mijn hoofd,
maar ontstond steeds opnieuw wanneer ik hem daadwerkelijk gaf.’
U hebt rondgelopen met het idee eens een groot boek te schrijven. Hebt u zich al
eerder beziggehouden met het schrijven van literatuur?
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‘Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in literatuur. Ik heb talloze bijdragen
geleverd aan muurkranten, was een liefhebber van het mondeling vertelde verhaal
en heb mijn colleges altijd doorspekt met literaire uitwijdingen. In mijn jeugd deden
we vaak wedstrijden op de Gorkistraat (de hoofdstraat van Moskou - WGW) wie het
langst improviserend kon dichten. Wie het meest haperde had verloren. Ik heb toen
zelfs een tijdlang met de gedachte gespeeld schrijver te worden, maar het lot heeft
me daarvoor gespaard. Toen ik uit dienst kwam had ik een koffer vol manuscripten,
maar die heb ik allemaal vernietigd. Iets heeft me ervan weerhouden de definitieve
stap naar de literatuur te doen. Wat dat geweest is, kan ik moeilijk uitleggen. Een
van de redenen was ongetwijfeld mijn afkeer van traditionele literaire vormen. Ik
was vanzelfsprekend een groot lezer, maar er was maar heel weinig in de literatuur
wat me werkelijk kon boeien.
Ik begreep niet waaron iedereen Shakespeare, Dante, Tolstoj, Toergenjev las.
De gebroeders Karamazov heb ik alleen gelezen omdat het toevallig het enige boek
was in een kamer die ik had gehuurd. De vorige bewoner had het vergeten, het was
achter een kast gevallen. Wel heb ik Lermontov tientallen keren gelezen en ik hield
erg veel van Knut Hamsun. Vaak vind ik alleen bepaalde gedeelten van boeken
interessant, van Oorlog en vrede bij voorbeeld alleen de stukken over geschiedenis.
Wat de huidige Russische literatuur betreft heb ik een voorkeur voor Trouwe Roeslan
van Wladimov en Moskou op sterk water van Jerofejev (beide romans zijn in het
Nederlands vertaald - WGW). Vooral het laatste boek is een werk van uitzonderlijke
klasse. Het is tragisch dat de schrijver, die zwaar alcoholist is, zo slecht wordt
opgevangen in Moskou.
Zoals u ziet heb ik wat de literatuur betreft een nogal ongewone smaak. Maar dat
kan me weinig schelen. Ik ben er juist wel blij mee, want dank zij die vreemde smaak
heb ik lange tijd het idee gehad: of ik schrijf iets totaal nieuws waarvan ik zelf kan
zeggen dat ik het de moeite waard vind, of ik eindig mijn leven als logicus.’

U hebt met Gapende hoogten bewust gestreefd naar een nieuwe literaire vorm?
‘Ik wilde iets geheel nieuws maken, maar van een bewust streven was eigenlijk
geen sprake. Ik heb me zelf geen geweld aan hoeven doen, heb niet moeizaam
gezocht naar een nieuwe manier van schrijven. De literaire vorm die ik nodig had
die was er al, kant en klaar, letterlijk bij de eerste regels die ik op papier zette. En,
hoe vreemd dat op het eerste gezicht ook mag lijken, ik heb daarbij veel te danken
gehad aan mijn beroepsmatige bezigheden als logicus en dan vooral aan mijn
onderzoek naar de taal van de wetenschap en de ideologie. Ik had natuurlijk wel
een bepaald idee voor ogen. Kijk, als je het hebt over literatuur dan kun je zeggen
dat die op de een of andere manier de wetten van de menselijke samenleving
weerspiegelt. Maar tegelijkertijd is het zo dat de beschrijving van de wetten van de
natuur en de samenleving niet een zaak is van de literatuur maar van de wetenschap.
Waar de literatuur zich mee moet bezighouden weten we uit de schoolboekjes. De
literatuur moet de Iwans, Pjotrs, Matrjona's, de hondjes, vlindertjes en bloemetjes
beschrijven, welke kleur de ogen van Iwan hebben, met wie Matrjona slaapt, hoe
het vlindertje fladdert en het bloemetje geurt. Ik besloot met deze traditie te breken.
Ik besloot literatuur te schrijven niet over de Iwans, Matrjona's, hondjes, vlindertjes
en andere levende have, maar over de sociale wetten van het menselijk bestaan
zelf. Je kunt zeggen dat die de eigenlijk hoofdpersonen zijn van mijn boek.
Ik wilde geen populair boek schrijven over de sociologie, zoals er leerboeken
worden geschreven over filosofie die niet hoger mikken dan de verstandelijke
vermogens van onontwikkelde huisvrouwen en vervolgens worden aanbevolen als
universiteire handboeken, maar ik wilde een literair werk maken. En beslist geen
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populair. Ik besloot de wetten van het bestaan tot de handelende personen van mijn
boek te maken, te laten zien hoe ze zich voelen in onze samenleving, waarmee ze
zich bezighouden, hoe ze met elkaar omgaan. Ik besloot ze niet te laten zien als
die mystieke, nu een edele en goede, dan weer wrede en verschrikkelijke, maar
altijd grootse verschijnselen, zoals de officiële ideologie dat doet, maar als de
gewone, banale onbeduidendheden die ze in werkelijkheid zijn. Dat was het idee
achter mijn boek en dat idee stond me al direct bij het begin voor ogen. Ik kon dat
uitwerken op tien, maar ook op honderd bladzijden. Het lot was me gunstig gezind
en heeft me daarvoor vele honderden bladzijden ter beschikking gesteld.
Die sociale wetten die ik beschreven heb zijn overigens universeel, ze zijn overal
dezelfde. Het maakt ze niet uit waar ze zich vertonen en hun grimassen maken. In
de Sovjetunie voelen ze zich echter bijzonder thuis, ze zijn daar autocratische
heersers en kunnen zonder enige beperking hun gang gaan. Men heeft me gezegd
dat het beeld dat ik in Gapende hoogten geschetst heb niet alleen van toepassing
is op de Sovjetunie, maar dat het in het Westen net zo is. Als dat waar is ben ik blij.
Natuurlijk niet omdat het in het Westen precies zo is - als dat werkelijk zo is, heb ik
medelijden met het Westen. Maar ik verheug me over de algemeenheid van wat ik
heb geschreven.’

Speculaties
Als het zo is dat de hoofdpersonen van uw boek de sociale wetten zijn, dan is het
waarschijnlijk onjuist de personages die in uw boek voorkomen onder allerlei
‘abstracte’ namen als Flapuit, Neurasthenicus, Knor, Socioloog, Denker en anderen
te verbinden met mensen die werkelijk leven of geleefd hebben in de Sovjetunie?
‘Er is inmiddels al heel wat gespeculeerd over wie wie is en in de Sovjetunie
hebben zich al heel wat mensen kandidaat gesteld voor een van de personages.
Zo zijn er wel een stuk of vijf die allemaal geloven dat ze Denker zijn. Hieronder zijn
er drie met een weelderige haardos, terwijl Denker in Gapende hoogten toch zo
kaal is als een biljartbal. Natuurlijk heb ik in mijn beschrijving van de denkbeeldige
staat Ibansk veel gebruikt van wat me bekend was over concrete personen en over
de geschiedenis van de Sovjetunie. Maar ik ben geen chroniquer. Ik protesteer
tegen de “ontcijfering” van mijn boek. Commentaren over wie als prototype heeft
gediend voor een van de personages of wat de aanleiding was voor het schrijven
van dit of dat deel van het boek kunnen hun nut hebben, maar je kunt het boek ook
zonder dat lezen. Het is waar dat bij voorbeeld Stalin, Chroestsjov, Solzjenitsyn en
Ernst Neizvestnyj te verbinden zijn met respectievelijk Baas, Knor, Rechtminnaar
en Klodderaar in Gapende hoogten, maar dat is dan ook alles. Klodderaar is niet
Ernst Neizvestnyj hoewel ik feiten uit Neizvestnyjs leven heb gebruikt voor het boek.
Met Klodderaar wilde ik [het] lot van een genie in de samenleving van Ibansk laten
zien als een sociaal-psychologisch verschijn[sel] en ik heb Klodderaar gedachten
toegeschreven [die] ik bij de werkelijke Neizvestnyj nooit ben tegengekomen. In het
algemeen kun je zeggen dat de gedachten van alle personages van mijn boek [mijn]
eigen gedachten zijn, verdeeld over verschillende personages, maar niet ontleend
aan anderen.’
Men heeft uw boek in het Westen gekarakteriseerd als een satire en het geprezen
om zijn absurditeit en groteske beelden. Uw werk is daarbij vergeleken met die van
de grote satirici uit de wereldliteratuur, Voltaire, Swift, Rabelais, Orwell, Za[m]jatin.
‘Gapende hoogten is gedeeltelijk een satire, maar gedeeltelijk ook en misschien
wel voor het grootste deel een volstrekt realistische beschrijving van de maatschappij
van de Sovjetunie. Veel dingen die in mijn beschrijving voor westerse ogen grotesk
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lijken zijn in feite volledig conform de werkelijkheid. Laat ik een voorbeeld geven.
Op een gegeven moment is er geconstateerd dat treinen [die] in tanks aardolie
vervoeren tot een bepaald station rijden. Daar wordt de aardolie overgepompt [in]
andere tankwagons van andere treinen en verv[ol]gens wordt de olie verder
getransporteerd in [die] andere treinen. Waarom doet men dit? Ik verzeker u dat
geen enkele fantasie in staat is tot wat de banale, grauwe, van elke
verbeeldingskracht verstoken Sovjetwerkelijkheid hier heeft uitgedacht. Het blijkt
dat de olie wordt overgepompt om [het] gemiddelde traject dat de wagons afleggen
te [be]korten! Van dit soort gevallen kan ik er duizenden geven, het leven in de
Sovjetunie is er vol m[ee.] Een paar van die gevallen heb ik ook in mijn boek
beschreven en dat is in het Westen opgevat als grotesk en absurd. Maar de
Sovjet-lezers met wie [ik] gesproken heb zagen daar niets grotesks in. Sommigen
beschouwden het als laster, anderen als [de] waarheid, maar niemand nam het
woord “grotesk” in de mond. Het mensenlijk leven is geraffineerder, rijker en
verschrikkelijker dan welke literaire fantasie ook. Er geldt hier een wet waarover ik
een paar woorden wil zeggen. Wanneer je [het] werkelijke leven van bij voorbeeld
de Sovjetunie geheel juist en volledig beschrijft dan zal [de] westerse lezer (en
waarschijnlijk ook de Sovjet-lezer) eenvoudig niet geloven dat het geschetste beeld
waarheidsgetrouw is, zo onzinnig, wreed, armzalig, naargeestig en weerzinwekkend
is het. Wanneer een schrijver wil dat zijn lezers geloven in de waarheidsgetrouwheid
van zijn beschrijvngen dan zal hij instinctief of bewust niet de wa[ar]heid beschrijven,
maar de waarheid in een esthetische vorm kleden. Men zegt wel: als je niet fantaseert
word je niet geloofd.’

Specialist en observator
‘We raken hier de kern van mijn werk en van mijn methode. Om de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek in een literaire vorm te gieten is als een van de
belangrijkste middelen daarvoor het verzinsel nodig. Hoe komt dat? Je kunt een
paral[lel] trekken met de wetenschap. De wetenschap bestaat niet zonder abstracte
modellen, hypothetische voorbeelden, veronderstelde situaties. De[ze] vormen van
wetenschappelijke abstracties krijgen in het soort literatuur dat ik schrijf het karakter
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van verzinsels. Je kunt de concrete situaties in mijn boeken niet beschouwen als
een weergave van iets wat ik gehoord of gezien heb. Natuurlijk heb ik dingen gehoord
en gezien, maar wat ik hoorde en zag was op zich nog geen literatuur. Alle situaties
heb ik bedacht, zelfs wanneer er een analoge situatie in de werkelijkheid bestond.
Nog enkele opmerkingen over mijn manier van schrijven. Als specialist en
observator van de mensen weet ik dat het leven verloopt volgens de wetten van de
sociale integratie, dat in de moderne massamaatschappij er talloze gedachten,
woorden, zinnen, daden, dingen, et cetera worden geproduceerd die onder de
mensen verdeeld worden volgens sociale regels en volgens de wetten van de
waarschijnlijkheid en niet volgens zekere “wetten van de menselijke waarheid”. Het
speelt daarom geen rol in wat voor broeken de personages rondlopen, hoe groot
ze zijn en wat voor kleur ogen ze hebben. Het doet er niet toe aan wie deze of gene
gedachte die je de lezer wilt meedelen wordt toegeschreven. Als hij maar
uitgesproken wordt. Ik heb daarom in mijn boek iedere beschrijving vermeden,
behalve in die gevallen waarin hij een duidelijke betekenis had. En ik heb verstandige
mensen banaliteiten en dwaasheden laten zeggen en simpele zielen diepzinnige
gedachten laten uitspreken. Wat het rijtje van schrijvers betreft dat u opnoemde: zij
hebben een bepaald literair middel - de verzonnen, fantastische situatie - gebruikt
om de waarheid te zeggen over de werkelijkheid. Wanneer de waarheid die je aan
de lezer wilt meedelen ontstaat dank zijn bepaalde procédés van wetenschappelijk
onderzoek dan krijg je een heel nieuw type literatuur. In dat opzicht verschil ik dus
van al die schrijvers.’

In uw boek schetst u een nogal somber beeld van de maatschappij van Ibansk,
ofwel de Sovjet-samenleving. Uw boek eindigt ook nogal uitzichtloos, met de
zelfmoord van een van de hoofdfiguren. Een van uw latere boeken heeft als titel
Zonder illusies. Gelooft u niet dat er aan het communistische systeem iets te
veranderen valt, bij voorbeeld door de dissidentenbeweging, of is deze ongevaarlijk
voor het Sovjet-bewind.
‘Wie gelooft dat de communistische maatschappij binnenkort uiteen zal vallen
heeft een pathologisch onbegrip voor de werkelijke situatie. Men dient de waarheid
onder ogen te zien en te begrijpen dat de communistische levensorde iets veel
stevigers en standvastigers is dan bedriegerij van goedgelovige lieden en hun
terrorisering door een aantal misdadigers. Het is een volstrekt wetmatige samenleving
van tientallen miljoenen mensen, die van generatie op generatie in stand is gehouden
en een type mensen heeft voortgebracht (en opgevoed) dat uitstekend in die
samenleving past. Ik wil daarmee niet zeggen dat die samenleving goed is, dat hij
beter is dan de westerse, dat hij mij bevalt of iets dergelijks. Ik constateer alleen
een feit. Wat zijn de oorzaken van de stabiliteit van de communistische samenleving?
Ik zal er een paar noemen.
Een immens systeem van regeling en controle doordringt alle geledingen van de
maatschappij, zodat de mens letterlijk is verstrikt in dit net van de macht. Een vrij
aanzienlijk aantal mensen vormen met elkaar de bevoorrechte lagen in de
maatschappij en het is voor hen van vitaal belang dat die maatschappij is verbonden
met een of ander collectief, geeft via dat collectief zijn krachten aan de maatschappij
en ontvangt via dat collectief alles dat nodig is voor zijn welzijn. Het individu heeft
er dus belang bij dat hij instemt met de normen van het leven en de eisen van het
collectief. Bovendien biedt het collectief het individu een zekere bescherming en
hulp in moeilijke situaties. De arbeidsomstandigheden zijn over het algemeen
betrekkelijk licht. Hoewel de levensstandaard nogal laag is worden de minimale
behoeften ten aanzien van woning, eten, kleding, ontspanning, vakantie en medische
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hulp zo'n beetje bevredigd. Psychologisch gezien is het ondergeschikt zijn aan
ambtenaren die door de regering zijn benoemd minder vernederend dan het
onderworpen zijn aan bazen. De mensen hebben aanzienlijke mogelijkheden hun
levensomstandigheden te verbeteren door gebruik te maken van hun positie op het
werk en hun persoonlijke relaties (diefstal, protectie, omkoperij). Kortom, wanneer
we het leven in de communistische maatschappij objectief bekijken dan zien we dat
ontelbare draden miljoenen mensen samenbinden tot die ene monoliet waar de
officiële propaganda het altijd over heeft. Voeg daarbij het systeem van de opvoeding
en de ideologische beïnvloeding van de mensen, op grond waarvan er van hoog
tot laag één type sociaal gedrag is. Hoewel de communistische maatschappij een
maatschappij is van mensen die ontevreden zijn met hun bestaan, is de overgrote
meerderheid van deze mensen niet in staat in andere omstandigheden te leven en
aanvaarden zij hun omstandigheden als iets volstrekt natuurlijks. Het is naïef te
geloven dat de communistische samenleving uitsluitend op geweld en bedrog is
gegrondvest. Natuurlijk doordringen geweld en leugen deze maatschappij tot in zijn
verste uithoeken; maar geweld en leugen zijn niet van boven af opgelegd, ze ontstaan
als natuurlijk produkt van het dagelijks leven, als middel tot zelfverdediging, uit
opportunisme.’

Kwaadaardig
‘Nu moet men natuurlijk niet denken dat er in deze maatschappij eensgezindheid
heerst en dat alles er vredig toegaat. Het omgekeerde is waar. Overal en altijd wordt
er verbitterd gevochten. De communistische maatschappij ziedt letterlijk van
kwaadheid. De hoogste leiders twisten onder elkaar, de professoren, lagere
ambtenaren, generaals, schrijvers. Deze strijd is een noodzakelijk onderdeel van
het normale leven. Meestal wordt hij uitgevochten op een manier die door de
samenleving wordt aanvaard. De strijd verzwakt de samenleving niet en is slechts
uiterst zelden aanleiding tot oppositie tegen de sociale structuur zelf. Zo wordt er
ook ontzettend veel geklaagd in de Sovjetunie. Iedereen is ontevreden, iedereen
levert kritiek. Maar die kritiek levert nauwelijks gevaar op voor het systeem als
zodanig. Er is nooit een duidelijke schuldige aan te wijzen voor de rampen die
iemand treffen en men heeft geleerd dat verbetering van de eigen situatie alleen
bereikt kan worden binnen de grenzen van de mogelijkheden van het systeem. De
structuur van de communistische samenleving maakt het voor grotere groepen
ontevredenen onmogelijk zich te organiseren. Bovendien heeft de staat talloze
middelen ter beschikking om pogingen de massale ontevredenheid naar buiten te
brengen te fnuiken. En niet alleen door middel van het uitgebreide politieapparaat,
maar ook omdat ieder individu voor de meest simpele zaken van zijn
levensonderhoud van de staat afhankelijk is.
Toch is het een feit dat er in de Sovjetunie openlijk kritiek geleverd wordt op het
systeem, ook al is het maar een miniem gedeelte van de bevolking dat hier
verantwoordelijk voor is. Ook de communistische staten maken deel uit van de
mensheid en zijn geschiedenis. En het is die historische “context” die een deel van
de burgers bewust maakt van een resultaat van de beschavingsgeschiedenis als
de burgerrechten. Voor de meesten is de wetenschap dat die rechten bestaan zuiver
een abstract feit. De overgrote meerderheid van de burgers in een communistische
samenleving heeft de vrijheden volstrekt niet nodig. En juist daarom hebben ze die
vrijheden dan ook niet. Ze hebben ze niet, ik zeg het nog een keer, omdat ze ze
niet nodig hebben. Die vrijheden betekenen voor hen even veel als een paraplu
voor een vis.
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Het bestaan van de dissidentenbeweging beschouw ik als een van de belangrijkste
verschijnselen van het sociale leven in de Sovjetunie, omdat deze beweging voor
het eerst in de geschiedenis van de communistische maatschappij de kwestie van
de communistische samenleving als zodanig aan de orde heeft gesteld. Het is erg
moeilijk antwoord te geven op de vraag hoe groot de beweging is, welke invloed
ervan uitgaat op de bevolking, of de beweging al dan niet uitgebreid door de
bevolking wordt gesteund. Ik beschouw de zaak van de dissidentenbeweging dan
ook liever kwalitatief dan kwantitatief. In de communistische samenleving kan het
optreden van één mens hetzelfde resultaat hebben als het optreden van een hele
groep of een partij. Niet toevallig is de dissidentenbeweging in de Sovjetunie een
beweging van personen, veel meer vertegenwoordigd door individuen dan door
groepen.
Dat de dissidentenbeweging is ontstaan, is een zaak van groot historisch belang.
Voor altijd is de illusie doorgeprikt van het communistische paradijs op aarde.
Duidelijk is geworden dat de toekomst van het communisme niet harmonie is, maar
onenigheid. De dissidentenbeweging probeert de lawine van het communisme die
zich over de mensheid uitstort te keren. Het communisme is uit de hand gelopen
en onttrekt zich aan de menselijke controle. Iedere poging het communisme, ook
al is het maar voor een deel weer onder controle te krijgen, moet worden toegejuicht.’

Gevaar
U zegt: het communisme is uit de hand gelopen. Levert dit een direct gevaar op
voor het Westen? ‘Het is absurd te hopen dat de Sovjetunie de wereld geluk en
voorspoed zal brengen. Met een maniakale consequentheid en hardnekkigheid,
zonder rekening te houden met de noden van de bevolking (die verdraagt alles)
graaft het communisme het graf voor het Westen. Waarom? Een zinloze vraag.
Eenvoudig volgens de wetten van het kankergezwel probeert de Sovjetunie de
wereld aan zich zelf gelijk te maken. In deze tijd, waarin de Sovjetunie het initiatief
heeft genomen en de hoofdrol speelt in de wereldgeschiedenis toont het land zijn
duistere en gemene aard zeer nadrukkelijk.
Het Oost-West probleem is de geografische benaming van een sociaal probleem:
het probleem van de relaties tussen de communistische en de kapitalistische
tendensen in de wereld van nu. De strijd tussen deze twee tendensen is in onze tijd
bijzonder hevig geworden en heeft de vorm aangenomen
Vervolg op pagina 23
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Detective verliest onschuld
‘Afrekening in Paramaribo’: een triomf voor Joop van den Broek
Afrekening in Paramaribo door Joop van den Broek Uitgever: Sijthoff,
175 p., f21,50
R. Ferdinandusse
Het enige wat een beetje irriteert aan Joop van den Broeks allernieuwste thriller is
het omslag. Je ziet daarop, gefotografeerd, een koffertje gevuld met dollars en een
paar glazen drank, en daarachter, tamelijk ielig getekend een Surinaamse militair
die, de mond wijd geopend, ongetwijfeld geacht wordt agitatorische teksten uit te
brallen, maar mijn eerste indruk - een indruk die af en toe nog terugkomt ook - was
dat de militair gaapte.
En gapen is er niet bij, want Afrekening in Paramaribo is ongetwijfeld Van den Broeks
sterkste thriller tot nu toe. Hoofdpersoon is opnieuw de fotograaf-klusjesman Lex
van der Tuyn-Walema, maar wel een naar mijn gevoel definitief volwassen geworden
Van der Tuyn.
Goede thrillerschrijvers veranderen, en hun helden met hen. Ik herinner me nog
(als de dag van gisteren) dat uitgeverij Bruna een prijsvraag uitschreef voor een
detective-roman. Dat was in 1952, ik was voor eerste oefening onder de wapenen
geroepen, en ik schreef 's avonds, de voeten brandend van de exercitie, aan een
detectiveroman. Elke dag stuurde ik de aflevering van enkele handgeschreven
blocnotevellen naar mijn vader die ze liet uittypen en het totaal ten slotte naar Bruna
stuurde. In die tijd was het leger nog zo paraat dat je tijdens die eerste diensttijd
nauwelijks naar huis mocht, dus van nalezen van het manuscript was weinig
terechtgekomen en sommige, op een late avond door mij opgevoerde figuren waren
reeds in de volgende avond geschreven aflevering weer afwezig, of zagen er totaal
anders uit, iets wat de jury niet ontgaan moet zijn. De organisatie bij Bruna was toen
niet best want in de maanden daarna kreeg ik diverse afgewezen manuscripten
thuisgestuurd, die ik eerst met stijgende verbazing doorbladerde, en vervolgens
weer terugzond in de hoop eens het mijne te ontvangen.
De prijswinnaar van die wedstrijd was Joop van den Broek met Parels voor Nadra,
Zwarte Beertjes nummer twee. Een boekje dat ik indertijd heb bestudeerd alsof het
de bijbel was, en waarvan ik nu nog uit het hoofd weet dat op pag. 137 staat: ‘En
met zoveel felheid had ze de foto aangepakt, dat haar vingerafdrukken scherp
stonden afgedrukt op het glimmende oppervlak.’ ‘Aha, heb ik toen gedacht, alleen
al door mijn deelname aan de wedstrijd een kenner: hier verraadt de schrijver een
belangrijk gegeven.

Joop van den Broek

En wat te denken van de volgende dialoog:
‘Dit is dan het weekend waar we zo naar verlangd hebben, Lex,’ fluisterde ze
ongelukkig.
Ik stond van het bed op. ‘Er komen nog veel meer week-ends, kleine dwaas,’ zei
ik.
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Wie niet beseft wat voor huiveringwekkende sensatie zo iets verwekte is nooit in
het Nederlandse jaar 1952 voor eerste oefening onder de wapenen geweest.
Na dat debuut, dat in de wat muffe Nederlandse detectivelucht een hele opluchting
bleek, heeft Van den Broek heel wat geschreven. Behalve de Van der
Tuyn-Walema-boeken ook een serie politieromans onder naam Jan van Gent, en
daar zijn erbij met voortreffelijke plots. Maar, net als bij andere auteurs op dat terrein,
kwam na de jaren zestig het grote zwijgen. Pas vorig jaar, gelijk met de herdruk van
ouder werk, verscheen een nieuwe thriller: Weerzien met Indië. Van der
Tuyn-Walema, een beetje ouder en een beetje wijzer. In dienst van een zekere
Honoré van Loocken, eigenaar van een kleine, maar exclusieve economische
nieuwsbrief, Markt geheten. Van der Tuyn vergezelt een Nederlandse handelsmissie
naar Djakarta en wordt geconfronteerd met verzet tegen Soeharto, met studenten
en generaals, en uiteraard moord. Een heel aardige thriller, maar je kon zien dat
Van den Broek af en toe nog vastzat aan zijn oude routine. Met name in de, overigens
logische, seks-scènes dook nog wel eens dat gebeeldhouwde vijftigersproza op
van haar gewelfde schoot of fraai gevormde dijen.
Van den Broeks allernieuwste thriller Afrekening in Paramaribo zet, aan de titel
te zien, de reeks Van der Tuyn-boeken voort. Steekspel in San Sebastian, Passagiers
voor Casablanca, Oponthoud in Rome, al die streken die hij in zijn leven voor kranten
bezocht en bewoond heeft. Maar als Van der Tuyn - opnieuw voor Honoré van
Loockens blad - in Suriname komt, heeft hij niet al die net genoemde steden en
streken in zijn gedachten, maar wel een recent bezoek aan Iran, waar Khomeiny
een bloedige revolutie leidt en aanvuurt. En de lezer ervaart met enige verbazing
dat Lex van der Tuyn-Walema de revolutie van de Surinaamse sergeanten niet
beziet met het gebruikelijke cynisme van de thrillerschrijver, maar met de waarachtige
achterdocht van iemand die door alle wateren van het politiek idealisme gewassen
is.
Jaren achtereen hebben Nederlandse journalisten tassen vol documenten uit het
stroomgebied van de Orinoco gesmokkeld die onomstootbaar bewezen dat het
Surinaamse regime corrupt was, geheimgehouden rapporten zijn met smaak en
verve gepubliceerd, Surinaamse politici zijn beschuldigd en aangewezen. Dat heeft,
zoals we nu allemaal weten, weinig veranderd. Samenlevingen waar de tijd moet
worden ingehaald, waar geen sterke sociale structuur is, baren idealisme en
idealisme baart corruptie. En het boeiende aan Van den Broeks nieuwe thriller is
dat Lex van der Tuyn dat niet langzaam ontdekt, maar het vanaf het begin wéét. Hij
is niet meer die aangename observator uit vroeger werk, maar een ouwe jongen
die weet wat er te koop is, en die, zolang het glas gevuld is, bereid is erbij te blijven,
want je weet maar nooit.
Suriname is een nieuwe tijd tegemoet gegaan. Vlag en vaderland. Een feest. Een
minister wordt vermoord net terwijl Lex van der Tuyn met een vrouw (een ‘brok’)
tussen de struiken ligt. Maar als de woordvoerders van de regering over elkaar
struikelen om te roepen dat het zelfmoord is, wordt Van der Tuyn onrustig. Hij begint,
ouder gewoonte, te onderzoeken wat er aan de hand is, enigszins gehinderd door
de drank en door de politie die in corruptiezaken een geheel eigen rol speelt. Van
der Tuyn, in alle eerdere boeken een opgewekte toeschouwer, beseft zijn eigen
verloedering en geeft toe aan de druk om mee te doen. Hij wordt onderdeel van de
intrige.
Tegen het eind haalt Van den Broek de teugels nog eens strak aan, maar voor
de rest ontvouwt de intrige zich bijna vanzelf en onontkoombaar. Afrekening in
Paramaribo is in zoverre een triomf voor Van den Broek dat zijn hoofdpersoon de
boeiende intrige volledig draagt. De revolutie is onzin, de banken, de buitenlandse
firma's en de Surinamers die daarmee te maken hebben weten dat. Van den Broek
schrijft dat met ijzeren logica op, niet beter dan vroeger, maar compacter en zekerder.
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Afrekening in Paramaribo draagt in zijn titel, wellicht ongewild, mee dat die oude
Van der Tuyn uit Nadra en Casablanca voorgoed heeft afgedaan.
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Wonen op Buitenlandse Zaken
Het tweede deel van de biografie over Harold Nicolson
Harold Nicolson A Biography II door James Lees-Milne Uitgever: Chatto
& Windus, 377 p., f85,50 Importeur: Keesing
Hugo Arlman
‘Het is beter om met plezier rommel te lezen dan zich kreunend en steunend door
meesterwerken heen te worstelen,’ schreef Harold Nicolson in zijn eerste literaire
rubiek voor de Daily Express in 1930. ‘Hij raadde zijn lezers aan,’ zo vervolgt zijn
biograaf, ‘niet snobberig te doen over boeken. Ze moesten eerst maar leren voor
hun plezier te lezen voor ze konden hopen er iets van op te steken.’
Het tweede deel van Lees-Milnes biografie van Harold Nicolson (1886-1968) diplomaat, parlementslid, literatuurcriticus, schrijver, BBC-commentator en echtgenoot
van de Bloomsbury-auteur Vita Sackville-West - is ongetwijfeld leerzaam, het is
geen boek dat de lezer voortdurend kan plezieren. Hoe levendig Lees-Milnes stijl
ook is, hoe fraai de citaten uit Nicolsons brieven en dagboeken ook zijn, hoe geestig
en goed gedoseerd de anekdotiek, sommige stukken zijn letterlijk vervelend,
voornamelijk omdat er in die betreffende periode van Nicolsons leven weinig
opmerkelijks gebeurt.
In tegenstelling met het eerste deel - dat vorig jaar verscheen en besproken werd
in VN 13/12/80 - treedt in dit deel een hinderlijke trek van Lees-Milne aan het licht:
de neiging zich tussen de lezer en zijn onderwerp op te stellen, Nicolson overdreven
in bescherming te nemen of volstrekt overbodige eigen meningen ten beste te geven.
Harold Nicolsons financiële perikelen - hoe relatief ook voor een zoon van de Engelse
upperclass - hoeven niet onvermeld te blijven, maar de opvatting van Lees-Milne
dat Engeland ‘een onverschillig en ondankbaar land’ is dat zijn creatief talent uitperst,
zal weinigen interesseren. Nicolsons hoop, zoals geuit in zijn boek Good Behaviour,
dat alle Engelsen ooit nog eens het onberispelijke BBC-Engels zouden spreken is
wellicht van belang; dat geldt niet voor Lees-Milnes toevoeging dat wat er van
geworden is ‘een klasseloze uitspraak van het Engels is (...) die zowel onjuist als
lelijk is’. En zo wordt Harolds intieme vriend Guy Burgess, van wie in 1952 bekend
werd dat hij al jaren voor de Sovjetunie spioneerde, door de biograaf stelselmatig
van het toevoegsel ‘verrader’ of ‘gemene spion’ voorzien. Aan de andere kant weet
Lees-Milne over Anthony Blunt, van wie twee jaar geleden exact hetzelfde bleek,
niet meer te melden dan dat hij Opzichter van de Koninklijke Schilderijen was.

Harold Nicolson in 1961 aan boord van de S.S. Augustin

Schoonheidsfoutjes
Harold Nicolsons leven, zijn politieke loopbaan, zijn (dag)boeken, zijn opvattingen
blijven echter intrigerend, gevarieerd, ergerniswekkend en ontroerend genoeg om
de schoonheidsfoutjes van zijn vriend James Lees-Milnes te doorstaan. Het beeld
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dat de biograaf schetst - voor zover dat niet al opdook uit Nicolsons omvangrijke
dagboeken - is dat van een man die niet alleen boeiend was, maar ook gevoelig,
soms sentimenteel, aardig, meer geneigd het anderen naar de zin te maken dan
hen te domineren. Aardig niet alleen voor zijn directe omgeving - de bijzondere
verhouding met Vita Sackville-West is in Portrait of a Marriage door hun zoon Nigel
in extenso beschreven - maar ook uitgesproken ruimhartig voor mensen in wie hij
wat zag: er moeten als we op Lees-Milne moeten afgaan, nogal wat schrijvers
rondlopen die het begin van hun literaire loopbaan aan Nicolsons aanmoedigingen
en hulp te danken hebben.
Diezelfde eigenschappen - gevoeligheid, ruimhartigheid -, in combinatie met een
grote loyaliteit tegenover zijn vrienden - hij correspondeerde tot in 1962 met Guy
Burgess terwijl deze al jaren in Moskou woonde - deden hem in de bevrediging van
zijn politieke ambities de das om. Zijn vriendschap met Oswald Mosley, de latere
leider van de Britse nazi-partij, trok hem zover diens kamp binnen dat het zijn politieke
reputatie ondergroef. Nicolson was een slecht politicus: hij was te eerlijk om zijn
kiezers naar de mond te praten en het mag een wonder heten dat hij nog tien jaar
(1935-1945) in het Lagerhuis heeft gezeten. En daar viel hij meer op door
doorwrochte en gewaardeerde speeches over de Engelse buitenlandse politiek hij behoorde met Eden en Churchill tot de eerste tegenstanders van Chamberlains
appeasement politiek - dan door populariteit verhogend geredekavel voor de
achterban. Zijn bijna dweperige bewondering voor Winston Churchill werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog nog beloond met een kortstondig staatssecretariaat, maar
hij werd na een jaartoen dat zo uitkwam, onaangekondigd en genadeloos ter zijde
geschoven: ‘Beste Harold. De veranderingen op het ministerie voor Informatie leiden
me ertoe je te vragen je staatssecretariaat ter beschikking te stellen.’ Het was, zo
schrijft Lees-Milne, een zware slag voor Nicolsons trots en gevoel voor eigenwaarde,
maar een direct gevolg van zijn gebrek aan standvastigheid en besluitvaardigheid:
‘Zijn memoranda waren fraai van stijl, een beetje wijdlopig en liepen niet uit op een
beslissing.’
Bij de verkiezingen in 1945 en de ommezwaai van het electoraat naar Labour verloor
hij ook zijn parlementszetel in West-Leicester. Nicolsons overgang enige tijd later
naar Labour maakte zijn reputatie er niet beter op: eerst Mosley's-recht[s,] daarna
National Labour-Liberaal[,] nu Labour-socialist. Bovendien bestond zijn socialistische
ideologie uit niet veel meer dan het idee dat [de] massa netjes opgevoed moest
worden. Persoonlijk kon hij het, en hij was te eerlijk of te indiscreet dat [te] kunnen
verzwijgen, alleen maar met intellectuelen en de betere kringen goed vinden. Daar
kwam nog bij dat Nicolsons bekering tot de leer van Clemens Attlee veel te maken
had met zijn hardnekkige en gênante pogingen in die jaren na de oorlog bij de
jaarlijkse lintjesregen een Peera[ge] (de titel van Lord en een zetel in het Hogerhuis)
te krijgen. Een toekenning waar de toenmalige Labour-regering een beslissende
stem in had. (Toen hij jaren later als dank voor een biografie die hij geschreven had
over Koning George V, namens het Engelse koningshuis een Knighthood (de titel
van Sir) ontving, vertrouwde hij zijn dagboek toe liever twaalf flessen champagne
te hebben gekregen. Lees-Milne: ‘Harold was alleen een snob als je het achteraf
beoordeelt’).
Zijn voortdurende streven naar een politieke loopbaan, voornamelijk voortspruitend
uit een gevoel van ‘nobless oblige’, dat iemand als zijn vrouw Vita bij voorbeeld
volkomen vreemd was, hinderde tegelijk zijn schrijverschap. Hij was weliswaar
jarenlang een gevierd commentator voor de BBC-radio, auteur van een wekelijkse
rubriek in The Spectator getiteld Marginal Comment, en vaste boekrecensent van
de Observer, maar hij verdeelde zijn aandacht te zeer om het Grote Boek te schrijven
waar iedereen nog jaren over zou praten. Het is dan ook niet toevallig dat één van
zijn meest bejubelde boeken de biografie over Koning George V is, geschreven
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nádat hij de politiek voorgoed had opgegeven. Hij kreeg een eigen werkkamer [op]
Windsor Castle, voerde gesprekken met alle nog levende intimi van George,
waaronder diens vrouw Queen Mary, en mocht vrijelijk van de dagboeken van de
overleden vo[rst] gebruik maken. Lees-Milne: ‘Het maakte Harold razend dat George
V, die vele interessante mensen ontmoet had en van belangrijke gebeurtenissen
getuige was geweest, d[aar]
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niet beter over kon schrijven dan een gemiddelde stationskruier.’ De Engelsen
hebben voor díé karaktertrek van Nicolson een perfecte en onvertaalbare uitdrukking:
‘He doesn't suffer fools gladly’.
De biografie werd uitstekend ontvangen, Queen Mary schreef in Nicolsons eigen
exemplaar: ‘Dit is een edel boek over mijn geliefde echtgenoot’, kortom iedereen
was tevreden. Te pijnlijke episodes waren discreet weggelaten - ‘de monarchie komt
altijd op de eerste plaats’ was hem al voorgehouden -, maar ook het prachtige
verhaal over het bezoek van George en Mary aan het Belgische vorstenhuis. Volgens
het protocol kregen ze aparte slaapkamers, gesitueerd in ver van elkaar gelegen
vleugels van het koninklijk paleis. Zelfs koningen en koninginnen hebben echter
soms iets menselijks en het Engelse vorstenpaar was gewoon bij elkaar te slapen.
Hetgeen George noopte midden in de nacht, alleen, in het donker op zoek te gaan
naar de slaapkamer van zijn vrouw, voorzichtig om de deur kijkend toen hij aanklopte,
‘met zijn lieve, droevige gezichtje’, zoals Queen Mary het tegenover Nicolson
formuleerde. Naarmate Nicolson ouder wordt - hij werd zeventig in 1956 - wordt
steeds duidelijker dat een biografie over hem onvermijdelijk uitloopt op een
beschrijving van oude mannen en dingen die voorbijgaan. Ter gelegenheid van de
onafhankelijkheid van de Engelse koloniën India en Pakistan - een klassiek voorbeeld
van een redelijk verstandige dekolonisatiepolitiek - beschrijft Lees-Milne de opvatting
van Nicolson als volgt: ‘We gedroegen ons alsof het verlies van vierhonderd miljoen
Engelse burgers en het opgeven van onze macht een schitterende overwinning was
en niet de begrafenis van het grootste rijk uit de geschiedenis.’ Maar Nicolson leek
ook zijn eigen non-conformisme - zijn intense, maar aseksuele verhouding met zijn
vrouw, hun beider homoseksualiteit, zijn libertijnse levensinstelling - langzamerhand
te vergeten. Het frappantste voorbeeld daarvan is zijn reactie op de publikatie van
Vladimir Nabokovs Lolita eind jaren vijftig. Het boek, dat al in Parijs in het Engels
verschenen was, zou uitgegeven worden door Wiedenfeld & Nicolson, de uitgeverij
van zijn zoon Nigel. Harold vond het boek ‘obsceen’ en ‘verdorven’ en deed alle
mogelijke moeite zijn zoon van de uitgave af te houden. Toen ook de hoogste
openbare aanklager in Engeland geen reden zag het boek tegen te houden,
verscheen het toch. ‘Ik was gewoon naar kleine meisjes te glimlachen en ze over
hun hoofd te aaien als ik ze tegenkwam, als een liefhebbende oom. Nu durf ik dat
niet meer uit angst dat de moeders het ergste zullen vermoeden.’
Misschien is dat wel het meest opvallende aan een man als Harold Nicolson: dat
iemand die in zijn privéleven voor zijn tijd en milieu zo non-conformistisch, zo belezen
en zo bereisd was, die zoveel levenservaring moet hebben opgedaan, zo bekrompen
kon zijn en zo snobistisch kon blijven. Zoals Edmund Wilson ooit over Nicolson
schreef: ‘Ondanks al zijn reizen heeft hij in feite maar in één land gewoond: het
ministerie van Buitenlandse Zaken’.

‘Wissen ist macht’
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Gewoon een beetje hupsen
Twee debutanten zonder feest
De feestavond Verhalen door Thomas Verbogt Uitgever: De Bezige Bij,
109 p., f23,50
Duvelsmoer Verhalen door Jean-Pierre Plooij Uitgever: Meulenhoff, 132
p., f24,50
Frans de Rover
Een debuut heeft iets feestelijks; ik zie er altijd met verlangen naar uit. Wordt dit de
nieuwe bloem die in de tuin der Nederlandse literatuur zal oprijzen, boven het andere
gewas zal uitgroeien om zich te laten bewonderen door liefhebbers van al wat
schriftuurlijk leeft en bloeit? Ook dit keer is mijn feeststemming prematuur. De beide
debutanten Thomas Verbogt en Jean-Pierre Plooij offreren een strobloem, zo'n
bloem die vooral zo ‘dor’ is. Bij Verbogt blijft het feestelijk aspect beperkt tot de titel;
de reactie die ik na lezing heb, lijkt nog het meest op wat Willem Kloos al eens heeft
benoemd toen hij in de knop gebroken bloemen aanschouwde. En diezelfde reactie
heb ik ook bij Plooijs bundel, want ondanks de ‘bloemige’ titel zet ook daar de inhoud
bepaald niet tot vreugdegevoelens aan.
Wat na lezing van Verbogts bundel mijn feeststemming verminderde is het knullige,
het provinciale. Dan doel ik niet op zo iets als de opdracht: ‘voor Klazien’ of het met
Klaziens boxje geschoten mistige sfeer-kiekje van de auteur op de achterflap
(hoewel...), dan doel ik vooral op het zowel thematisch als stilistisch
‘schoolkrantenproza’ van de verhalen. De flaptekst mag dan beweren dat dit debuut
zo bijzonder is door ‘de trefzekere stijl, het oog voor detail en de beknoptheid
waarmee Verbogt een complete wereld voor ons neerzet’, ik ben geen oorspronkelijk
beeld tegengekomen, geen detail dat ook maar een moment méér was dan een
detail, en de verbeelde wereld is vooral compleet van clichématigheid.

Thomas Verbogt

De hoofdpersonen in de verhalen zijn steeds onbeholpen, twijfelende ‘outsiders’
die tegen wil en dank verzeild raken in situaties waarin ze door anderen gedwongen
worden tot handelen. Dat klinkt interessant, maar het cliché zit al in de keuze van
die situaties: het snelle leven van de zogenaamd geslaagde maar toch ook o zo
nostalgische dertigers in de grootstad. Waar heb ik over dit type mensenleed toch
meer vernomen? Inderdaad: aan de stamtafel met de rondslingerende weekbladen.

Cliché's
In het eerste (en langste) verhaal van de bundel, ‘Uit logeren’, ontmoet hoofdpersoon
Paul in Nijmegen, in ‘een bruin bedoeld café in de binnenstad’, zijn oude
schoolgenoot Bert, die zich ontwikkeld heeft tot het ballig-rumoerige type van de
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succesvolle zakenman. Pauls carrière steekt daar wat pover bij af: ‘Een mislukte
periode op een uitgeverij waar hij vertalingen moest corrigeren en een kort en mislukt
huwelijk hadden hem tenslotte doen belanden in en een vacuüm waarin hij de eisen
die het bestaan stelde op gelaten wijze wist te negeren.’ Maar Bert zal dat vacuüm
wel even opvullen en geeft Paul een niet te negeren uitnodiging af om op bezoek
te komen bij hem en zijn vrouw Netty de Wit. ‘Jongen, je weet wel, die lekkere meid
die op de MMS zat. Ze was bevriend met Yvonne Cremers. Ze reden nog met hun
brommer door de gangen van de school toen ze hun eindexamen hadden gehaald.
Ze mocht nooit een spijkerbroek dragen van haar ouders.’ Paul weet het weer; hij
heeft ook nog een blauwe maandag met haar ‘gelopen’, zelfs ooit een dag met haar
gezeild in de buurt van Mook. Netty had hem toen gezegd dat haar vader liever niet
wilde dat ze nog langer met hem omging, maar dat zij zich daarvan niets aantrok.
Dat ze toch deed waar ze zin in had.’ Blijkbaar had dit zelfbewuste meisje zin om
met Bert te trouwen en nogal sceptisch gestemd onderneemt Paul de reis naar hun
woning even buiten Den Haag. Er volgt een avondje fondue met vijf flessen wijn in
een riante woning en oude schoolfoto's met bijpassende herinneringen. En passant
merkt Paul enig kinderspeelgoed in een kamerhoek op. Van het tweejarig zoontje
Berendje, dat deze avond bij Netty's moeder is ondergebracht. De volgende dag is
Paul, die met een zwaar hoofd van al die wijn de nacht in het logeerbed heeft
gepasseerd, alleen met Netty. ‘Paul, ik moet je iets vertellen.’ Netty's stem klonk
zacht en vertrouwd. Hij keek haar aan. ‘Berendje is geen gezond kind. Hij is helemaal
niet goed (...) Hij is ook helemaal niet bij mijn moeder, maar in een tehuis.’ Het blijkt
dat Bert de schuld voor het ongelukkige kind bij Netty legt; zij zal zich binnenkort
laten steriliseren. ‘Paul zag dat haar maskara was uitgelopen. Ze glimlachte flauwtjes.
[Vervolg op pagina 21]

Uitverkoren
Bougainville door F. Springer (Querido). Een roman vol verrassingen over de
zwervers in het geklede pak, de diplomaten.
Afrekening in Paramaribo door Joop van den Broek (Sijthoff). Van der Broeks
sterkste thriller en een grimmige kijk op het Suriname van na de sergeanten.
Bezonken rood door Jeroen Brouwers (De Arbeiderspers). Het vervolg op Het
verzonkene; centraal staan de dood van de moeder en het Japanse kamp.
De schok van het nieuwe door Robert Hughes (Veen). Een kritisch en
verhelderend boek over de kunst sinds 1900.

Elliott Banfield

De bot door Günter Grass (Meulenhoff). Nederlandse vertaling van Grass' epos
over de geschiedenis van de vrouwen en het voedsel.
De troost van vreemden door Ian McEwan (De Harmonie). Een spannende en
beheerste roman over ‘de sexuele politiek’.
Verhalen tegen het slapen gaan door John Collier (De Arbeiderspers). Vijftig
subtiele en macabere verhalen van de schrijver ‘die toch een beter schrijver is dan
Sartre’ (K. van het Reve).
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Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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[Gewoon een beetje hupsen (vervolg van pagina 20)]
verontschuldigend bijna (...) Hij drukte haar tegen zich aan. Hij voelde de warmte
van haar lichaam. Wat is ze lief, dacht hij. Bert is een klootzak.’ Aansluitend maken
ze samen een strandwandeling. Netty vond de zee zo mooi. Als je er lang naar keek
en luisterde, begon je alles te relativeren. Wat een cliché, dacht Paul, maar wat
prachtig. Wie maakt hier de cliché's, Verbogt, dacht ik net maar de auteur heeft er
nog enkele prachtige in voorraad over klootzak Bert. Deze dwingt Paul die avond
met hem op stap te gaan: hengstenbal. ‘Toen ze in de rode Mercedes zaten, drong
de geur van Berts aftershave zich aan hem op. In het dashboardkastje lag een
cassette met muziek van Tom Jones.’ Na een overvloedige rijsttafel begeven de
heren zich naar een besloten huis, een bordeel dus, waar in een sfeer van ‘fluwelen
disco-dreun’ de zinnen geprikkeld moeten worden door een lesbische act van de
dames Blank en Bruin. Gastvrouwen Monika en Margreet houden zich voor de heren
beschikbaar; Bert heeft Margreet voor Paul bestemd: ‘Gewoon een hartstikke toffe
meid en tussen de lakens is ze een uitgelaten tijgerin,’ maar zijn weifelende
schoolmakker, die toch al zoveel verwarrende indrukken heeft opgedaan in dat
moderne milieu, weet de feestavond niet te waarderen. Hij ontvlucht het hupsende
huis, vergeet in de haast zijn jas zodat hij zelfs geen geld voor de bus meer heeft.
‘Hij schrok er niet eens van, hij constateerde het alleen maar. Hij liep verder. Hij zou
wel zien.’ Ik merk dat ik nog steeds schrik van het bijeenbrengen van zoveel
ironieloos gepresenteerd provincialisme. Burgerlijk realisme, misschien is dat een
noemer voor dit soort debuut. Enfin, ik lees verder, ik zal wel zien.
Daar is de volgende mogelijkheid tot feestgedruis: Duvelsmoer van Jean-Pierre
Plooij, een bundel met vijftien verhalen, deels eerder in afwijkende vorm verschenen
in NRC Handelsblad, deels bewerkingen van hoorspelteksten. Beelden van bloemen
en feesten, hoe graag zou ik in die termen over debutanten willen schrijven. Maar
wederom: helaas. Zoals gezegd, bij dit boekwerk zit het bloemige uitsluitend in de
titel, die ik, al is het misschien ten onrech-
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te, associeer met de flora. Het lezen van de vijftien vertelsels laat niets feestelijks
na, al lijkt Plooij veel moeite te doen om een beetje grappig te zijn. Dat laatste zou
na de humorloze wereld van Verbogt verademend kunnen werken, ware het niet
dat Plooij eerder lollig dan grappig probeert te zijn. Ook in andere opzichten lijkt
Plooij de tegenpool van Verbogt. Tegenover diens loodzware realisme stelt Plooij
een soort ‘fantaisisme’, een soort verhaaltjes (soms à la Biesheuvel - maar daar
houd ik ook niet van) waarin met de wetten van de werkelijkheid een loopje wordt
genomen. Tegenover Verbogts ‘beknoptheid’ stelt hij ‘uitgebreidheid’: met veel
omhaal van woorden (veel oog voor detail, zou ik bijna zeggen) worden personages
en situaties geschetst. Maar wat die verhalen nu feitelijk aan de orde stellen? Het
titelverhaal is wat dit alles betreft representatief voor de hele bundel.
De ik-figuur fietst door een Engels landschap wanneer plotseling, boven het geluid
van schreeuwende kraaien uit, een vrouwenstem hem uitnodigend toespreekt. Van
schrik valt hij met fiets en al in het veld, krijgt een natte bril en denkt dat hij doof is.
‘De kraaien bleven weg net als de stem van de vrouw. Ik had dus alle tijd. Tijd om
te gapen, de bril in mijn handen te nemen, weer te gapen, hopen op geruis in de
oren, de bril droog te maken met een stuk hemd dat niet nat was geworden door
de regen of het zweet, maar dan moest ik eerst mijn vingers droogmaken om te
kunnen weten welk stukje hemd geschikt was voor het droogmaken van de bril en
waar moest ik dan mijn vingers aan afdrogen, in elk geval niet aan het stukje hemd
dat straks voor de bril bestemd zou zijn en hoe kan je met natte vingers voelen of
iets droog is?’ De komische werking van dit proza is aan mij niet besteed; ik schiet
niet in de lach, ik moet ervan gapen.
De vrouw in het verhaal maakt zich bekend als ‘de vrouw van zijn dromen’; er
onspint zich een dialoog en er worden handelingen verricht die alle te situeren zijn
in het grensgebied tussen droom en werkelijkheid. De vrouw laat zich niet meer van
zijn netvlies bannen en met veel van de fiets vallen en voortdurend opnieuw bespatte
brilleglazen probeert hij haar te naderen. Op zijn minst opmerkelijk is in dit geheel
de fallische beeldspraak. ‘Daar was ze weer. De vrouw van mijn dromen. Na de
volgende bocht. Er was dus nog niets te zien. Tijdens het fietsen zou mijn geslacht
zo groot worden en zo enorm dat ik haar om de bocht al kon bereiken, hoewel dit
onhandig fietsen was.’ Fantaisistisch proza noemde ik dit al, en dat houdt niet
bepaald rekening met de handigheid van begrip van de lezer. ‘Nu lag [zij] daar en
ik merkte dat mijn geslach[t,] tegen de afspraak in, verschrompelde tot een klein
egeltje, een foetu[s-]egeltje dat in mijn koude onderbuik wilde wegkruipen. Een
miniscuul egelballetje zoals ze, aangereden door auto 's, op de weg lagen en
platgewalst werden, het asfalt in tot een nauwelijks merkbare vlek.’ Ook [de] ideale
vrouw refereert later in het gesprek nog even aan dat platte nauwelijks merkbare
geslachtsvlekje: ‘Je piemeltje is trouwens nogkleiner dan de egelfoetus geworden
Gelukkig, dus toch niet onder hel[se] autobanden platgeplet. Integendeel na
bladzijdenlang fantasierijke taal over koeien en schapen en grashalmen, ontwaakt
de ik-figuur. ‘[Ik] werd alleen getroffen door de heerlijkheid van de grashalm.’ Nog
immer ligt de ideale vrouw naast he[m:] ‘Tussen ons in steeg een geur van bloemen
op. Een zoete, heldere ge[ur,] die steeds voller werd. Ik kroop w[eer] meer naar
haar toe en merkte hoe de geur uit haar lichaam kwam en mij omwikkelde, mij als
onder een schepnetje ving. Een brug sloeg tussen ons die me dichter naar haar toe
deed kruipen (...) Met haar vinge[r] streelde ze in eenzelfde loomheid haar dijen.
De bloemengeur werd steeds sterker en ik moest ontdekken waar die geur uit
opsteeg. Mijn geslacht, dat als een foetus-egeltje verstoppertje had gespeeld, kwam
tevoorschijn en groeide uit tot op zijn minst een volwassen baby (...) Ik begon te
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trillen, mijn lichaam schokt[e,] sidderde uit zichzelf (...) Ik lag gewoon een beetje te
hupsen tussen het gestoken turf.’
Stop! Wat wordt hier beweerd[?] Waar gaat zo'n verhaal nu over[?] Misschien dat
een lezer van NRC Handelsblad geen acht slaat op het zoveelste geplette egeltje
op de achterpagina (er staat al genoeg ellende in de krant), maar in boekvorm
gepresenteerd, eis ik van een verhaal toch wel enige innerlijke consistentie, enige
‘visie’ misschien ook we[l.] In geen van Plooijs verhalen is daarvan ook maar een
spoor van sprak[e.] Wat is er aan de hand in de debutantentuin? Ondergeschoffelde
ongelukkige baby's, fallussen die [als] foetus-egeltjes zich ontpoppen als volwassen
baby's, gewoon een beetje hupsen tussen het gestoken turf met Tom Jones op de
achtergrond[.] Het is de hoogste tijd om de tuin ‘winterklaar’ te maken door deze
opkomende gewassen nog even behoedzaam toe te dekken voordat hun nieuwe
lente aanbreekt. En dat terwijl ik dacht dat ze misschien [er] zo feestelijk in hadden
kunnen pronken.
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Zinovjev
Vervolg van pagina 13
van elkaar bestrijdende grootmachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit dan ook
de oorzaak worden van een komende wereldoorlog (als het Westen tenminste niet
vrijwillig capituleert). Het verzoenen van deze twee tendensen en het zoeken naar
een derde weg is een hopeloze zaak. De communistische tendens is nu het meest
actief. Zij is succesvol, terwijl de kapitalistische tendens zich slap verdedigt. Hun
vreedzame naast elkaar bestaan is slechts een bepaalde vorm van de strijd die ze
leveren en een fase van die strijd. Het doel van het communisme in deze fase is
het Westen zo veel mogelijk voor zijn doeleinden te gebruiken, de interne
tegenstellingen daar aan te wakkeren, het Westen te demoraliseren, bang te maken,
het te dwingen tot capitulatie of het voor te bereiden op vernietiging in een komende
oorlog. Ik wil hiermee niet zeggen dat de overwinning van het communisme in de
hele wereld een uitgemaakte zaak is. Ik wil er alleen de aandacht op vestigen dat
het uiteindelijke doel van het Oosten ten aanzien van het Westen de vernietiging
en onderwerping van het Westen is. Dit doel blijft altijd bestaan, hoe de situatie in
de wereld ook is. Dit doel vloeit als een objectief gegeven voort uit het sociale
systeem. Binnen dat systeem zijn er geen krachten die iets aan dat doel kunnen
veranderen. Alleen krachten van buitenaf kunnen dat doel binnen de perken houden.
Geen politieke slimmigheidjes, geen compromissen, geen voorzichtig gemanoeuvreer
of pogingen de Sovjetunie vriendelijk te stemmen zijn in staat de onbewuste, blinde,
onafwendbare doelgerichtheid waarover ik het al eerder had tegen te houden. Alleen
kracht! Alleen krachtdadige besluitvaardigheid zich te weer te stellen. Al het overige
draagt alleen maar bij aan de communistische aanval op de wereld, moedigt die
aan, geeft hem vertrouwen en helpt hem in materieel opzicht. Dat men in het Westen
geen geloof hecht aan de doelgerichtheid van de Sovjetunie en vertrouwt op de
beloften van Moskou staat gelijk aan zelfmoord. Vooral nu, nu de strijd tussen de
twee tendensen in een bijzonder gevaarlijk stadium is gekomen. In het Westen doet
de leuze opgeld, “Liever dood dan rood”. Ik verzeker u dat er van die leuze niets
klopt. Stel er maar voor in de plaats: “Rood, maar dan ook dood”.’

U bent dus toch pessimistisch?
‘Nogmaals, het is geen kwestie van pessimisme, ik constateer alleen maar feiten,
behalve schrijver ben ik logicus en methodoloog.’
U hebt in zeer korte tijd acht boeken geschreven, waarvan er twee nog langer zijn
dan Gapende hoogten dat in de Nederlandse vertaling meer dan 800 pagina's telt.
Wat beweegt u zoveel te schrijven?
‘Het eerste deel van de vraag kan ik moeilijk beantwoorden. In ieder geval is het
niet het streven naar materieel welzijn, ijdelheid, of zelfs het streven naar
onafhankelijkheid. Al deze factoren zijn niet voldoende om me te stimuleren tot dit
langdurige en moeilijke werk. Misschien omdat ik van mijn ouders plichtsgevoel en
liefde voor het werk heb geërfd; ook ben ik door het leven getraind vol te houden
en door te gaan ook in de moeilijkste situaties. Ik heb mijn eigen systeem ontwikkeld
om in leven te blijven en daarbij gelukkig te zijn.
Gapende hoogten door Aleksandr Zinovjev. Vertaling: Dick Peet en Connie Brood.
Uitgever: Meulenhoff/De Arbeiderspers, 825 p., f65,-
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De torero en de regels van het spel
Michel Leiris' autobiografisch onderzoek
Arena door Michel Leiris Vertaling: Kees Jongenburger Uitgever: De
Arbeiderspers 207 p., f37,50
Ed Jongma
De bij de Arbeiderspers verschenen vertaling van Michel Leiris' autobiografische
geschrift L'âge d'homme (Arena) heeft in VN's boekenbijlage van 19 september
jongstleden een weinig welwillende introductie gekregen van Rein Bloem. Hij heeft
zich gestoord aan de voor- en achterkant van het boek, aan het feit dat er
verschillende drukken door elkaar gebruikt zouden zijn voor de vertaling, en aan
het voorwoord, dat eigenlijk een náwoord behoort te zijn. De voorplaat geeft
inderdaad slechts de helft van Cranachs schilderij ‘Lucretia en Judith’, en dus ook
maar de helft van Leiris' ‘verbeelde’ preoccupaties die ten grondslag liggen aan zijn
schrijverschap. Dat is jammer, maar een volledige weergave van het schilderij was
heel duidelijk uit ruimtelijke overwegingen niet mogelijk. De flaptekst op de
achterkant? Ach, wie stoort zich daaraan, en bovendien vind ik hem veel minder
verschrikkelijk dan Bloem.
Ernstiger zijn zijn bezwaren van het door elkaar heen gebruiken van verschillende
drukken. Het lijkt bovendien wat wonderlijk, omdat een vertaler doorgaans gebruik
maakt van slechts één tekst. Bij nader inzien heeft ook de vertaler van L'âge
d'homme, Kees Jongenburger, niet anders gehandeld. De tekst waarvan hij is
uitgegaan is kennelijk de herdruk van 1979 geweest, die verscheen in de folioreeks
van Gallimard, en waarin eveneens het eigenlijke nawoord als voorwoord is
opgenomen. Deze omzetting vind ik niet onverstandig, omdat het essay van Leiris
weliswaar ruim na de totstandkoming van het boek geschreven is, maar aan de
andere kant een zo goede introductie geeft, dat het zeer de aanbeveling verdient
gelezen te worden alvorens aan Arena te beginnen. Deze kleine rechtzetting ‘moest
even’, want ik zou het betreuren als de vertaling van een interessant boek als L'âge
d'home om oneigenlijke redenen niet gelezen zou worden.

Lucretia van Lucas Cranach

De nu eenentachtigjarige Leiris trad als dichter in 1924 toe tot de beweging van
het surrealisme, maar distantieerde zich weer in 1929, toen Breton van zijn discipelen
eiste dat zij zich zouden uitspreken over hun ideologische motieven inzake de
revolutie: was men voor gemeenschappelijke actie, of wenste men zich te beperken
tot een of andere individuele vorm? Deze actie van Breton leidde tot een scheuring
binnen de gelederen, waardoor Breton genoodzaakt werd zijn standpunt nogmaals
te bepalen. Hij deed dit in een tweede surrealistisch manifest.

Kwadratuur
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In een interview met Peggy van der Leeuw dat op 29 mei 1976 in VN verscheen,
zegt Leiris over zijn uittreden: ‘Ik ben uit de groep gegaan voornamelijk om
persoonlijke redenen, zoals trouwens heel veel leden van de groep. Er waren grote
verschillen in opvatting en in karakter. Maar het hele idee van een zoeken naar een
sluitend systeem dat tegelijkertijd filosofie, wetenschap, esthetiek en moraal zou
zijn - daar sta ik nog steeds achter. Mijn Règle du jeu verschilt daar niet veel van,
dat is een ambitie waaraan ik trouw ben gebleven.’
Met La règle du jeu, de regels van het spel, doelt Leiris op zijn grote autobiografie
in vier delen, die vanaf 1948 verschenen: Biffures, Fourbis, Fibrilles en Frèle bruit.
Zijn motivatie voor het schrijven van een autobiografie was om via een diepgaande
zelfanalyse tot een soort leefregel te komen niet alleen, maar bovendien tot een
‘ars poetica’. Leven en literatuur zouden hierbij moeten samenvallen. Deze poging
om het leven volledig in literatuur uit te drukken was een zoeken naar de kwadratuur
van de cirkel, zoals Maurice Nadeau in de gelijknamige studie die hij aan Leiris
wijdde stelt, en droeg als zodanig vanaf het begin het echec in zich. In het genoemde
interview geeft Leiris de mislukking ook toe: ‘ik heb aan het einde van Frèle bruit,
het laatste deel, moeten erkennen dat ik er ten slotte niet in geslaagd ben deze
règle du jeu te definiëren. Wat overblijft is de poging die ik gedaan heb, en die
schenkt mij geen voldoening, hij is mislukt, wat niet wegneemt dat juist die poging
mijn leven heeft uitgemaakt, gedurende zo'n dertig, veertig jaar.’
Arena kan gezien worden als een voorspel bij deze groots opgezette
autobiografische onderneming. Leiris is waarschijnlijk op het idee gebracht door
een psychoanalyse die hij had ondergaan met de bedoeling bevrijd te worden van
de ‘ongerechtvaardigde angst voor straf’ die door de christelijke moraal wordt
ingeprent. Door het mislukken van de analyse tracht hij hetzelfde te bereiken met
het schrijven van zijn boek. Als je, meent hij, zo openlijk mogelijk over je zelf schrijft,
zul je automatisch daardoor veranderen. Je zult je zelf bevrijden en een ander mens
worden. En dit proces wordt nog versterkt door een verandering in de relaties met
de mensen uit je omgeving, die immers je boek lezen, en hun gedrag daardoor
mede zullen laten bepalen. Zijn esthetisch credo hierbij is de feiten uit zijn leven zo
kaal en ongearrangeerd te brengen als mogelijk is. Achteraf bezien vindt hij ook
Arena geen geslaagd boek, en wijt dit onder meer aan het nog te veel vastzitten
aan het psychoanalytische jargon dat hij tijdens zijn analyse had leren hanteren.
De vier delen die hij daarna schrijft, hebben daarom als esthetisch principe dat el-
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ke vorm van vaktaal vermeden dient te worden. Je kunt zeggen dat het schrijven
van Leiris een steeds hervatte poging tot ‘bevrijding’ is, door voortdurend te werken
vanuit andere gezichtspunten.

Stieregevecht
In het essay waarmee Arena begint, ‘Over de literatuur beschouwd als een
stieregevecht’, trekt Leiris een vergelijking tussen zijn wijze van schrijven, en het
vechten van de torero. De regels van het stieregevecht zijn zodanig, dat de torero
zich steeds uitdagend en daardoor kwetsbaar moet opstellen binnen het bereik van
de horens. Evenzo maken de regels die Leiris voor zichzelf ontworpen heeft, het
brengen van de onopgesmukte waarheid, hem kwetsbaar. Hieraan ligt zeker enig
masochisme ten grondslag, zondebesef en strafbehoefte. Leiris ziet dit zelf heel
goed in, en noemt zijn bekentenissen vaak een vorm van biechten.
De twee impulsen die hem sturen, naast masochisme ook sadisme, ziet hij
verbeeld in de twee vrouwenfiguren Lucretia en Judith, zoals ze voorkomen op het
schilderij van Cranach. Lucretia die zichzelf doorsteekt na verkracht te zijn, en Judith
die het hoofd van Holofernes afhakt na met hem geslapen te hebben. Het levert de
invalshoeken van waaruit Leiris de gebeurtenissen die zich in zijn leven hebben
voorgedaan, beschrijft. De spanning die deze dualiteit met zich meebrengt levert
ook de stof voor Leiris' gefascineerdheid voor de zelfmoord. Hij heeft zelf eens een
poging daartoe gedaan. Als diepe betekenis van de zelfmoord ziet hij: ‘tegelijk
zichzelf en een ander worden, mannelijk en vrouwelijk, subject en object, degene
die doodt en degene die gedood wordt, de enige mogelijkheid van eenwording met
zichzelf.’ Het lijkt verrassend veel op wat Vestdijk eens geschreven heeft in zijn
essay ‘Advies inzake zelfmoord’.
De vrijheid die Leiris aan de dag legt bij het beschrijven van zich zelf, betekent
niet dat hij bepaalde discreties veronachtzaamt. Tot zijn spelregels behoort namelijk
ook dat bij wat hij schrijft de vrijheid van een ander niet in gevaar mag komen. Het
stelt hele duidelijke grenzen aan zijn werkgebied, wat bij voorbeeld blijkt uit het feit
dat we in Arena over zijn vrouw nauwelijks iets te weten komen.
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Waar de plaats haar betekenis verliest
Over ‘Die Milchstrasse’, de nieuwe roman van Peter Rosei
Die Milchstrasse Sieben Bücher door Peter Rosei Uitgever: Residenz
Verlag, 306 p., f44,90 Importeur: Nilsson & Lamm
Hans W. Bakx
Peter Rosei (Wenen, 1946) mag een produktief auteur heten. Tussen 1972, het jaar
van zijn debuut, en eind 1980 publiceerde hij alleen al bij Residenz Verlag tien
boeken. Begin van dit jaar werd daar nog een bundeling van zijn vroegste, ten dele
ongepubliceerde verhalen aan toegevoegd (het hier eerder besproken Frühe Prosa)
en onlangs verscheen een omvangrijk nieuw werk: Die Milchstrasse. Sieben Bücher.
Getweeën documenteren die boeken nauwkeurig de ontwikkeling die Roseis
schrijverschap heeft door gemaakt, een ontwikkeling die verloopt van synthese naar
analyse.
Het vroege werk bestaat uit verhalen over - of, gezien het statische karakter, fresco's
van - een hermetische wereld van pijn, geweld, dood en waanzin. Het zijn chiffres
voor onze wereld, waarvan de elementen (drank, stompzinnigheid, ongeremde
seksualteit) onontkoombaar leiden tot een synthese; zodanig zelfs, dat er geen
twijfel over bestaat of de synthese was er het eerst, waarna er later ‘bewijsmateriaal’
is bijgezocht. In Die Milchstrasse, het sterrenstelsel ‘De Melkweg’, daarentegen is
geen sprake van een gesloten wereldbeeld, integendeel, dat is juist waarnaar de
stoet van personages die Rosei opvoert op zoek is. Hun belevenissen sluiten zich
nergens aaneen tot een portret; het blijven losse verfstreken die elkaar steeds weer
ongedaan lijken te maken. Het omgekeerde is zelfs het geval, schijnt het, Rosei
heeft het portret van de westerse maatschappij genomen en dat laag voor laag van
zijn verf ontdaan. Een ontleding in zijn kleinste eenheden: de indrukken en ervaringen
van een aantal individuen. Of, zoals de schilder Frank het uitdrukt, ‘... je hoort over
mensen die je niet kent, nooit zult kennen. Noch het ervoor noch het erna ken je.
En toch heb je de indruk dat je iets te weten bent gekomen.’
Schijnbaar in tegenspraak met deze analytische benadering is de hechte structuur
die Rosei zijn boek heeft opgelegd. Men stelle zich een roman voor die is opgedeeld
in zes boeken plus een coda. Elk boek is weer verdeeld in zes hoofdstukken en elk
hoofdstuk is tussen de zevenenhalf en acht pagina's lang, en zelfs die variaties zijn
in hoofdzaak te wijten aan de typografie. Het zinvolle van deze constructie wordt
de lezer pas gaandeweg duidelijk: doordat alle boeken even lang zijn, en ook weer
elk hoofdstuk, wordt iedere vorm van hiërarchie, zoals die in de conventionele roman
aanwezig is, teniet gedaan. Alle hoofdstukken zijn gelijkberechtigd; men kan ze in
willekeurig welke volgorde lezen. Te zanten hebben ze de gedaante van een
melkweg, een sterrenstelsel waarin geen sprake is van onderschikking of
bovenschikking, maar enkel van nevenschikking; de gedaante waarin de wereld
zich aan ons voordoet.

Doolhof
Het is verleidelijk de metafoor die de titel geeft niet uitsluitend op de vorm van het
boek te betrekken. Wat Rosei beschrijft, zijn de gewaarwordingen, gevoelens en
gedachten van een groot aantal personages, die ieder voor zich ook weer autonoom
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bewegen. Er is geen hoofdpersoon, alleen een figuur die in alle zes de boeken
voorkomt en aan wie de zes brieven waaruit het zevende boek bestaat, zijn gericht.
Maar ook deze Ellis, de waarnemer, die aanvankelijk buiten het universum van de
anderen lijkt te kunnen blijven, wordt halverwege het boek meegezogen en raakt
betrokken bij andere levens dan het zijne. Daarmee ontvalt de lezer zijn enige
middelpunt tot dan toe, de uitzichttoren van waaruit hij de doolhof meende te kunnen
overzien, en moet hij zich tevreden stellen met de nederige positie die ook Roseis
figuren innemen.
Deze gang van zaken wordt in het boek zelf beschreven, en wel in een boek (!) dat
Ellis leest: ‘Vroeger, zo zei het boek, dachten de mensen dat de aarde het middelpunt
van de wereld was. Toen schoof de aarde in haar baan om de zon. Toen schoof
het zonnestelsel naar een hoek van de melkweg. En ten slotte was de melkweg er
nog maar één uit vele. Nu, in hun ultieme afzondering, naderen de mensen weer
het midden: waar alles midden is, verliest de plaats haar betekenis.’
Om dat ‘midden’ is het ook Ellis en de zijnen begonnen; allen zijn ze op zoek naar
een steunpunt waartegen zij zich schrap kunnen zetten om hun leven eindelijk in
de juiste baan te wrikken. Om dat ene punt te vinden, proberen ze zoveel mogelijk
mee te maken, te ervaren, in de hoop het tijdens hun omzwervingen vanzelf tegen
te komen. Voortdurend zijn ze in de weer met drinken, met feestvieren, met vrijen,
met nadenken. Maar wat zij niet merken, is dat zij tijdens hun speurtocht door al die
ervaringen veranderen, zodat het punt der wijzen als de bekende wortel die de ezel
vanaf de bok wordt voorgehouden voor hen uit reist. Buck en Kiernan, Anna, Karl,
Momo, Reinhard, Will en Frank en hoe zij verder ook heten, verliezen zich zelf
steeds weer in hun eigen ervaringen. ‘Ik overweeg of ik niet een hond zal kopen. Ik
zou hem Karl noemen. Dan zou het zijn, wanneer ik hem roep, alsof ik mij zelf riep.
Dan zou ik niet verloren kunnen gaan,’ schrijft Karl in een brief. En zijn getuigenis
zou met legio andere kunnen worden aangevuld.

Raadselachtig
Het is niet de eerste keer dat Rosei deze problematiek aansnijdt. In de drie boeken
die aan Die Milchstrasse voorafgaan en die samen een denkbeeldige trilogie vormen
(Wer war Edgar Allan?, Von Hier nach Dort en Das schnelle Glück) wordt een
vergelijkbaar proces beschreven. Raakt de student die de hoofdpersoon is van
Edgar Allan nog op drift onder invloed van verdovende middelen, in de volgende
twee boeken is die stuurloosheid een gegeven, zij het dat de hoofdfiguren er des
te sterker onder lijden, omdat zij randfiguren zijn (een handelaar in verdovende
middelen en een werkloze), die zelfs geen houvast meer hebben aan een
maatschappelijke positie. Roseis nieuwste boek is in dit opzicht het radicaalst: er
is geen sprake meer van buitenstaanders en ‘binnenstaanders’, iedereen drijft mee
op een raadselachtige stroom, die, naarmate men zich meer beweegt, alleen maar
heviger in beroering komt. Het enige dat in die stroom standvastig blijft, een
betrouwbaar contrapunt, is de wereld der dingen. Er is al vaker gewezen op de rol
die voorwerpen, omgevingen en landschappen in het werk van Rosei spelen. In
feite bestaat dat werk grotendeels uit beschrijvingen van dergelijke ‘dingen’; ik ken
geen moderne auteur in het Duitse taalgebied wiens boeken zo visueel (niet:
plastisch) zijn als de zijne. Op iedere bladzijde van Die Milchstrasse is wel één
magistrale impressie van een ruimte of een landschap te vinden. En het bijzondere
is steeds dat Rosei niet zijn toevlucht neemt tot metaforen, de gemakkelijkste manier
om de werkelijkheid wat op te hogen, maar dat hij beschrijft. Om de nauwkeurigheid
waarmee hij dat doet, zou men zijn werk kunnen vergelijken met dat van de nouveaux
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romanciers. Maar waar zij erop uit waren de mensen als dingen waar te nemen en
weer te geven, suggereert Rosei [in] zijn beschrijvingen juist een bezield verband,
tekent hij dingen als mensen.
Al vanaf zijn vroegste werk nemen beschrijvingen - dan nog speciaal van
landschappen - een overheersende plaats in binnen zijn verhalen[,] en met elk boek
lijkt hun rol groter te worden. In Die Milchstrasse gebeurt in feite niets spectaculairs[,]
maar als men bereid is ook een muur, een park, het interieur van een café of de
kleren van een vrouw tot de gebeurtenissen te rekenen, dan is het boek spannender
dan een misdaadroman. Een niet-vervelende roman van enige omvang schrijven,
waarin weinig handeling plaatsvindt, maar waarin die weinige en betrekkelijk
alledaagse handelingen zodanig beschreven worden, dat ze een lezer op de rand
van zijn stoel brengen, dat is een formidabele prestatie. Zijn leermeesters in dezen
heeft Rosei nooit verloochend. Een attente lezer ontdekt hun sporen. Met Stifter,
meesterbeschrijver par excellence, heeft Rosei een voorkeur voor het gedempte
gemeen: ‘Stil en licht lag daar de kamer, en men zag n[...] hoe kostbaar de
voorwerpen erin waren, hoewel er niets bijzonders onder was.’ Een geraffineerd
gebruik van het werkwoord ‘zijn’ als hoofdwerkwoord, in het Duits veel vaker mogelijk
dan in het Nederlands (‘Ein Teller war auf dem Tisch’), versterkt nog die indruk van
rust, van een idylle die alleen door de aanwezigheid van mensen verstoord kan
worden.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

31
De andere leermeester is Robert Walser; van hem heeft Rosei de techniek om de
zintuiglijke indruk die dingen maken verhevigd weer te geven, bij voorbeeld door
de beschrijving de vorm van een uitroep te geven, al dan niet in combinatie met een
uitroepteken. En net als bij Walser gaat er achter die schijnbare uitbundigheid, de
gretigheid waarmee een visuele impressie wordt opgedaan, een wereld van
melancholie schuil.

Zinloze beweging
Te midden van deze kamers en straten, bomen en parken, die hun gedurig de wijze
raad van Pascal lijken toe te fluisteren, lopen verdwaasd Ellis en zijn vrienden rond,
verdoofd door het lawaai dat zij zelf maken. Zij leggen zich niet vast op een beroep,
of als ze dat toch doen, zoeken ze vluchtwegen in drank en seksualiteit. Ze doen
daarbij ervaringen op die hen nog verder uit hun evenwicht brengen, omdat ze niet
in staat zijn die te ordenen en er consequenties aan te verbinden; daartoe ontbreekt
het hun aan criteria. Zij verzetten zich tegen de ‘beheerste wereld’ die ze op zich af
zien komen, maar roepen krachten op die ze zélf niet meer beheersen.
De wereld zoals die in Die Milchstrasse voortwentelt met haar vele nijvere mieren
heeft iets van een draaiende motor zonder drijfriem. Er is beweging, maar het is
zinloze beweging, niet beter dan stilstand. - Of van een spel van krachten die elkaar
opheffen. Er verandert niets. In die zin is Roseis boek te lezen als een vervolg op
de Schlafwandler-trilogie van zijn landgenoot Broch, waarin de eerste schreden op
weg naar de entropie geschilderd worden aan de hand van het begrip ‘Wertzerfall’:
een cultuur die geen leidende gedachte, geen ideologie meer heeft die een richting
kan wijzen, stagneert en valt uiteen. Voor het zover is, bloeit nog enige tijd een
samenleving die de filosoof en socioloog Georg Simmel in een opstel beschreven
heeft: impressionabel, genotzuchtig, voor alles open bij gebrek aan eigen waarden,
een maatschappij waarin alle tegenstrevingen naast elkaar bestaan en die alle
schokken absorbeert, een wereld van de status quo. Het opstel waarin hij de
beschrijving geeft, gaat over de esthetiek van de ruïne.
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Een dagboek onderweg naar de roman
1942-1944: jaren in Zeeuws isolement voor Hans Warren
Geheim dagboek deel 1 1942-1944 door Hans Warren Uitgever: Bert
Bakker, 200 p. f29,50
Jacques Kruithof
In een interview in het Maatstaf-nummer bij zijn vijftigste verjaardag, 1971, zei Hans
Warren: ‘Ik heb ontstellend veel moeite met proza. Het is een nare uitdrukking: een
dichter die proza schrijft, maar het zegt wel iets van het moeizame proces. Ik hoor
daarin niet zo thuis, ik ben een Fremdkörper in de romanzone.’ Zulke uitspraken
zijn het aardigste als ze vergezeld gaan van een voorpublikatie van proza, en dat
gebeurde: Maatstaf nam een fragment op uit Demetrios, dat in 1976 verscheen.
Een jaar eerder kwam nog de kleine roman Steen der hulp uit.
Daar bleef bleef het tot nog toe bij, en in de ‘roman-zone’ hoorde het sterk
autobiografische werk niet echt thuis: Warren had het destijds kennelijk bij het rechte
eind. Het nieuwe proza dat nu van zijn hand is verschenen, bevestigt dat; geen
roman, maar een dagboek, en alleen als publikatie nieuw: het dateert uit de
oorlogsjaren en gaat in zekere zin aan Warrens poëzie vooraf.
Op dit Geheim dagboek uit de periode april 1942 tot oktober 1944 ‘zullen nog vele
delen volgen’, zo bericht het omslag: schrijver en uitgever lijken aan een groot project
begonnen, met als drijfveer om ‘onze literatuur’ eindelijk eens te verrijken met ‘een
echt intiem dagboek dat het innerlijk van een mens met al zijn kwaad en goed, falen
en slagen, gebreken en deugden, tekorten en gaven bloot legt’.
Ik ben er niet zo zeker van dat ‘onze literatuur’, waarin al een eeuw lang keer op
keer ‘het innerlijk van een mens’ met alle mankementen en pluspunten wordt bloot
gelegd, nu uitgerekend op zo'n dagboek zit te wachten. Vrij recent hebben critici
om meer ideeën en meer straatrumoer gevraagd, en dat lijkt mij op andere leemten
te wijzen.
Nu hoeft men Warren niet met veronderstelde noden en behoeften van de
Nederlandse literatuur te confronteren: eerst maar eens kijken wat hij zelf waard is.
En daarvoor nog: wat een dagboek waard is.

Hans Warren, tekening Siegfried Woldhek
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Indien iemand genoeg aan de weg getimmerd heeft, als schrijver, componist,
schilder of wat dan ook, dragen zijn bewonderaars de waarde van zijn openbare
werk over op zijn persoonlijke papieren: briefwisseling, aantekeningen, tot de
onnozelste kladjes toe - dus doen zijn enigszins ‘welgevormde’ dagboeken de
aanhang al heel zeker watertanden.
In het uitzonderlijke geval-Van Deyssel heeft bewonderaar Harry G.M. Prick van
de privé-geschriften een oeuvre gemaakt dat het historische werk zou kunnen
overvleugelen: de schrijver Van Deyssel komt in de schaduw van het fenomeen
Thijm te staan. Maar doorgaans is het evenwicht behouden: de documenten vormen
een toegift, het gepubliceerde werk staat voorop.

Kortsluiting
Het is moeilijk te zeggen of het zuivere belang van Hans Warren als dichter de
publikatie van zijn dagboeken onaanvechtbaar maakt (nu even afgezien van de
banale belangstelling voor personalia die veel lezers van ‘onze literatuur’ aan de
dag leggen). Hij is in hoge mate een randfiguur: ‘Miskend is Warren misschien niet,
maar of de verdienste van zijn dichterschap werkelijk gezien wordt, is de vraag,’
merkt bewonderaar Jan van der Vegt in het laatste nummer van Bzzlletin (89) op;
hij hoopt dat ‘de verschijning van zijn nieuwe Verzamelde gedichten een kentering’
veroorzaakt. Tien jaar geleden hoopte bewonderaar André Oosthoek in Maatstaf
ook al dat de verzameluitgave ‘enige kortsluiting’ zou opheffen.
Blijkbaar zit er geen schot in Warrens literaire ontvangst, en ik kan me dat
indenken. Zijn poëzie is mij veel te uitgesponnen, veel te opengewerkt (‘parlant’,
zegt hij zelf); vooral in de latere gedichten ontbreken echte verrassingen in
beeldspraak en regelval. Los van deze particuliere waardering (ik laat, misschien
wat onrechtvaardig, goede herinneringen aan Leeuw lente (1954) en Saïd (1957)
buiten beschouwing) is Warrens beperkte erkenning onmiskenbaar te wijten aan
een poëtisch isolement. Hij is een dichter van vóór Vijftig, en een van de weinigen
die de ‘explosie’ doorstaan hebben - wat wellicht voor hem pleit.
Voor anderen dan bewonderaars is dit Geheim dagboek een tekst die geen
afgeleid belang heeft, maar allereerst op eigen merites moet worden beoordeeld.
Een dagboek stemt mij argwanend. Perfect is dat onder woorden gebracht door
Remco Campert, in een verhaal uit Hoe ik mijn verjaardag vierde. ‘Alle dagboeken,
gepubliceerd bij het leven van een schrijver of na zijn dood zo goed als persklaar
in zijn bureau of onder het matras van zijn maïtresse gevonden, zijn dagboeken
geschreven in de stijl van een dagboek.’ Uiterlijk een dagboek, in wezen een verkapte
roman, grote schoonmaak in het eigen leven, of een andere vorm van lezersbedrog.
Lichtelijk wantrouwig bezie ik ook Warrens dagboek, hoewel (of omdat) de flaptekst
‘fantasienamen en initialen’ als enige ‘vervalsing’ noemt.
Warren heeft zijn Geheim dagboek bij lange na niet ‘dag in dag uit’ bijgehouden.
Er zijn vele gedeelten waarin hij verhalen ophangt over zich zelf en zijn ‘personages’,
die worden voorgesteld en van een geschiedenis voorzien. In een roman of
autobiografie gaat het niet anders. Het oorspronkelijke handschrift is ook deerlijk
gehavend, in de beste romantische traditie.
Na de notities van 19 maart 1943 zijn volgens een aantekening liefst zes kantjes
folio uit het manuscript ge-
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scheurd, omdat ze over Warrens homoseksualiteit gingen, en hij beducht was voor
ontdekking. Plausibel, maar een opmerking dienaangaande van 16 februari van dat
jaar is intact gebleven. In mei en augustus volgt weer zo'n notitie, en op het
verwijderen van die bladen komt de Warren van toen drie keer (in oktober en
december 1943, en in juni 1944) terug, ofschoon de angst niet afgenomen lijkt.
Tegen het slot blijken Warrens bemoeienissen met het verzet geheel en al buiten
dit ‘geheim’ gehouden te zijn; er wordt gewag gemaakt van homoseksuele contacten
die nergens vermeld staan (5 juni 1944), en er treden allerlei tijdverdichtingen op,
die samenhangen met de gevechten in de omgeving. Niet zo maar een dagboek
dus, maar een geschrift dat tot op zekere hoogte arrangement is: in zijn huidige
vorm, of al in de tijd dat het ontstond.
9 December: de vader van Warrens vriendin, hoog aangeschreven als
verzetsleider, maar in verwarring gebracht doordat zijn dochter kaal geschoren
dreigt te worden, zegt: ‘Hans, jongen, ik had me de bevrijding anders voorgesteld’.
Van een ouder, ingevoegd blaadje van 30 oktober 1944: Warren ontmoet de eerste
geallieerde soldaten in een bunker: ‘Ik heb ze niet eens de hand gedrukt, niet
bedankt, ik had me het moment van de bevrijding anders voorgesteld.’ De symmetrie
van de woordkeus strookt met de situatie: Warren is de ‘goede’ zoon van ‘foute’
ouders. Zo is er wel meer dat de scepsis voeding geeft: dit is een dagboek onderweg
naar de roman.

Vreemdeling
Er bestaan, juist uit de Tweede Wereldoorlog, nog andere dagboeken en persoonlijke
getuigenissen, van mensen die nooit uit artistieke overwegingen bekijks getrokken
hebben (of de kans daartoe niet kregen); Presser heeft die ‘ego-documenten’
genoemd. Misschien is dat ook de beste betiteling van dit Geheim dagboek: eerder
een reflectie dan intiem verslag, toen met een zekere afstand geschreven, nu, wie
weet, met meer literaire smaak en wijsheid geredigeerd.
Toen, in de oorlogsjaren, was die afstand voor Hans Warren een kwestie van
lijfsbehoud. De jeugdige ‘ik-figuur’ is in het Zeeuwse land sociaal een vreemdeling
door zijn al te goede afkomst; hem ontbreken bovendien te veel jongensachtige
kwaliteiten, zoals bij voorbeeld in de gymnastiekles blijkt: in ‘onze literatuur’
langzamerhand een geijkt gegeven.
Des te erger dat de ouders onder de bezetting de verkeerde kant kiezen, en de
zoon zich rekenschap moet geven van een geaardheid die indertijd in een al even
kwade reuk stond. Tegen het einde van de oorlog dreigt daarenboven de
arbeidsdienst.
Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om zich voor te stellen dat in het
tergende isolement dat uit deze omstandigheden volgt, de ik-figuur Warren aan
schaamte, overspanning en doodsverlangen ten prooi valt: ieder optreden naar
buiten toe wordt onmogelijk, besmet of dubbelzinnig.

Integriteit
Meer fantasie is noodzakelijk om te beseffen met hoeveel moeite de schrijver van
het dagboek, in handgemeen met zich zelf, zijn binnenste overeind weet te houden.
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Het is niet scherp te zien in dit gearrangeerde geschrift, maar het laat zich raden:
een jongen van goed twintig heeft het hoofd moeten bieden aan verleidingen, pressie,
affectie, met een minimum aan geestelijke bagage.
Isolement is de titel van een oppervlakkig autobiografisch stuk dat Warren tien
jaar geleden aan Maatstaf bijdroeg - het Geheim dagboek werpt er heel wat licht
op. Het isolement van de oorlog, van Zeeland, van het gezin dat met de nek werd
aangekeken, van het burgermansjongetje, van de ‘meisjesgek’ die zijn ware aard
door schade en veel schande leert kennen - dat is de schaduwzijde, en al zou
Warren maar voor een deel de waarheid spreken, dan nog komt hem mijns inziens
veel bewondering toe voor de integriteit die hij, al is het soms wankelend en
wankelmoedig, in stand gehouden heeft. Warren - of zijn ik-figuur: het zijn juist de
romantiserende passages van dit dagboek die aan het isolement reliëf geven, en
waardoor de tekst ook op anderen dan de claque van de dichter een beroep kan
doen. Daarentegen ontvouwt zich de binnenwereld van de hoofdfiguur wel degelijk
in hoofdzaak via typische dagboekaantekeningen: over flora en fauna die hij
waarneemt, over de poëzie waar hij schoorvoetend een begin mee maakt, en over
de schilderkunst waarin hij zijn mislukking onder ogen ziet.
Warren is, net als De Wispelaere in Vlaanderen, de enige Nederlandse auteur
die meer dan tien vogels, planten, bomen uit elkaar kan houden, zonder dat het zijn
beroep is. De ongerepte (maar bedreigde) natuur is zijn werkelijke isolement; van
zijn jachtinstinct en trek in kievitseieren maakt hij geen geheim - een literaire
overweging is het niet, maar ik moet bekennen dat zo'n verbeten liefhebber bij mij
weinig kwaad meer kan.
Als ik ook eens een lacune in ‘onze literatuur’ mag signaleren: er zijn buiten
Maarten 't Hart nauwelijks schrijvers of dichters die weten in welk landschap, en
met welke begroeiing of populatie, ze aan het werk zijn. In die situatie is Warrens
Dagboek een verademing.
Al met al heb ik de neiging, het als louter winst op te vatten dat dit Geheim dagboek
geen journaal zonder meer gebleven is, maar een aarzelende aanzet tot een
autobiografie lijkt: pas het arrangement maakt een tekst lezenswaard. Zoals Viktor
Sjklovski zegt: het samenstel van ingrepen en ‘kunstgrepen’ dat een schrijver toepast,
bepaalt de ‘inhoud’, bepaalt dus ook de autobiografie.
In dat opzicht staat ons dus nog veel meer te wachten; als ook in de vervolgen
de reflectie de overhand behaalt boven de intimiteit, dan pas is deze reeks
dagboeken onbetwistbaar een aanwinst voor de Nederlandse literatuur. Die heeft
nu eenmaal meer te verwachten van een eigenzinnig isolement, dan van modieuze
vertrouwelijkheden.
Op een van zijn laatste dagboekbladzijden schrijft Warren: ‘Wat ben ik lang een
kind gebleven - in mijn gedachten, gevoelens, uitingen. Ik lees terug in dit dagboek,
het lijken vaak notities van een jongen van vóór of tijdens de puberteit. Toch wil ik
proberen daar altijd iets van te behouden; de fameuze “volwassenheid” die je altijd
voorgehouden wordt als een ideale toestand kan me gestolen worden.’
Ter Braak, hoor ik u mompelen. ‘De Zeeuwen zijn de beroerdsten niet,’ zegt
Nescio. En Japie: ‘'t eenigste wat me spijt is dat je op Walcheren niet eens af en
toe een relletje hebt.’ Als het even meezit, valt daar in de naaste omgeving nog heel
wat te beleven dat misschien geen ‘relletje’ meer oplevert, maar des te meer
opwinding veroorzaakt in ‘onze literatuur’. Het is ten slotte eerder vertoond dat wie
stroomopwaarts zwemt, het hoofd beter boven water houdt dan wie met het getij
mee gaat, en boven komt.

‘Ich will lieber ein lebendiger Hund sein als ein toter Löwe’
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Op zoek naar het ideale gedicht
De drie perioden in het dichtwerk van Hans Warren
Verzamelde gedichten 1941-1981 door Hans Warren Uitgever: Bert
Bakker, 740 p. f49,50
R.L.K. Fokkema
Paul Rodenko heeft Hans Warren eens ‘een van onze belangrijkste en origineelste
moderne dichters’ genoemd. De flap van de bundel Een roos van Jericho (1966)
citeert de loftuiting en laat er, nogal dubbelzinnig, op volgen: ‘Bijna niemand heeft
dat tot nu toe ontdekt.’ Of hierin veel verandering zal komen door de verschijning
van de Verzamelgedichten 1941-1981 - een uitbreiding van de editie 1941-1971 -,
is de vraag. De huidige belangstelling in de pers voor Warren, die 20 oktober
jongstleden zestig werd, spitst zich immers meer toe op het eerste deel (1942-1944)
van zijn Geheim dagboek en dan nog met name op de passages waarin de
homoseksualiteit als probleem wordt ervaren, dan op zijn poëzie waarvan het
homoërotisch karakter trouwens allang bekend is.
Het brandende vraagstuk der seksuele geaardheid in relatie tot de literaire evaluatie
daargelaten, vaststaat in elk geval dat de poëzie van Warren literair-historisch gezien
enig belang heeft. De ontwikkeling die de Verzamelde gedichten te zien geeft, is in
hoge mate illustratief voor de geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds de
Tweede Wereldoorlog. Zo duidt de ondertitel, 1941-1981, erop dat Warren niet
behoort tot de generatie der Vijftigers, van wie Claus, Kouwenaar en Lucebert in de
ondertitel van verzamelbundels hun dichterschap in 1948 laten beginnen. Met zijn
debuutbundel Pastorale (1946) voldoet Warren geheel aan de omschrijving die
Adriaan Morriën ooit van de eerste naoorlogse poëzie heeft gegeven. De lezer,
schrijft hij, stuit telkens weer ‘op hetzelfde machtelooze geklaag dat de jeugd voorbij
is, of de geliefde vertrokken is, dat het feest verstoord werd en de herfst zoo donker
is’. In 1954 ontbreekt Warren, die dan vijf bundels op zijn naam heeft staan, nog in
de bloemlezing Dichters van deze tijd, samengesteld door D.A.M. Binnendijk. In de
volgende druk, de twintigste, verzorgd door Rodenko en verschenen in 1960, komt
hij wel voor. Dat Warren ‘een dichter van deze tijd’ is kunnen worden, heeft te maken
met de afzwering van een traditionele poëzieopvatting in Leeuw lente (1954) en
Saïd (1957). Met ‘vitale, mousserende poëzie’, zegt de flaptekst van de eerste
bundel, ‘plaatst hij zich in de onmiddellijke nabijheid van de “experimentelen”.’ Voor
Saïd ontvangt hij in 1958 de aanmoedigingsprijs van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde. De aanmoediging leidt merkwaardigerwijs tot een
stilzwijgen, dat eerst met Een roos van Jericho wordt doorbroken, - een bundel die
een relatieve afsluiting van een dichterschap suggereert.
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Hans Warren, foto Eddy de Jongh

Flora en Fauna
De poëzie die Warren tussen 1941 en 1951 schrijft, bestaat voornamelijk uit een
lofzang op de Zeeuwse flora en fauna, waarmee hij zo iets als een liefdesverhouding
heeft. De vormgeving ervan is door het overvloedig gebruik van assonance en
alliteratie even instructief voor een bepaald type poëzie als de vormgeving van de
poëzie, geschreven tussen 1951-1956, waarvan de beeldspraak nogal in het oog
springt. Het spel met de klanken culmineert in ‘Aubade met lijsters’, dat Rodenko
in zijn inleiding tot Nieuwe griffels schone leien een ‘voordehandliggend en instructief
klankgedicht’ noemt. Een even gedateerde indruk maakt de beeldspraak in een
gedicht als ‘Ornithologisch’ of in een regel als ‘de morgen is een fluitketel van
ergernis’ of in een passage als ‘lente liefde en dood behoren bij elkander / reizen
gedrieën in de métro van ons bloed.’ Het laatste voorbeeld laat ook zien dat de
dichter (van 1952-1957) in Parijs verbleef.
Met de verandering van omgeving is de verandering van stylering verbonden en
ermee verbonden is ook de openhartiger manier waarop Warren de vreugde van
de lichamelijke schoonheid op de stevige basis der Griekse beginselen belijdt. Maar
of Warren nu gebonden of ongebonden een landschap of een lichaam bezingt, hij
is telkens voorspelbaar en buitengewoon enumeratief. In de Zeeuwse periode
‘rinkelen vinken’ voortdurend, in de Parijse periode schemeren hem steevast ‘bruine
benen’, een ‘bruin gezicht’ of ‘een bruine huid’ voor ogen.
Het lijkt erop alsof zelfkritiek geleid heeft tot ‘een keuze uit zijn werk van
1944-1964’, die Een roos van Jericho bevat. Op 13 mei 1943 noteert Warren in zijn
Dagboek: ‘Een eerlijke, echte ontroering is geen garantie voor een goed vers, heb
ik gemerkt ik vul wel zelf banale woorden en uitdrukkingen aan met een overmaar
aan gevoelens, maar geef de lezer niet de kans dat te doen wanneer ik enkel
platgelopen paden betreed.’
Ook in zijn gedichten (van later datum) spreekt Warren ervan hoe onbeduidendheid,
grootspraak en effectbejag hem vergeven dienen te worden: ‘eerlijk, ik maakte er
vaak maar wat van.’ Dat blijkt overduidelijk wanneer in 1975 de curieuze bundel 't
Zelve anders verschijnt, met realistisch commentaar op de idyllische romantiek van
Pastorale. Hij weet zich al vroeg een ‘nijver schrijver’ en hij moet erkennen dat hij
al zoveel heeft geschreven ‘dat ik me argeloos vergrijp / aan eigen oude vondsten’.
Daartegenover komt de wens op simpel te zeggen waar het op staat en een gedicht
te schrijven als ‘een schutplaats, een simpele woning’, een woning ‘die het wat
langer uithoudt dan dit hart’. Voorts ziet hij als ideaal gedicht ‘een fascinerende huls
/ met daarin een geheim dat niet te duiden is’.
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Belijdenis
Deze poëzieopvattingen ventileert hij sinds 1969 wanneer Tussen hybris en vergaan
een derde periode inluidt met als bepalend inzicht dat alle gedichten (Zeeuws, Moors
of Grieks) eigenlijk geschreven zijn voor de ene geliefde. Dit inzicht kan dan ook
verklaren waarom - tegen de verwachting in bij zoveel zelfkritiek - de Verzamelde
gedichten verschijnen met behoud van het vroege natuurschoon, dat met de vroege
liefdeslyriek toch leek afgezworen: ‘Toen ik je nog niet kende / sprak je me toe in
vogel en bloem.’ Een dergelijke uitlating moet kennelijk de publikatie legitimeren
die, met weglating van alle vorige opdrachten, opgedragen is aan Mario, die het
dan wel doen moet met (de belijdenis van) een kniezer:
Vervolg op pagina 42
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Bloedstollend en wereldomspannend
Nieuwe thrillers van Francis, MacDonald, Littell, Markstein, Valin
en Ebersohn
Twice Shy door Dick Francis Uitgever: Michael Joseph, 250 p. f43,90
Importeur: Keesing
Free Fall in Crimson door John MacDonald Uitgever: Collins, 246 p. f
43,90 Importeur: Keesing
The Amateur door Robert Littell Uitgever: Jonathan Cape, 242 p. f 41,10
Importeur: Keesing
Ultimate Issue door George Markstein Uitgever: New English Library,
380 p. f 43,90
Divide the Night door Wessel Ebersohn Uitgever: Pantheon Books, 224
p. f 35,05 Importeur: Van Ditmar
The Lime Pit door Jonathan Valin Uitgever: Avon Books, 208 p. f 8,95
Importeur: Van Ditmar
R. Ferdinandusse
Soms vraag ik me wel eens af of het leuk is om elke dag thuis achter een
schrijfmachine te zitten en steeds rauwer daden van schurken te verzinnen, gevolgd
door subtieler wraakacties van helden of geheime agenten. Bestsellerauteur Ken
Follett legde in Vrij Nederland (17 oktober) uit dat het hard werken was, maar dat
het gewin veel vergoedde. Wat is hard werken? Follett schrijft de plot van zijn
volgende boek honderd keer op voor hij er zelfs maar aan gaat beginnen. Een groot
thrillerschrijver, die juist geen bestsellers maakt, als Eric Ambler werkt even hard.
In het Sunday Times Magazine van 21 juni jongstleden kon men lezen dat hij zeven
dagen per week werkte, als 't even kon ook nog zonder vakantie, met een uurtje vrij
voor de lunch, en af en toe naar het dorp om inkopen te doen. Ambler doet geen
filmscenario's meer ‘omdat je dan te maken krijgt met mensen die over alles willen
discussiëren’.
Het mooiste verhaal over het schrijven van thrillers hoorde ik dit voorjaar van
Katherine Whitehorn, de columniste van The Observer. Ze is getrouwd met Gavin
Lyall, en ze vertelde hoe ontzettend jaloers ze op Lyall geweest was toen hij voor
het eerst thuisbleef om zich geheel aan het schrijven van thrillers te wijden. ‘Die
jaloezie heeft bijna negen jaar geduurd. Ik voelde het elke ochtend als ik wegging
naar de krant of naar een werkje voor de krant en hij bleef achter om aan zijn boek
te schrijven. Maar na die negen jaar is dat totaal veranderd, ik ging opgewekt en
blij de deur uit, blij dat ik daar niet achter dat eeuwige bureau achter dat eeuwige
boek zat.’
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George Markstein

Dick Francis
Dick Francis is zo'n schrijver van de jaarlijkse routine, eigenlijk zou je hem de Koning
van de IJzeren Regelmaat kunnen noemen. In 1961 verscheen zijn eerste thriller,
Dead Cert, en nu, twintig jaar later, in 1981 dus, verscheen zijn twintigste, Twice
Shy. Elk jaar, op de eerste januari - als mijn gegevens tenminste kloppen, gaat de
meester aan het schrijven en zo tegen de eerste april levert hij zijn manuscript bij
zijn uitgever in. Dick Francis is een thrillerschrijver over de Britse paardenwereld.
Dat heeft hem in Engeland - waar hij toch al bekend was als jockey - zeer veel
geholpen; in het buitenland heeft hij zijn reputatie met meer moeite veroverd. Zijn
eerste tien boeken spelen in Engeland en kunnen worden gelezen door mensen
die van paarderennen niets afweten. Ze zijn kort en compact, vol actie en zeer
leesbaar. Na die eerste tien is Dick Francis een beetje op zoek gegaan naar
verbreding van zijn formule. Hij ging zijn reizen in zijn boeken verwerken.
Smokescreen (Zuid-Afrika) en Trial Run (Moskou) lieten zien dat hij, tamelijk rechts,
met die streng gereglementeerde samenleving niet veel kon uitrichten. High Stakes
(Noorwegen) en vooral het sappige In the Frame (Australië, Nieuw-Zeeland) toonden
aan dat hij met nieuwe mogelijkheden in zijn thrillertechniek nog veel verder kon
komen.
Het heeft er alle schijn van dat Francis zelf ook tot die conclusie is gekomen. Zijn
achttiende en negentiende boek, Whip Hand, (dat in vertaling de wat dubieuze titel
De laatste hand meekreeg) en Reflex (dat in vertaling waarschijnlijk daarom ook zo
gaat heten) zijn omvangrijker dan zijn eerste tien boeken en hebben ingewikkelder
en behoorlijk uitgekiende (om het woord geresearchte te vermijden) plots, vooral
Whip Hand laat zien dat de ook voor thrillerschrijvers voortschrijdende tijd niet aan
Dick Francis is voorbijgegaan. En nu dan zijn twintigste. Twice Shy, een titel ontleend
aan de Britse zegswijze Once Bitten Twice Shy, wat ongeveer neerkomt op een
ezel stoot zich in 't gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Het verhaal valt dan
ook in twee delen uiteen: een moordgeschiedenis met als hoofdpersoon de leraar,
en tevens schutterkampioen Jonathan Derry, en een wraakgeschiedenis die veertien
jaar later speelt met Jonathans broer William als hoofdpersoon. Jonathan Derry
heeft, als alle Francis-hoofdpersonen een handicap, in dit geval een uiterst treurig
huwelijk, en zijn probleem heeft, als altijd bij Francis, zijdelings te maken met de
paardenbusiness en is bijzonder gewelddadig in zijn dreiging. Opmerkelijk, en in dit
boek zeker, is altijd dat de bedreigde hoofdpersonen niet gewoon naar de politie
gaan maar zelf hun boontjes doppen. Jonathan klaart het redelijk en vertrekt naar
Californië. Maar het kwaad is niet geheel platgestampt en veertien jaar later krijgt
zijn broer, die iets anders in elkaar zit, maar ook van wanten weet, hetzelfde probleem
- dodelijke dreiging en onplezierig geweld - nog eens op zijn bord. Het zijn twee van
Francis' eerste tien boeken in elkaar gedraaid. Twice Shy is daarom opmerkelijk,
de auteur heeft zijn ijzersterke formule van vroeger, nu van de thrillerschrijver steeds
meer gevraagd wordt, omgebouwd tot hedendaagse sterkte: Dick Francis Dubbeldik.
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John MacDonald

John D. MacDonald
John D. MacDonald is een beetje vergelijkbaar: hij heeft zijn negentiende boek in
een serie geschreven. Dat klopt overigens maar ten dele. MacDonald begon rond
1950 te schrijven en had al vijfendertig thrillers en suspense op zijn naam toen hij
in 1964 begon aan zijn serie over de privé-detective Travis McGee. McGee is een
man die op verzoek en altijd met succes moeilijke klussen opknapt, hij opereert
vanaf zijn jacht ‘The Busted Flush’ in een jachthaven in Miami, en in alle titels van
zijn avonturen komt een kleur voor. Die eerste uit 1964 was The Deep Bleu Good-by,
gevolgd door Nightmare in Pink en A Purple Place for Dying. Travis McGee is ook
een beetje een filosoof. Miami groeit dicht met auto's en asfalt, en de mens is ook
niet meer wat hij geweest is, en geld is de bron van alle kwaad, en het water vervuilt
ook steeds meer. Zo na het tiende, twaalfde McGee-boek begon het leven van
Travis Mcgee de plots een beetje te verdringen: het liefdeleven en de
maatschappijopvatting van de hoofdpersoon ging de intrige overwoekeren als
snijbonen de staak, met als lamentabel dieptepunt The Empty Copper Sea. Inmiddels
was Travis McGee hoofdfiguur van een cultus geworden en menige studie verscheen
waarin werd nagegaan wat de kleuren van de titel betekenden inzake klimaat,
jaargetijde, nuance, ambiance en alle andere schakeringen van de verhalen.
Het leek of John D. MacDonald zich van het gevaar bewust was. Zijn achttiende
boek, The Green Ripper, haalde McGee weg uit Miami en plaatste hem in een
religieuze sekte ergens in het binnenland, waar hij persoonlijk de hele troep op
tamelijk hardhandige wijze oprolde. Hij kreeg er de American Book Award for the
Best Mystery 1979 voor. Maar sterk was het nog niet. Dat geldt wel voor zijn nieuwe
boek: Free Fall in Crimson.
Travis Mcgee is nog steeds dezelfde. Het hart vol van verdriet om zijn verloren
Gretel, nog steeds de bekommernis om het oprukkend asfalt en zorg om de aanslag
die de computer op het individu zal doen, maar de plot is ongekend rijk. Travis
McGee wordt geconfronteerd met een gewetenloze filmmaker die met een hem niet
toebehorend fortuin bezig is een gigantische rampenfilm te maken waarin
luchtballonnen de hoofdrol gaan spelen. De schurk wordt bijgestaan door een even
gewetenloze filmster die zijn roem dankt aan zijn optreden in Hell's Angels-achtige
films waarin realiteit en fictie nauwelijks gescheiden zijn. Het blijft dus Travis McGee,
maar opnieuw in frisse oorlogskleuren.
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Robert Littell
Robert Littell is gespecialiseerd in overlopers, en in overschrijdingen van de grens
Oost-West voor spionage - of andere doeleinden. Zijn jongste boek - het is alweer
een paar maanden oud - heet The Amateur en is heel ingenieus van opzet. Bij een
gijzeling in Duitsland wordt geheel bij toeval, maar ook opzettelijk, een gegijzelde
neergeknald, een jonge joodse vrouw. Haar verloofde werkt bij de CIA in Amerika.
Hij ontcijfert per computer Russische codes en in zijn vrije tijd doorploegt hij de
werken van Shakespeare om te zien of de computer niet kan ontdekken wie de
werkelijke Shakespeare was (de computer neigt naar Bacon, tussen twee haakjes).
Charlie Heller, zo heet de man, - hij heeft van de computer neem ik aan ook de tic
meegekregen van palindromen te houden, omdat we die ook af en toe tegenkomen
- wordt geobsedeerd door de dood van zijn verloofde. Hij wil wraak nemen en
vertrekt, tegen de strikte orders van de CIA in, naar Praag om daar moordend zijn
doel te bereiken. The Amateur geeft prachtige kijkjes op het CIA-leven. Russische
soldaten in Tsjecho-Slowakije hebben maandenlang zonder toiletpapier gezeten,
gebruikten daarom persoonlijke brieven en die bruine dingen kwamen weer in
handen van de CIA. Er is ook een mooie dosis amusant cynisme over het werk van
de geheime diensten. Er zijn ook een paar tegenvallers: de tegenspeler van Heller
blijkt plotseling een Moskouse professor die ook alweer gespecialiseerd is in
Elizabethaanse literatuur en dus Shakespeare-deskundige; verder wordt er weer
eens geschoten en achtervolgd in een spiegelzaal, een effect dat van lang voor de
Tweede Wereldoorlog stamt. Maar smakelijk is het wel, al neemt bewondering voor
de souplesse van de schrijver tegen het eind de plaats in van de spanning.
Charlie Heller kan in Tsjecho-Slowakije alleen overleven doordat hij hulp krijgt van
een mooi beschreven achtergordijnse agente. Wat dat betreft is The Amateur een
pendant van Littells vorige boek The Debriefing waarin een CIA-man in Moskou
alleen kan overleven dank zij de hulp van een eveneens fraai getekende plaatselijke
hoer.
Robert Littell is één keer in onze taal vertaald. Dat was toen Elsevier zijn met de
Golden Dagger bekroonde The Defection of A.J. Lewinter uitbracht. Daarna is Littell
alleen in Engelse pockets tot ons gekomen. Onlangs vernam ik dat zijn beste boeken
(althans de vertaalrechten daarop) zijn aangekocht door de ECI-boekenclub. Wie
weet zit er in de selectie-commissie van die boekenclub een intellectuele thrillerlezer
die de Nederlandse uitgevers eens wil corrigeren.

George Markstein
Ook George Markstein heeft zo zijn avonturen met Nederlandse uitgevers gehad.
Zijn eerste boek is een prachtig verhaal over spionnen die tijdens de Wereldoorlog
in bezet Europa gedropt werden (of waren) en de spanning niet aankonden. Die
kwamen terecht in The Cooler, zoals dat boek (uit 1974) heet. Het werd vertaald
als De gedoemden en kwam ten onrechte niet in de belangstelling. Binnenkort komt
een nieuwe druk in de serie Crime de la crime. Markstein, een Engelse
televisie-schrijver en uiterst kundig scenarist, schreef nog vier of vijf thrillers die
allemaal vertaald werden: ze werden ook via de boekenclubs uitbundig uitgeprobeerd,
maar de Nederlandse lezer liet het totaal afweten. Zijn zesde boek, Ultimate Issue,
las ik in augustus en sinds die tijd staat het, 380 pagina's dik, als een stootblok op
mijn bureau, herinnerend aan de Berlijnse Muur want het boek speelde een beetje
in op het twintigjarig bestaan van die scheiding, die in augustus actueel was. Ultimate
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Issue begint prachtig: een Amerikaanse luchtmachtofficier, gestationeerd op een
basis in Engeland, wordt tot ieders stomme verbazing gerechtelijk vervolgd en voor
de Krijgsraad gedaagd wegens overspel. Een oud en nooit gebruikt wetsartikel
wordt daarvoor uit de motteballen gehaald, en de hele conspiratie tegen de man
blijkt opgezet omdat hij te veel weet van de grote medewerking die de westerse
mogendheden hebben gegeven aan de oprichting van de Berlijnse muur. Dat is de
truc van de meeste thrillerschrijvers van tegenwoordig: achter alles wat er in de
wereldpolitiek gebeurt zitten duivelse machten waar wij, als arme donders, toch niks
vanaf weten. In de val die voor de lezer gezet wordt stapt de schrijver meteen zelf
ook: zolang het gaat over die officier en zijn overspel en de treurige machinaties
daartegen is het spannend en smakelijk lezen, maar als we toe zijn aan de
wereldconspiratie verpietert alles en is er verder kraak noch smaak aan. Al
Marksteins boeken zijn opgezet als filmscenario's, zodat de lezer voortdurend over
de wereld wordt verplaatst. Aan het slot van Ultimate Issue loopt dat behoorlijk uit
de hand.

Wessel Ebersohn
Al eerder is in VN de lof gezongen van Wessel Ebersohns eerste thriller A Lonely
Place to Die. Dat boek, uit 1979, heeft als hoofdpersoon Yudel Gordon, een jood,
werkzaam als psychiater bij de Zuidafrikaanse justitie. Gorden lost in dat boek, dat
Vervolg op pagina 42
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Vervolg van pagina 39
speelt in het Zuidafrikaanse Middelspruit waar de plaatselijke boeren in een soort
Ku Klux Klan de zwarten terroriseren, tegen alle autoriteiten in een moord op. Niet
spectaculair en niet meeslepend van spanning maar af en toe schurend over de
ziel. Van die Ebersohn is nu een tweede boek over Yudel Gordon verkrijgbaar:
Divide the Night. Als psychiater wordt hij geraadpleegd over Johnny Weizman, een
oude winkelier die een mooie lijst heeft opgebouwd op het gebied van de burgerlijke
zelfverdediging: hij heeft al acht negers overhoop geschoten, waaronder een
uitgehongerd jong meisje dat iets uit zijn winkel trachtte te roven. De autoriteiten
zijn van mening dat zo'n man niet veroordeeld dient te worden, Yudel Gordon denkt
er anders over. Zijn onderzoek leidt echter tot arrestatie van zwarte verzetsmensen.
Het schokkende van de thriller is dat Yudel Gordon dat allemaal best weet: hij is
gevangene van een systeem, maar hij heeft niet de behoefte om dat totaal te
verwerpen, hij zou nergens anders willen leven dan in Zuid-Afrika.
Het is een hard en bitter verhaal en de held wordt niet beloond. De echte verliezers
zijn de mensen uit het verzet. En er komt een martelscène in voor, een martelscène
op een Zuid-afrikaans politiebureau, zo indringend als ik zelden gelezen heb.

Jonathan Valin
Zo gaat de thrillerwereld, met af en toe onverwachte bestsellers als Gorky Park, of
verwachte bestsellers als The Key to Rebecca, rustig voort. Of het nu het twintigste
boek of het tweede van een schrijver is, écht grote verrassingen zijn er niet. Alles
herhaalt zich wel een keer. Zo trof ik in de pocketboekhandel een onverwachte, en
boeiende private eye-story aan. Een Avon-book uit 1980, geschreven door Jonathan
Valin, met als titel The Lime Pit. Op het omslag het citaat: ‘Wow! The roughest,
toughest, but most completely convincing private eye novel in a long time.’ De lezer
weet dat ik voor private eyes een zwak heb en misschien daarom kan ik dat citaat
wel onderschrijven. Valin introduceert een wat sombere speurder uit Cincinnati,
USA, een man die Harry Stoner heet. Ook al valt er voor hem weinig aan te
verdienen, uit een soort eergevoel ruimt hij een bende op die jonge meisjes voor
seks-doeleinden misbruikt. Dat is nog steeds een weerkerend element in
Amerikaanse thrillers, en wie nu in zijn dagbladen leest dat de Amerikaanse
kabeltelevisie al bijna vierentwintig uur per dag vol porno zit (want waar is video
anders voor uitgevonden?) zal beseffen dat dat thema nog wel eens het eeuwige
leven kan krijgen. Harry Stoner heeft het moralistische van Chandlers Philip Marlowe
en ook een beetje van diens zendelingsdrift. Hij moet ook zo nodig een verhouding
hebben met de juffrouw van het café waar hij dagelijks eet. Maar al die voorspelbare
elementen ten spijt is The Lime Pit een mooi en hard (want de moorden worden
tamelijk bloedstollend en niet zonder enig sadisme beschreven) Amerikaans private
eye-verhaal, waardoor je het gevoel krijgt dat een bijna doodgeparodieerd genre
ten slotte toch weer levend aan het worden is. Valin heeft na The Lime Pit een
tweede Harry Stoner-thriller geschreven, getiteld Final Notice. In de plaatselijke
bibliotheek is iemand bezig geweest de kunstboeken met een scheermesje te
bewerken: borsten en vagina's zijn weggesneden. Ook in werkelijkheid blijkt dat te
gebeuren - Valin weet, zoals ik meldde, zijn moorden tamelijk hard neer te zetten en Stoner gaat de zaak oplossen. De oplossing komt bij de lezer eerder op dan de
schrijver wellicht bedoeld heeft, maar het blijft een stevig boek. Ik las de Amerikaanse
hard-cover-editie, maar ik neem aan dat de pocket niet lang op zich laat wachten.
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‘Eigene Frucht hat Wucht’

Vervolg van pagina 36
De enige bevrijding biedt het woord,
het geeft solaas, het breekt de ban
van de begrensde horizon
het breekt de grens ook van mijn denken
zodat alles weer kan.
De goden die jou wikkelden in hyacinth
en purper, hebben mij misdeeld.
ik wilde een dag met de spanning van jouw armen
't leven omhelzen, een dag bijten
met die felle, blijde mond van jou;
één avond lang, als jij, in andere ogen lezen
dat ik begeerlijk was, en, als het kon,
eenmaal met jou in mezelf vergaan
van lust.
In ruil bezit ik niets. Een droevig lied,
een herfstblad, wegdrijvend op een riviertje,
een vruchteloos graf, waaruit alleen
een andere kniezer
misschien wat stenen graaft en blinkend wrijft.
Zo tussen hybris en vergaan,
tussen gevonden en verloren,
wacht ik de schemering met haar
erbarmende begoocheling.

Geheimen
De derde periode is voor een deel een herhaling in andere gedaante van wat in de
vorige perioden Warrens dichterschap bepaalt: in weerwil van of dank zij een sterk
besef van de vergankelijkheid aller dingen woorddronken verheerlijking van natuur,
liefde en kunst alsof de dichter ‘zwier en charme van barokke verzen’ uit 1946 wil
laten terugkeren. Voor een ander deel viert een onbewimpeld realisme hoogtij dat
nogal contrasteert met het exotisch karakter van de beleden homoseksualiteit. Maar
ook nadert de nagestreefde simpelheid op bedenkelijke wijze banaal gebabbel. Een
bundel als Behalve linde, tamarinde en banaan (1978) is gespeend van elk
raffinement en is met zijn notities even exemplarisch voor een te dateren
poëzieopvatting als bundels uit vorige perioden op grond van hun overdreven gebruik
van klank of beeldspraak.
In het boekje Kritieken, verschenen ter gelegenheid van de uitreiking van de Pierre
Bayle-prijs voor de kritiek 1970, beantwoordt Warren de vraag wat poëzie voor hem
belangrijk en boeiend maakt met een wedervraag: ‘Heeft de dichter kans gezien
zijn instelling waar te maken? Kan ik er op dit of een ander moment iets mee doen?’
In zijn eigen poëzie heeft Warren zijn homoseksuele instelling duidelijk gemaakt en
zijn poëzie leent zich uitstekend voor een literair-historische benadering, maar beide
erkenningen vormen helaas geen grond om de lovende woorden van Rodenko te
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onderschrijven. Warren heeft niet veel gedichten geschreven die maar bij benadering
op zijn ideale gedichten lijken en er is weinig waaruit blijkt dat Kaváfis zijn favoriete
dichter is. Zijn ontboezemingen missen geheimen, die de tijd trotseren.
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Het unieke gebrek aan zwaarwichtigheid
Cyriel Buysses voortreffelijke novelle herdrukt
Tantes door Cyriel Buysse Uitgever: Elsevier/Manteau f 16,50
Ton Anbeek
De schrijver Cyriel Buysse nam binnen het Vlaamse literaire leven van zijn tijd een
uitzonderingspositie in: hij was niet katholiek en stelde zich gereserveerd op
tegenover de flaminganten. Over het algemeen had men niet al te veel waardering
voor de afstandelijke manier waarop hij het Vlaamse leven tekende: Buysse weigerde
de boeren en dorpelingen mooier of heroïscher voor te stellen dan hij ze zag. Gevolg
was dat hij altijd in de schaduw van de gevierde en gelauwerde Streuvels kwam te
staan. Hoe groot de afkeer was die de roomse conservatieven voelden, blijkt uit de
volgende karakterisering, ontleend aan een Boekengids van 1927: ‘Buysse is het
type van de perverse dekadent, de cynische anti-klerikalist, de vuilschrijver die aast
op passies, de letterkundige die Vlaanderen, zijn eerlijke naam en zijn zaak meer
kwaad heeft gedaan dan iemand zich kan indenken.’
Betere aanbeveling van Buysses werk is nauwelijks denkbaar.
Van deze ‘dekadent’ is onlangs de novelle Tantes (uit 1924) herdrukt. Het verhaal
gaat over drie ongetrouwde tantes die het leven van hun familie volkomen beheersen
door het feit dat ze welgesteld zijn: omwille van de erfenis moeten de tantes steeds
zoet gehouden worden. Niets kan er in de familie gebeuren zonder hun toestemming.
Dat zou allemaal niet zo fnuikend zijn als de tantes niet zulke uiterst benepen
godsdienstfanaten waren. Slechts één van het drietal heeft een wat zachtere natuur
- er wordt gesuggereerd dat ze een ongelukkige liefdesrelatie achter de rug heeft.
De jongste wordt als volgt getypeerd: ‘Zij had een lelijk bleek gezicht met rimpels
langs de neus en waterzakken om de chagrijnige ogen; en haar grote mond met
vals gebit en stug gesloten lippen, scheen aldoor van binnen te brommen en te
blazen, alsof zij bestendig en inwendig haar toorn en haar wrevel uitte over de
weinige gratie die de natuur aan haar had gespendeerd. Zij kon niet goed tegen
jeugd en vrolijkheid en zij zocht haar troost in de kerk, waarvan zij, evenals haar
zusters overigens, een der trouwste en godvruchtigste bezoeksters was.’ De drie
oude vrijsters hebben drie nichtjes die nog ongetrouwd zijn en ook in het kleine,
afgelegen Vlaamse provincieplaatsje weinig kans op een huwelijk maken. Twee
van de drie jonge meisjes hebben zich al min of meer neergelegd bij het feit dat ze
zo zullen worden als hun tirannieke tantes, maar de derde is wanhopig verliefd op
de vitale ruiter Raymond.

Vroomheid
Buysse tekent Raymond als de verpersoonlijking van het leven, tegenover de dood
die vertegenwoordigd wordt door de drie oude kwezels. Het nichtje wordt heen en
weer getrokken tussen de twee partijen, tot een tragische ontknoping volgt.
Het knappe van het boek is de compositie die Buysse aan dit onnadrukkelijk
vertelde verhaal heeft gegeven: voortdurend is er de suggestie dat het lot van de
nichtjes het leven van de opgedroogde tantes zal herhalen. Toch blijft de lezer in
het onzekere over het ‘hoe’ van die herhaling en de ontknoping komt dan ook als
een verrassing die bij nader inzien goed voorbereid is met kleine zinnetjes. Buysse
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behandelt zijn onderwerp afstandelijk. Hij spot met de dweepzieke vroomheid van
de tantes, bij voorbeeld als ze een rozenkrans cadeau krijgen die nota bene door
de heilige vader zelf is gezegend: ‘Het was een hysterisch gezucht en geschrei van
al die vrouwen; het leek wel of een ongekende ramp over hen was neergekomen;
en of ieder van hen ten slotte huilde voor een eigen, heimelijk leed, dat anders niet
onder woorden was te brengen.’ Hij maakt zich vrolijk als de familie in lichte paniek
raakt omdat meneer pastoor wat al te vaak aan het ziekbed van een van de tantes
verschijnt: ze zou alles wel eens aan de kerk kunnen nalaten! Vroomheid is mooi
als het maar niet ten koste van je portemonnee gaat. Over de erfenis leest men:
‘Zelfs de oude meid Eemlie was met een aardig sommetje bedacht; en daar zij een
heel slecht gebit had, kreeg zij daarenboven nog de in goud gezette, valse tanden
van de Tante. Maar die pasten niet in haar mond; zij zou ze te gelde maken.’ De
schrijver zelf staat duidelijk aan de kant van het leven, vertegenwoordigd door
Raymond, een figuur die hij overigens niet idealiseert. Het aantrekkelijke van het
verhaal vind ik dat men onder deze afstandelijkheid van de verteller, die zich vrolijk
maakt over de kleinzieligheid van deze vrome zielen, toch ook het intense medelijden
voelt voor wie het slachtoffer wordt van hun benepenheid.

Cyriel Buysse

Konstipatie
We hebben de heruitgave van dit gave verhaal waarschijnlijk te danken aan Kees
Fens, die er ook een verhelderende inleiding bij schreef. Tantes is een hoogtepunt
in het werk van de produktieve Buysse, maar ook novellen als Het ezelken en Het
bolleken zijn uiterst leesbare verhalen. Buysse op zijn best haalt het niveau van de
jonge Elsschot (vooral Een verlossing van Elsschot doet aan het werk van Buysse
denken). Niemand heeft de kwaliteiten van de Vlaamse auteur beter omschreven
dan Jacq. Bloem toen hij zei: ‘Het is die onpartijdigheid, die belangloosheid tegenover
het leven, die volkomen afwezigheid van filosofische konstipatie en van (o! voor ons
land en onze tijd niet genoeg te loven!) ethische gezindheid, die hem tot een zo
souverain verbeelder van leven en levens heeft gemaakt.’
Juist dat gebrek aan zwaarwichtigheid maakt Buysse zo uniek in de Nederlandse
literatuur. Er bestaat een verhaal van hem (‘Op het kleine gehucht’) waarin hij
beschrijft hoe de arme dagloner Ivo radeloos is als zijn schraapzieke zuster sterft.
Jarenlang hebben ze samengewoond, ze sliepen zelfs in één bed, maar wel met
de hond ertussen. Hij wordt opgevangen door de vier ongetrouwde vrouwen uit het
dorp die volgens gewoonte de kist van de ongetrouwde zus zullen dragen. De vier
vrouwen doen hun best de treurige, nu niet-onbemiddelde man te verwennen en
slagen daar zo goed in dat er een steeds aangenamer sfeer in het huisje ontstaat.
Ivo geniet van de uitgebreide zorgzaamheid, al voelt hij zich een beetje schuldig.
Er is nog een andere zorg: ten slotte zal hij één van de vier weldoensters tot
echtgenote moeten kiezen. Na de begrafenis, aangeschoten van de drank, lossen
de vier vrouwen het probleem op: ze dobbelen om de hand van Ivo. En zo vindt er
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in dat kleine huisje een verbeten dobbelpartij met hoge inzet plaats. De gelukkige
winnares slaapt met Ivo in het éne bed; de hond mag er later tussenliggen natuurlijk.
Zo'n lichtvoetig verhaal, kom er maar eens om in onze zwaarmoedige literatuur.
Niet ten onrechte vergeleek Maeterlinck zijn vriend Buysse met De Maupassant.
De schrijver van Tantes verdient méér heruitgaven.

‘in den Künsten, wer nicht das beste hat, hat nichts’
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Een verlossende formule
Het oorlogsdagboek van Etty Hillesum
Het verstoorde leven door Etty Hillesum Inleiding: Jan Geurt Gaarlandt
Uitgever: De Haan, 192 p., f24,50
Sal Santen
‘Ik neem bij mezelf waar dat naast al dat subjectieve lijden dat ik doe altijd weer een
a.h.w. objectieve nieuwsgierigheid komt, een hartstochtelijke belangstelling in alles
wat de wereld en zijn mensen en m'n eigen zieleroerselen betreft,’ schrijft de
zevenentwintigjarige Etty Hillesum in haar onlangs verschenen dagboek uit 1941
en 1942. Met deze woorden karakteriseert zij wat haar tot schrijven beweegt. En
juist daarom heeft zij behoefte aan ‘een verlossende formule, een ordescheppende
gedachte’.
Die formule vindt zij intuïtief in haar liefde voor de veel oudere, naar Nederland
geëmigreerde Duits-Joodse handlijnkundige dr. Julius Spier. Deze heeft op aanraden
van de befaamde Carl Gustav Jung, bij wie hij twee jaar in leeranalyse is geweest,
zijn beroep gemaakt van de psycho-chirologie, een therapie waarbij de chirologie,
handlijnkunde, tot basis dient.
De kennismaking met dr. Spier, aan wie zij om een dergelijke therapeutische hulp
vraagt, krijgt de vorm van een lichamelijke worsteling. ‘En het lijkt of ik verpletterd
word onder het gewicht van die strijd.’
Langzamerhand ontwikkelt zich tussen Etty en Spier een liefdesrelatie, die de
ondergrond van haar dagboek kleurt. Zij ontwikkelt daarbij een volstrekte trouw aan
Spiers beginselen van ‘liefde voor de gehele mensheid’, het integreren van lijden
en dood in het leven zelf; een trouw die zij weet vol te houden ook na zijn natuurlijke
dood in 1942.
De bezetting biedt daarbij een uitermate vruchtbare bodem voor deze zo gevoelige
joodse vrouw. Als een vogel in een kooi zingt zij in het dagboek haar schoonste
lied, en ondergaat een razendsnel rijpingsproces, dat zich voor de ogen van de
lezer voltrekt.
In dat proces richt zij zich tot God, een God die aanvankelijk pantheïstisch, het
diepste in haarzelf is, doch steeds meer gaat lijken op de God van het
oerchristendom. Ook daarin volgt zij de voetsporen van Dr. Spier. Tijdens zijn laatste
ziekbed, kort voor zijn dood, noteert zij: ‘Je zei ook nog een keer: “Ich habe so
merkwürdige Träume, ich habe geträumt dass Christus mich getauft hat.”’ Kort
daarna, in Westerbrok, bekent zij in een gesprek met een kampgenote: ‘waarom
eigenlijk niet - christendom?’
Het is belangrijk dit vast te stellen, omdat haar volledig opgaan in het lijden
inspiratie put uit het lijden van Christus.

Levensfilosofie
Het dagboek gaat evenwel uit boven het op onovertreffelijke wijze registreren van
haar gevoelsleven. ‘Ik wil de kroniekschrijfster worden van veel dingen uit deze tijd.’
En zij begint bij het begin. Enige uren voor de capitulatie van het Nederlandse leger
ontmoet zij haar professor Bonger, ‘die daar langs de IJsclub schoof, een blauwe
bril op en de zware, originele kop terzijde, gericht op de rookwolken die daar vanuit
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de verte boven de stad heersten en afkomstig waren van de in brand gestoken
petroleumhaven.’ De ‘bullebak van het college’ herkent haar niet, maar zij slaat haar
arm om hem heen, naar blijkt een uur voordat hij zich een kogel door het hoofd
jaagt. Zo volgen wij de ontwikkeling van de bezetting zelf in haar notities: het
‘verboden voor joden’ in de trams, de winkels, de parken, het verbod om zich na
acht uur 's avonds op straat te begeven, de eerste oproepen.

Joodse raad
Om zich aan Westerbork te onttrekken neemt zij een schijnbaantje aan bij de Joodse
raad. Ook daar poogt zij haar nieuw verworven levensfilosofie om het lijden blijmoedig
te dragen, in de praktijk te brengen. ‘Wanneer er weer eens een vrouw zat te huilen
achter een van onze registratietafels of een hongerig kind, dan liep ik er heen en
ging achter haar staan, beschermend, mijn armen gekruist over de borst en
glimlachte een beetje en zei in me zelf tegen zo'n ineengedoken en ontredderd
stukje mens: het is toch allemaal niet zo erg, het is heus niet zo erg.’
Helaas was het wel erg, verschrikkelijk zelfs.

Etty Hillesum

Etty kan het gekonkel bij de Joodse raad niet lang verdragen, en schrijft de
historische woorden: ‘Het is natuurlijk nooit meer goed te maken dat één gedeelte
der joden meehelpt om de overgrote rest weg te transporteren. De geschiedenis
zal hier later haar oordeel over moeten vellen.’ Ten slotte gaat ook zij naar
Westerbork, en weigert onder te duiken. Trouw aan haar opgave schetst zij de
waanzin van de nazi's, die als alle misdadigers in hun eigen hersenspinsels gevangen
zaten. Zo vertelt zij dat een baby van 3½ maand niet gelucht mocht worden omdat
het een strafgeval betrof. Het kindje was immers in een kliniek door de politie (jawel,
de politie) opgedolven.
Zij noteert met onverbiddelijke scherpte het gedrag van de joden. Een
vooraanstaand jurist treedt in het kamp op als een beul. ‘Hij zou een modelleider
van een concentratiekamp kunnen zijn.’ En toch: ‘Hij had zo'n ontevreden mond,
een dood ongelukkige mond, goed beschouwd.’
Zulke waarnemingen confronteren je met eigen herinneringen. Ik heb een jongen
gekend die in het leven geen kip kwaad deed, maar als lid van de O.D. (ordedienst)
van de Joodse raad met de Grüne Polizei mee moest om joden op te halen en
daarbij, hoe kan het anders, zodanig was gecorrumpeerd dat hij de angsten imiteerde
van oude mensen bij het leeghalen van de Joodse Invalide. Om later zelf, toen zijn
stempel werd ingetrokken, naar Polen te verdwijnen en nooit terug te keren.
Zo worstel je bij het lezen van Etty's dagboek voortdurend met eigen gevoelens
en ervaringen. Bij haar verzuchting: ‘God, neem me aan uw hand mee, ik zal braaf
meegaan, zonder veel verzet’ komt mij het beeld voor ogen van een vrome oom uit
de provincie, die als eerste etappe van zijn deportatie naar Polen moest verhuizen
naar Amsterdam, waar ik hem opzocht. ‘Het is Gods wil,’ hield hij mij gelaten voor,
‘die moeten we met blijdschap aanvaarden.’ Etty Hillesum weet die gevoelens van
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velen op onovertroffen wijze onder woorden te brengen, zij is een groot styliste.
Daarmee heeft zij zich tot tolk gemaakt van al die tienduizenden onschuldig ter dood
veroordeelden, die zich op weg naar de slachtbank in hun noodlot schikten. Zoals
zovele generaties van joden in de loop der geschiedenis, die zelfs tijdens hun
ondergang inhoud aan hun leven trachtten te geven.
Deze levenshouding is derhalve ook een aspect van de werkelijkheid. Ik aanvaard
haar niet voor mij zelf, maar herken haar in een conflict dat ik eens had met W.F.
Hermans, die niet altijd, maar deze keer wel het gelijk aan zijn kant had: men mag
zich niet weerloos overgeven.

Vertolker
Deze constatering houdt geen ‘afkeuring’ in van Etty's levensfilosofie, die zij op zich
zelf heeft toegepast en dapper heeft uitgedragen. Wat zij daarover schrijft is een
facet van het lijden door de jodenvervolgingen, die nog geen vertolker had gevonden.
In die leemte heeft zij voorzien in een prachtige, bewogen stijl, die de herinnering
oproept aan het doodslijden van Jeanne d'Arc. Etty Hillesum was taalgeleerde, die
Rilke met zich meenam naar Westerbork. De fouten in de door de tekst verspreide
Duitse zinnen kunnen niet van haar zijn.
Hoe dan ook: Het verstoorde leven is een hartverscheurende aanklacht van een
ontroerende jonge vrouw, en op sobere wijze door Jan Geurt Gaarlandt ingeleid.
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Een geur van koketterie
Botho Strauss als de Duitse intellectueel uit de jaren tachtig
Paare, Passanten door Botho Strauss Uitgever: Hanser, 205 p. f33,50
Importeur: Nilsson & Lamm
Leon de Winter
Paare, Passanten, het nieuwe boek van Botho Strauss, is nauwelijks in een genre
in te delen. Het boek bevat zowel beschouwingen en fictief proza als korte
dagboeknotities en regelrechte politieke analyses. Moedwillig onttrekt Strauss zijn
nieuwe boek aan een genre-indeling. Het is alsof hij hiermee zijn plaats naast het
bestaande, als kritische en emotionele buitenstaander, wil onderstrepen.
Een directe hoofdlijn is in het boek niet te ontdekken. Om de ogenschijnlijke
structurele wanorde van zijn proza op te heffen heeft Strauss het boek in zes
hoofdstukken ingedeeld, die echter in sterke mate in elkaar overlopen en voortdurend
buiten de grenzen treden van de thematische duiding, waarmee elk hoofdstuk opent.
Bij het doorbladeren van het boek lijken de pagina's gevuld te zijn met
onsamenhangende notities, variërend in lengte, toon en onderwerp, en is het
onmogelijk om greep te krijgen op de aangeboden beelden en ideeën. Bij nadere
beschouwing ontstaan er echter tussen de vele stukjes enige overeenkomsten, die
naar een zeker denkpatroon verwijzen.
Vaak begint zo'n stukje met een toevallig waargenomen beeld of met een klein,
onbeduidend voorval of een in het voorbijgaan opgepikte zinsnede. De tweede fase
is een hardnekkige redenering, waarmee Strauss de toevalligheid in stukken snijdt
om door te dringen tot de diepere, structurele verbanden, die, zo stelt hij, achter de
toevallige waarnemingen liggen. De derde fase is een persoonlijke, individuele
stellingname, die tot verwerping of acceptatie van die structurele verbanden leidt.
Maar niet alle stukjes proza kennen een dergelijke vorm. Soms noteert Strauss
een verzuchting, een krantebericht, een korte anekdote, die alleen verwijzen naar
Botho Strauss' formuleerdrift, die alles in het leven in woorden oplost en zodoende
beheersbaar schijnt te maken. Zelfs korte, min of meer fantastische verhalen staan
in dit boek, dat niet als één geheel, als een duidelijk gestructureerde uitdrukking
van een bewustzijn (dat van de auteur) opgevat kan worden. De schrijver van de
zes hoofdstukken maakt soms wel gebruikt van het voornaamwoord ik, maar deze
vertoont nauwelijks herkenbare omtrekken, die een vastomlijnd individu onthullen.
Naast de structurele verbanden, die telkens in het boek opduiken, schrompelt die
ik ineen tot een nietige entiteit, die zich slechts in stand weet te houden door zich
zo ver mogelijk van die structuren vandaan te bewegen.
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Maar daar, buiten de geordende samenleving, ervaart de ik een smartelijke
eenzaamheid, die echter niet meer achtergelaten kan worden door een eventuele
terugkeer binnen de verbanden van het samenleven. Tot Strauss' eigen verwondering
is de eenzaamheid hem te kostbaar geworden.
Voor zover Paare, Passanten onder één noemer te brengen is, vormt het boek
de neerslag van een denkrichting; een einddoel is (nog) niet te herkennen, slechts
het vertrekpunt is scherp geformuleerd.
Het eerste hoofdstuk draagt de titel Paare. In korte stukjes proza analyseert
Strauss relatievormen zoals die tussen twee mensen kunnen ontstaan. De opening
van de stukjes onderstreept de toevalligheid van het waargenomene: ‘Een man in
een grijs, te kort pak...’; ‘In een restaurant...’; ‘We ontdekken in een door een zeer
gemengd publiek bezocht café een man van begin veertig...’; ‘In een film over...’.
De erin optredende personages gaan meestal vergezeld van het onbepaalde
lidwoord, dat later, als het toevallige personage in de op de korte introductie volgende
redenering is opgelost, wegvalt en vervangen wordt door bepaalde lidwoorden,
waarmee de structuren worden aangeduid.

Rouwproces
Typerend voor het eerste hoofdstuk is de passage over het rouwproces van een
Indiaanse vrouw. Strauss schrijft dat hij in een film over een Indianenstam in het
Amazone-gebied gezien heeft hoe een moeder probeert haar doodzieke zoontje te
troosten. Strauss zegt hoe onvoorstelbaar het voor leden van onze cultuur is op die
manier te jammeren, want die vrouw weet niet wat wij wel weten, namelijk hoe de
ziekte van het kind veroorzaakt werd en bestreden kan worden. Als het kind in haar
armen gestorven is, wordt het ter aarde besteld. Voor de lange reis, die het kind
voor zich heeft, geeft de moeder het een fles water en een beker mee in het graf.
De vrouw rouwt hartverscheurend, maar de volgende dag al valt niet meer aan haar
gedrag af te lezen of zij nog steeds van rouw over de dood van haar kind vervuld
is.

Kunstmatig
Straus stelt dat wij, leden van de westerse cultuur, zo lang en sentimenteel rouwen
omdat onze sociale relaties nooit de binaire vorm overschrijden: met de moeder,
met de vader, met de geliefde. De Indiaanse vrouw moet haar rouw overwinnen om
de gemeenschap waarin zij leeft in stand te houden; de ochtend na de begrafenis
al moet zij mee naar het dorp dat op zeven uur gaans van haar eigen dorp ligt. ‘De
rite (van de rouw) lost op in een abrupt, dauwfris vergeten.’
Eigenlijk staan in het stukje proza over de Indiaanse de thema's van Paare,
Passanten op een rij: het rouwen, het vergeten, de eenzaamheid, de veroordeling
van onze samenlevingsvormen. ‘Wij overbeschaafden’ schrijft Strauss in dat stukje,
want hij meent dat de grenzen van het bevattelijke gepasseerd zijn. ‘Een precies
begrensd bewustzijn, dat met wakkere, ordenende ogen kijkt, die vrij zijn van jaloezie
en verbazing, argwaan en meerduidigheid, een intelligentie van de jacht, van het
geloof en van de levende gemeenschap, die hebzucht noch eigenbelang kent.’ Hier
poneert Strauss heel wat beweringen, die hij wat al te gemakkelijk uitroept.
Tegenover ‘een precies begrensd bewustzijn’ staat blijkbaar het onbegrensde van
het overontwikkelde westerse individu, dat niet meer huilend en jammerend op de
grond zakt als een kind ziek is maar aan de grenzen van zijn kennis gaat tornen en
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op zoek gaat naar mogelijkheden en oplossingen - wat, beweert Strauss, tot een
vormeloos bewustzijn heeft gevoerd. Elk lid van die Indianenstam lijdt niet onder de
gemoedsbewegingen die wij wel kennen: jaloezie, argwaan, hebzucht, eigenbelang.
In een ander
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stukje proza in dit hoofdstuk stelt Strauss dat het individu in onze samenleving
steeds afhankelijker van het geheel (school, vervoer, gezondheidswezen, politie)
wordt en het geheel steeds minder afhankelijk van het individu. Dit ‘geheel’ is echter
een ander dan dat van de Indianenstam. Het ‘geheel’ van ons is kunstmatig en
berust op hiërarchie en onderdrukking van driften en verlangens. Dáár, wijst Strauss
naar het Amazone-gebied, daar is het anders. Maar het moet Strauss toch bekend
zijn dat de eigenschappen die hij ons en zich zelf toeschrijft (jaloezie, hebzucht)
toch ook de Indianenstam als geheel kenmerkt? Niet het afzonderlijke individu maar
het collectief zal zich, om zich in stand te houden, hebzuchtig en jaloers opstellen,
terwijl er innerlijk, tussen de afzonderlijke individuen, sprake is van een harmonieus
evenwicht, zoals tussen de verschillende organen van een lichaam, dat op zich aan
gevoelens van jaloezie onderworpen kan zijn. De emancipatie van het individu in
onze cultuur heeft, naast spreiding van kennis, ook geleid tot individualisering van
de collectieve, stammengerichte strijd om het bestaan. Het is te gemakkelijk om de
ogenschijnlijke rust in een Indiaanse gemeenschap te verkiezen boven de onrust
van een westers individu, want de Indiaanse gemeenschap als geheel kan dezelfde
onrust vertonen. ‘In het verlies van één geliefd wezen dondert voor ons de wereld
in elkaar en wordt het ons duidelijk welk een samenlevingsloos bestaan wij leven.’
Ook hier vereenvoudigt Strauss te sterk. Eén geliefd wezen kan even waardevol
zijn als tien of een miljoen wezens, of zoals iemand over de weinige geslaagde
reddingspogingen in de Tweede Wereldoorlog zei: met elk gered mens red je het
hele universum. Strauss' heftige verlangen naar een levende gemeenschap, naar
een Heimat (in het hoofdstuk Schrieb schrijft Strauss: ‘Je schrijft toch ook om
geleidelijk een geestelijk vaderland te scheppen wanneer je een natuurlijk niet meer
bezit.’) die elk lid van nature een zinvolle taak en dus een zinvol bestaan schenkt,
brengt hem naar dergelijke simplificaties. Het is verleidelijk om dat verloren vaderland
Duitsland te noemen en het samenlevingsloze bestaan de erfenis van het
nationaal-socialisme. In het hoofdstuk Der Gegenwartsnarr geeft Strauss daar alle
aanleiding toe. ‘Ons ouder worden draait in steeds groter wordende geheugencirkels
om onze unieke geboorteplek, het Duitse nationaal-socialisme. Ofschoon de afstand
toeneemt kunnen wij nooit met het concentrische lot breken.’ Hier wordt Strauss'
wens om te kunnen vergeten een schrijnende wens, want dit verleden kan niet
vergeten worden, een rouwproces over de medeplichtigheid aan de hel kan nooit
afgesloten worden.

Beladen woorden
Dat beladen woord Heimat blijkt opeens een steekwoord te worden voor Botho
Strauss. Het tweede hoofdstuk, Verkehrsfluss, eindigt met de lyrische beschrijving
van een bezoek aan zijn geboortestreek. Het definitieve verlies van zijn vroegste
kinderjaren is het verlies van een Heimat. Het hoofdstuk Schrieb opent met een
onmiskenbare verwijzing naar de compensatie van dat verlies: ‘Alleen de taal, zei
hij tot zich zelf, heeft tot nu toe deze hoe dan ook ellendige eenzaamheid verdraaglijk
gemaakt.’ En even verder: ‘Het verschaft je een echt tehuis en een echt ballingsoord
om daar in de taal te leven.’ Ook in het hoofdstuk Dämmer wijst Strauss op die
compensatie; een meisje dat iets ziet dat het niet kan doorgronden laat hij denken:
‘... nu heb je eens gezien hoe iemand niets anders kan dan een kunstenaar worden.’
Strauss is in de taal gaan leven omdat het samenleven voor hem ondraaglijk is
geworden.
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Het tweede hoofdstuk, Verkehrsfluss, bevat een stukje over een demonstratie
van krakers, waarin Strauss bij toeval verzeild geraakt is. Naar aanleiding van die
demonstratie formuleert hij zijn verlangen naar verandering en afwending, dat echter
onbeantwoord moet blijven omdat het leven zelf alle veranderingen en afwendingen
te niet doet. Op een kreet in een krant van een politiepsycholoog, die zegt dat de
krakers nog niet geleerd hebben te accepteren, reageert Strauss met: ‘Hier spreekt
de politie in naam van de ontnuchteringsstrategie van het leven zelf’. Vervolgens
stelt Strauss dat bij voorbeeld kunstenaars in staat zouden zijn aan die
ontnuchteringsstrategie te ontkomen. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt Strauss er
niet bij, en het is verbazingwekkend dat hij alles zonder een spoor van ironie beweert.
In de verheffing van het kunstenaarschap neemt Strauss de trekken aan van Peter
Handke, en niet alleen daarin. In het hoofdstuk Einzelne blaast hij eveneens de
loftrompet over de eenzaamheid, die de zintuigen aanscherpt en van elke blik een
heuse daad maakt. En net als Handke treurt hij over alles wat we verloren hebben.
Vele vraagtekens plaats ik bij dit buitengewoon knap geschreven boek. Strauss
wijst op de ongerechtigheden van onze wijze van leven en lijkt al het bestaande te
willen opheffen. Maar net als bij Handke verspreiden zijn veroordelingen op den
duur de geur van koketterieën, die zijn Adornoeske manier van redeneren reduceren
tot de reflex van een Duitse intellectueel in de jaren tachtig, die door traditie en
geschiedenis tot niets anders meer in staat is dan het vernietigende bestaande in
het nietbestaande positieve te willen veranderen.

Mythe
‘Het is belachelijk om zonder geloof te leven,’ formuleert Strauss in het hoofdstuk
Der Gegenwartsnarr. Maar geloof waarin? Geloof in de tv of geloof in God? En wie
beoordeelt op grond waarvan welk geloof boven het andere verheven is? Het idee
van de vooruitgang is gestruikeld over de milieuvervuiling en de kernenergie en is
nu vervangen door de mythe van een oorspronkelijker en evenwichtiger leefwijze,
en ook Strauss bouwt mee aan deze nieuwe mythe. In Die Zeit van 30 oktober
jongstleden stond een artikel van Wolfgang Pohrt over het oude en nieuwe
Heimatgefühl. Pohrt legt daarin uit hoe gevaarlijke en beladen Duitse woorden als
Volk, Heimat, Fremde Interessen, Wir, opnieuw bruikbaar worden gemaakt. Niet
door extreem rechts maar door fatsoenlijk links. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat Strauss' laatste boek in die tendens past. Ik wil niet beweren dat hij
bewust aanstuurt op een dergelijke ontwikkeling, maar zijn boek lijkt me
symptomatisch te zijn voor het romantiseren van de natuur en het vaderland als
tegenwicht voor de ondraaglijke dreiging van de nucleaire vernietiging. De
vertwijfelde, die Botho Strauss is, zoekt zijn toevlucht niet alleen in een taal die
afbreekt en het bestaande terecht aanvalt, maar ook in een taal die opbouwt. Hij
schrijft dat het belachelijk is om zonder geloof te leven. ‘God is alles wat wij zijn, wij
eeuwig beginnelingen, het gewonde slot, het open einde, waardoor wij denken en
ademen kunnen’ (blz. 177 Paare, Passanten). Zijn schitterend geformuleerde
afwijzingen van het bestaande en zijn keuze voor een geromantiseerde vorm van
eenzaamheid gaan hier een beangstigende verbinding aan met reactionaire
denkbeelden, die de moderne ecologische beweging evenmin vreemd is. Zonder
één poging te doen de resten van het vooruitgangsprincipe in leven te houden, lijkt
Strauss terug te grijpen op Gott, Boden en Vaterland. Ik hoop dat ik mij vergis.
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‘De overheid heeft maar een paar dubbeltjes voor haar schrijvers
over, een gebaar, zo vernederend dat je je afvraagt waar ze het lef
vandaan haalt’
In de eerste week van oktober werd in de Verenigde Staten het American
Writers Congress gehouden, het grootste congres op het gebied van de
literatuur dat in Amerika bestaat. De opkomst was overweldigend:
drieduizend schrijvers bijeen en afgevaardigden van nationale en regionale
groepen als de P.E.N., The Authors Guild, The Black Writers Union,
Washington Independent Writers, de Feminist Writers Guild en andere
instellingen discussieerden over de positie van de schrijver en de
mogelijkheid om daar verandering in aan te brengen. De toestand van
de schrijver in Amerika is weinig rooskleurig. In zijn eentje, niet
georganiseerd en met een lading vooroordelen op zijn nek, is hij de eerste
die bij een teruglopende economie de klappen krijgt. Hieronder de
hartstochtelijke toespraak van Toni Morrison, schrijfster van onder meer
Tar Baby en Song of Solomon (beide uitgaven van Knopf) en redactrice
bij Random House.

Toni Morrison
Toen me enkele weken geleden werd gevraagd het congres van Amerikaanse
schrijvers toe te spreken, dacht ik dat ik om verandering zou moeten roepen: om
verandering in de status van de schrijver, verandering van de positie waarin de
literaire gemeenschap wordt gedrukt, een verandering die ons weer op de plaats
zou zetten waar we afgetrapt zijn, die ons wordt onthouden of die we in onze
nonchalance en onoplettendheid hebben verloren. Maar het feit dat u hier met zijn
ruim drieduizenden zit, betekent dat die verandering al aan de gang is.
Er heerst een koortsige sfeer en we moeten proberen de oorzaken van die koorts
op te sporen en vervolgens naar genezing zoeken, maar we mogen niet vergeten
dat koorts het signaal is van een ernstige storing in een levend organisme - met de
nadruk op levend. Het leven van de Amerikaanse schrijversgemeenschap wordt
bedreigd. Ik dacht dat ik velen van ons daarvan nauwelijks zou kunnen overtuigen.
Ik had me geen zorgen hoeven maken. Uit uw overdonderende reactie op de oproep
van het congres blijkt dat we wel degelijk beseffen dat het beeld van ‘vitaliteit’, waar
de promoters van de schone letteren het zo graag over hebben, een vals beeld is.
Michael Kuston merkte in Engeland op dat de Amerikaanse kunstwereld ‘onder al
het oppervlakkige geschitter alarmerend instabiel is’. Achter de vette koppen over
populaire successen, in de bestsellerlijsten, roddelhoekjes en balanskolommen,
buiten beeld van de tv-camera's, onder het gebazel op de boekenbeurzen en midden
in de wereld van het boek, zit er iets faliekant fout. Schrijvers die nooit iets hebben
gepubliceerd krijgen geen kans, schrijvers die al wel eens iets hebben gepubliceerd
worden op dood spoor gezet en financieel ‘succesvolle’ schrijvers staan (van binnen
uit en van buiten af) onder druk om koste wat het kost ‘succesvol’ te blijven. Met al
die als briljant aangeprezen boeken en het triomfantelijk gejubel over de oplagecijfers,
wordt het steeds duidelijker dat men helemaal geen respect voor ons heeft. Er wordt
met ons gesold; we zijn het speelgoed van kleine koninkjes die ons vertroetelen
zolang we hen behagen en ons afdanken zodra we dat niet meer doen.
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Er zit inderdaad iets faliekant fout. Het miezerige straaltje subsidie dat aan
schrijvers werd toegewezen (altijd al veel minder dan er aan andere vormen van
kunst werd besteed) is tot enkele druppels gereduceerd. De overheid heeft niet
meer dan een paar dubbeltjes voor haar schrijvers over, ze maakt slechts een
gebaar, zo vernederend, zo minachtend dat je je afvraagt waar ze het lef vandaan
haalt.
Een redacteur wordt beoordeeld naar de winst die hij binnenhaalt, niet naar de
manier waarop hij zijn werk doet of naar het talent dat hij koestert. Grote uitgevers
- voor wie quitte spelen de doodklap betekent - worden gedwongen uit de naad te
groeien of zich aan te sluiten bij uit de naad groeiende moedermaatschappijen.
Anders kwijnen ze weg. De kleine uitgeverijtjes die zich staande weten te houden,
ploeteren door - hongerig, vechtlustig en altijd op de rand van de totale ondergang.
Dat het gesol met schrijvers alsof ze speelgoed zijn - manipuleerbaar, winstgevend
speelgoed - de literatuur van de toekomst in de waagschaal stelt, zal iedereen
duidelijk zijn. Maar niet alleen de literatuur van de nabije toekomst wordt bedreigd,
ook de literatuur van het recente verleden loopt gevaar. Amerika is de afgelopen
decennia de absolute leider van de hele literaire wereld geweest. Maar we mogen
van geluk spreken als we die plaats de komende tien jaar kunnen behouden. De
beste literatuur van de jaren tachtig, en wellicht van de jaren negentig, zal misschien
elders en door anderen worden geschreven. Niet omdat Amerika geen genieën
meer zou hebben, maar omdat er in de schrijversgemeenschap iets faliekant fout
zit. De schrijver wordt steeds meer buiten het begrip en het onderwerp ‘literatuur’
gehouden. Er zijn hele scholen in de literaire kritiek die de schrijver geen enkele
plaats in hun beschouwing gunnen. Ideeën, vakmanschap, visie, bedoelingen - die
dingen zijn voor dit soort critici slechts extra bagage. De tekst is voor hen puur een
uitgangspunt voor een filologisch, filosofisch, psychiatrisch, theologisch of ander
wetenschappelijk getint relaas.
Voor buitenbeentjes, schrijvers die van de gangbare mening afwijken en
maatschappelijk-geëngageerde schrijvers, zijn de politieke gevolgen desastreus.
Want we kunnen niet praten over wat
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we bedoelen, omdat het niet in is om überhaupt iets te bedoelen. Net als het niet in
is om iets te voelen over wat je leest, dat is ‘sentimenteel’. Als we met ons werk
geen duidelijke of verhulde bedoeling mogen hebben - als onze mening niets
betekent -, dan betekenen we zelf ook niets.
De literatuur van het verleden wordt niet alleen bedreigd door een briljant
intellectualisme, maar ook door een apert anti-intellectualisme. Er bestaan blijkbaar
nog steeds boeken (al geschreven en verslonden) die zo slecht zijn dat ze als heksen
de brandstapel op moeten, voor het geval ze andere boeken en andere geesten
zouden besmetten. De censuur grijpt in allerlei, bekende en onbekende, vormen
om zich heen. En minachting maakt plaats voor angst. Er is een rituele uitbarsting
van boeken-bannerij geweest - bijna even laag en effectief als in Zuid-Afrika.

Toekomst
Ik vermoed dat het besef dat zowel de toekomst als het verleden in gevaar zijn, ons
hier bij elkaar heeft gebracht. Waar zit het gevaar? Komt het echt van oppermachtige
uitgevers of is het een symptoom van een wijdverbreide ziekte? Zijn plaatselijke
censuur en razende analfabeten de ziekte, of zijn die weer symptomatisch voor een
nog wijder verbreide ziekte? Komt het uit de gevoelens van een doodsbang,
defensief, tiranniserend volk dat niet meer weet wat het zwaarst weegt? Een volk
dat met zijn eigen grondwet in zijn maag zit? Dat gebukt gaat onder de vrijheden
en gelijke bescherming die in zijn eigen wetten zijn vastgelegd? Een land dat zo
hongert naar een onschuldig, glashelder fantasie-verleden dat het bereid is de
toekomst te saboteren, sterker nog, bereid is te verklaren dat er geen toekomst is,
om zich aan illusies te kunnen koesteren? Als dat het geval is, als het land als geheel
heeft besloten dat het geen toekomst heeft - dan zou het de kunstenaars die niet
in zijn kraam pasten, de mond moeten snoeren. Want als je een ongebonden en
ongetemde schrijver op de wereld loslaat, loop je de kans dat hij ziet wat er van het
land geworden is, en dat ook zegt.
Je kunt ongetemde schrijvers niet los laten lopen als je de toekomst hebt ingeruild
voor een fraaier verleden. De toekomst is tenslotte een moeilijk, ja, bedreigend iets,
want de toekomst zou wel eens veranderingen met zich mee kunnen brengen, je
zou er op achteruit kunnen gaan. En ook dat zou een schrijver niet verzwijgen.
Wij, sommigen van ons, betekenen als individuen iets in het culturele leven van
een bepaalde groep of instelling, maar als schrijvers staan we niet meer in het
middelpunt van het culturele leven van ons land.
Ligt daar de oorzaak? In de stemming die over ons land hangt? In de tijd waarin we
leven? Hebben we onze macht en onze positie aan anderen overgedragen? Of
maakt de aard van ons werk ons kwetsbaar? Wat wij als schrijvers doen en de
manier waarop we dat doen, wordt voor een groot deel bepaald door ons heilig
geloof in de individuele kunstenaar en zijn vrijheid. Dat individualisme, in zijn typisch
Amerikaanse vorm, is wellicht de crux van ons dilemma. In de kunstenaars-arena
houdt het begrip ‘individualisme’, net als in de politieke arena, een zekere
ambivalentie en tegenstrijdigheid in: er zijn vele regenten nodig om het recht van
de enkeling te beschermen. Ralph Ellison heeft eens gezegd: ‘In den beginne was
er het woord - en de contradictie daarop.’
Het idee van de kunstenaar als vrij individu is als twee kinderen van dezelfde
moeder die zweren dat ze geen familie van elkaar zijn. Het ene richt zich op het
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volk en het andere op een elite. Beiden beweren dat zij de ware zoon van de
‘individuele artistieke vrijheid’ zijn en dat de andere een ondergeschoven kind is.
De populaire stroming, de anti-intellectuelen, de koopmannen - hoe je ze ook wilt
noemen, beroepen zich op aantallen. Wie het goed vond, heeft het gekocht. Als de
aantallen groot genoeg zijn, moet het wel goed zijn.
De elitairen beroepen zich op de overtuiging dat iets dat zeldzaam is, beter is dan
iets dat in overvloed voorkomt. Ze houden er geen rekening mee dat iets zeldzaams
(pokken, bij voorbeeld) soms alleen maar weinig voorkomt, maar daarom nog niet
beter is. Als de aantallen maar klein genoeg zijn, redeneren ze, moet het wel goed
zijn. Zowel de populairen als de elitairen laten kwaliteit door kwantiteit bepalen.
Beiden propageren het individualisme - de een het literaire Darwinisme van de
commercie, de ander het individualisme van de eenling die zich niet door de smaak
van de massa laat beïnvloeden. Deze broedermoord heeft geleid tot de verwarring,
frustratie en het trieste gevoel dat we ons niet kunnen verdedigen. Die verwarring
rond het individualisme (verkeerd begrepen, verkeerd toegepast en geromantiseerd)
heeft het geliefde beeld opgeleverd van de ploeterende, noodlijdende kunstenaar
die zich gewillig naar de slachtbank laat leiden. Het beeld van mislukkingen,
onverschilligheid en tegenslag is ons zo lief geworden, dat we niet de kunstenaar
maar zijn strijd steunen. We roemen niet de artistieke triomf, maar de ellende die
eraan voorafgegaan is. God verhoede dat je het de allereerste keer meteen briljant
en met succes doet. We geloven zo sterk dat vaardigheid met pijn verworven wordt,
dat we vaardigheid met pijn zijn gaan vereenzelvigen. Daar heb ik zo mijn twijfels
over. Misschien gaat het een echt genie wel heel gemakkelijk af.
Maar in onze gedachten is pijn onlosmakelijk verbonden met succes, met het
leveren van een prestatie. Het is zo'n geliefd beeld - de vervreemde, geïsoleerde,
individuele schrijver die van alle kanten wordt bedreigd, maar zich dapper op zijn
eentje staande houdt. Een geliefd beeld, maar dodelijk. Want als we het zonder
meer accepteren, blijven we alleen, zwak, op ons zelf aangewezen, kwetsbaar. Ons
werk is een heel apart soort werk. De eenzaamheid die we nodig hebben om te
kunnen werken, kan tegen ons gebruikt worden, want het versterkt het
Einzelgänger-imago dat we ons zelf hebben gegeven. Bovendien kunnen we ons
werk niet zelf aan de wereld tonen; we hebben een heel apparaat nodig om het te
publiceren en te distribueren. En ons werk is kwetsbaar omdat we geen stem hebben
in de industrie die van ons leeft - er is voor ons eigenlijk geen plaats in de
boekenbusiness.

Systeem
En als individuele Einzelgänger zullen we er nooit een plaats krijgen. En als
heldhaftige individuele schrijvers ook niet. Uitgeven is een concurrerende,
winstmakende industrie die op nog meer winst uit is. Als het dat niet was, zouden
we er waarschijnlijk geen greintje respect voor hebben. Het is een systeem dat doet
waar het goed in is, en het is goed omdat het er al zo lang ervaring mee heeft. Het
is een systeem dat functioneert - als het wil. En we mogen niet vergeten dat het
functioneert op de manier waarop het dat doet omdat het daartoe de kans krijgt.
We leven in een tijdperk van vergevorderd, tot roverij vervallend kapitalisme. Het
feit dat we in zo'n sfeer publiceren, plaatst ons in een zwakke positie. We laten ons
verleiden tot spelletjes die door anderen voor weer anderen zijn ontworpen, tot
definities van ons werk die door anderen zijn bedacht, tot persoonlijke en
beroepsmatige tegenstellingen waarvan anderen profijt trekken, tot mechanische
wraakgevoelens, tot ijdelheid zonder trots, tot roem zonder status, tot acceptatie
van het ‘gegeven’ dat de commercie er nu eenmaal is. Het geromantiseerde en
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verkeerd toegepaste individualisme houdt ons ook gemachtzuchtig. We blijven leken
op het gebied van contracten, geld, voorzieningen, rechten, de manier waarop de
relatie tussen auteur en uitgever zou moeten functioneren en de dingen die zowel
de uitgever als de schrijver bedreigen. Het houdt ons in een ongunstige positie in
de relatie schrijver-uitgever, op de punten waar die relatie averechts werkt.
Individualisme kan ons ook afhankelijk houden van stichtingen, beurzen, toelagen,
universiteiten, kloosters en aalmoezen. En als het zo door blijft gaan, zal het
individualisme ons werkloos maken - het zal ons afhouden van het werk dat we
gekozen hebben. De politieke filosofie van ons land bezingt zijn liefde voor het
individualisme, de aard van ons werk doet ons het prijzen en de concurrentie-drang
van het uitgeversbedrijf koestert het.
We worden misbruikt en monddood gemaakt, niet als individuen maar als
schrijvers. Als de hekken dichtgaan, zal de wacht niet vragen of we voor ons plezier
of voor het algemeen nut schreven. Hij schuift de grendel er gewoon voor. Vergist
u niet, als er boeken van planken gerukt worden of de brandstapel opgaan, zullen
de vlammen literaire kritieken én romans verteren, gedichten én historische werken,
het elitaire én het populaire. En het werk van een dichter die zijn hele leven over
één volmaakt gedicht heeft gedaan zal even snel verbranden als dat van een enorm
populaire romanschrijver. Als er smaadprocessen komen, zal de aanklager zich niet
afvragen of we door overheidsof particuliere fondsen werden gesteund, noch of we
door familieleden uit de nood zijn geholpen.

Dromers en wijsgeren
Er zijn dromers en wijsgeren onder ons, mensen die rust nodig hebben en mensen
die van chaos houden, sommigen die voor het nageslacht en anderen die voor het
moment schrijven. Maar we zijn allemaal arbeiders in de beste, alledaagse zin van
het woord. En als arbeiders hebben we behoefte aan bescherming in de vorm van
feiten. Wie zijn we? En met zijn hoevelen zijn we? Hoeveel verdienen we? Hoeveel
wordt er aan ons verdiend? Waar hebben we recht op?
We hebben gestructureerde bescherming nodig: een toegankelijke organisatie
die de verschillende belangen van alle schrijvers werkelijk behartigt. Een organisatie
die zich voor de rechten van een minderheid opwerpt. En we hebben bescherming
nodig in de vorm van duidelijkheid, inzicht in de beperkingen die het individualisme
oplegt en de persoonlijke, masochistische pijn die het kweekt. We moeten ophouden
met die gruwelverhalen
Vervolg op pagina 55
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Waar laten we de bourgeoisie?
De politieke theorie van het marxisme volgens Ralph Miliband
Politieke theorie van het marxisme door Ralph Miliband Uitgever: Van
Gennep, 196 p., f29,60
Percy B. Lehning
Miliband wil met zijn Politieke theorie van het marxisme (een vertaling van het in
1976 verschenen Marxism and Politics) een overzicht geven van de marxistische
politieke theorie. Volgens Miliband zelf is dit in essentie een boek over iets dat er
(nog) niet is: er is geen systematische politieke theorievorming vanuit een marxistisch
perspectief. Het is niet Milibands bedoeling om in eerste instantie zelf een originele
bijdrage aan die theorievorming te leveren. Zijn bedoeling is om aan de hand van
de geschriften van Marx, Engels en Lenin zo'n theorie te reconstrueren, ‘vóór alles
op basis van een lezing van Marx zelf’.
Ter verklaring voor het ontbreken van zo'n systematische politieke theorie wordt
wel aangevoerd dat in de marxistische theorie de politiek vooral gezien wordt als
een ‘afgeleide’, gedetermineerd en geconditioneer door de ‘economische basis’.
Ten onrechte echter, volgens Miliband. In zo'n interpretatie wordt uitgegaan van het
primaat van de economische basis, maar ‘Marx' eigen denkwijze was sterk
anti-deterministisch, het marxisme is geen “economisch determinisme”’.
Miliband stelt zich ten doel te laten zien wat marxistische politieke theorie nu
precies inhoudt én aan te geven in hoeverre zo'n theorie aspecten van de historische
of hedendaagse werkelijkheid kan verhelderen. Bij het opbouwen van deze theorie
komen achtereenvolgens aan de orde: het begrip ‘klasse’, ‘staat’, de problemen van
organisatie en de problemen van strategie.
Specifiek voor de politieke theorie van het marxisme is wat als het wezen van
een conflict in de maatschappij wordt onderkend: een conflict tussen klassen, waarbij
de ene klasse de andere onderdrukt en overheerst én de these dat dit conflict binnen
dit klassensysteem onoplosbaar is. Klassen zijn de dramatis personae van de
geschiedenis en klassenstrijd is er de motor van. Het zal duidelijk zijn dat het bij
zo'n uitgangspunt van cruciaal belang is dat eenduidigheid bestaat over wat er onder
het begrip ‘klasse’, bij voorbeeld ‘arbeidersklasse’, verstaan moet worden. Miliband
tracht die vraag - overeenkomstig zijn eigen doelstelling - te beantwoorden aan de
hand van een exegese van wat Marx en Engels hierover te berde hebben gebracht.

Lenin, tekening van David Levine
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Helaas levert dit niet de nodige duidelijkheid op: het blijft vaag wat nu precies de
classificatiecriteria zijn voor het al dan niet behoren tot een bepaalde klasse.
Natuurlijk, in algemene zin is het in de klassieke teksten geen probleem om aan te
geven wie bij voorbeeld tot de arbeidersklasse behoren (diegenen die meerwaarde
produceren vanuit een ondergeschikte positie) en wie tot de ‘kapitalisten’ behoren
(de bezitters van de produktiemiddelen). Maar waar de grenzen getrokken moeten
worden tussen bij voorbeeld ‘arbeiders’ en het groeiende aantal ‘werknemers’ die
technische, intelectuele, leidinggevende taken vervullen, blijft onbeantwoord.
Evenzeer is dit het geval met het classificatieprobleem ‘binnen’ de heersende klasse.
Een strikte tweedeling is in het werk van Marx zelf al niet te vinden en, belangrijker
nog, zou onbruikbaar zijn. Hoe dat ook zij, Miliband merkt op dat het in ieder geval
voor Marx, Engels en Lenin duidelijk was dat de ‘arbeidersklasse’ voornamelijk
gevormd wordt door loonarbeiders uit de industrie. Miliband voegt daaraan toe:
‘Voor het bespreken (van de marxistische politieke theorie) is dit genoeg, mits er
volop rekening wordt gehouden met de vele problemen die de term met zich
meebrengt...’ Maar dit is natuurlijk niet genoeg als de doelstelling is om een politieke
theorie te reconstrueren die niet alleen wil nagaan wat Marx ‘eigenlijk’ heeft gezegd,
maar die ook enige waarde wil hebben voor het beoordelen en verklaren van
klassentegenstellingen in de hedendaagse maatschappij.
Het is een bekend gegeven dat het orthodoxe marxisme zich voor grote problemen
gesteld ziet bij het verklaren van de opkomst van een ‘nieuwe middenklasse’. Waar
die te plaatsen in de klassieke opvatting over klassen? Hier blijkt dan ook de
zinloosheid van een exegese à la Miliband de traditionele begrippen zijn onbruikbaar
voor nieuwe ontwikkelingen. Het zou er juist om moeten gaan de klassieke
klassentheorie te actualiseren. Het gaat, met andere woorden, om een bruikbare
operationalisering van het traditionele klassenbegrip. Dáár liggen de werkelijke
problemen voor het opstellen van een marxistische politieke theorie. (Op dit gebied
wórdt creatief werk verricht, bij voorbeeld door Erik Olin Wright in Class Structure
and Income Determination, 1979).
De klassenstrijd, waar klassen in de marxistische theorie in verwikkeld zijn, vindt in
eerste instantie plaats binnen een nationale staat. Het mag dan ook geen
verwondering wekken dat de rol van de staat een belangrijk aspect vormt in de
marxistische politieke theorie. Maar voor de marxistische staatstheorie in het
bijzonder geldt - in nog sterkere mate dan voor de marxistische politieke theorie in
het algemeen - dat het een onderontwikkeld gebied is waar, globaal gesproken, pas
sinds het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig verandering
in is gekomen. In deze studies staat niet de exegese van Marx, Engels en Lenin
centraal, maar wordt de marxistische methode met originaliteit toegepast, waarbij
de vraag of deze originaliteit vruchten heeft afgeworpen buiten beschouwing blijft.
Het traditionele uitgangspunt (ook voor Miliband) is de bekende formulering uit Het
Communistisch Manifest: ‘Het moderne staatsapparaat is slecht een comité dat de
gemeenschappelijke zaken van de gehele bourgeoisie beheerst.’ In dit citaat wordt,
aldus Miliband, gesproken van ‘de gemeenschappelijke zaken van de gehele
bourgeoisie’, wat impliceert ‘dat de bourgeoisie een sociaal geheel is dat uit
verschillende, en daarom potentieel of daadwerkelijk strijdige elementen bestaat’.
Miliband gaat na welke verklaringen vanuit marxistisch perspectief gegeven zijn,
om aan te tonen dat de staat inderdaad het ‘werktuig’ van de ‘heersende klasse’ is.
Dat zijn er drie die, bij elkaar genomen het antwoord op die vraag leveren: 1. het
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karakter van het leidinggevende personeel van de staat dat tot dezelfde klasse
behoort; 2. de druk die door de economisch dominante klasse wordt uitgeoefend;
3. de structurele dwang die door de produktiewijze wordt opgelegd.
Alle drie de verklaringen schieten volgens Miliband echter te kort. Daarvoor in de
plaats komt hij met het concept van de relatieve autonomie van de staat. De staat
vervult in deze visie een functie van bemiddeling en verzoening tussen de
verschillende elementen of ‘onderdelen’ van de bourgeoisie, die verschillende en
strijdige belangen hebben. Deze verzoening kan alleen plaatsvinden als de staat
een bepaalde mate van autonomie bezit ten opzichte van die ‘heersende klasse’.
De ‘staat’ treedt op ten dienste van het belang van de ‘heersende klasse’, maar
doet dat niet op haar bevel, aldus Miliband.

Autonomie
Dit concept van de relatieve autonomie van de staat fungeert in deze visie, zo kan
men stellen, als reddingboei van de marxistische politieke theorie. Want zonder dit
concept is Miliband niet in staat te verklaren hoe conflicten binnen de bourgeoisie
opgelost worden en evenmin hoe vervormingen die de kapitalistische staat doorvoert,
begrepen kunnen worden. De autonomie van het staatsapparaat maakt de
hegemonie van de verdeelde bourgeoisie mogelijk. Het staatsapparaat (althans de
personen die het apparaat bezetten) ziet in wat het belang op lange termijn van de
heersende klasse is. In dit opzicht is er een opvallende parallel met de visie dat de
(communistische) voorhoede partij weet wat het belang op langere termijn van de
arbeidende klasse is.
Ook in dit geval doet Miliband geen enkele poging om het begrip ‘relatieve
autonomie’ te operationaliseren, laat staan dat hij haar houdbaarheid empirisch
onderzoekt. Hoewel hij - terecht - in het begin van zijn boek benadrukt dat in het
marxisme een serieuze traditie van politicologisch onderzoek ontbreekt, zoekt men
tevergeefs naar aanzetten tot een dergelijk onderzoek. Toch kan de bruikbaarheid
van de door Miliband gehanteerde concepten uiteindelijk natuurlijk niet gebaseerd
worden op exegese van de klassieken!
Een bekend debat in de marxistische politieke theorie is dat rondom het probleem
van de relatie tussen ‘klasse’ en ‘partij’, tussen ‘democratie’ en ‘doelmatigheid’. Is
er een organisatie nodig in de vorm van een arbeiderspartij of dient de
arbeidersklasse zich bij voorbeeld in vakbonden te organiseren? Hier berust de
exegese van Miliband voornamelijk op het werk van Lenin. Al met al vormt dit deel
een uitermate pover geheel, waarvan de essentie is dat de spanning tussen partij
en klasse theoretisch niet is opgeheven. Sterker nog, zo'n oplossing is waarschijnlijk,
aldus Miliband, zelfs niet mogelijk. ‘In termen van de marxistische politieke theorie
blijft de vraag hoe de afstand tussen degenen die het beleid bepalen en degenen
uit wier naam dat wordt bepaald te verkleinen, open.’ Een bijdrage tot het opbouwen
van een marxistische politieke theorie kan dit moeilijk genoemd worden.
Het marxisme is een politieke doctrine die voor alles is gericht op het tot stand
brengen van een socialistische omwenteling. Essentieel daarbij is de vraag naar
de strategie die daartoe gevolgd moet worden. Het laatste deel van Milibands boek
handelt over twee verschillende strategieën: de reformistische en de revolutionaire,
of - in de termen van Miliband, de constitutionele en de insurectionistische (=
leninistische) weg. Allereerst moet benadrukt worden dat de reformistische weg
niets te maken heeft met het pad dat sociaal-democratische partijen bewandelen.
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Dit zijn ‘echte’ revisionistische partijen, aldus Miliband, volledig verankerd in de
bestaande maatschappelijke orde en in het geheel niet van plan om zich aan een
algehele omwenteling van de maatschappij in socialistische zin te wijden.

Reformisme
Reformisme is daarentegen wél als zo'n strategie te zien. Het ziet de verwezenlijking
van het socialisme via een strijd binnen de grenzen van het constitutionalisme
(gericht op verkiezingssucces), als een mogelijkheid, waarbij de revolutionaire
doeleinden niet overboord gezet worden. Daarnaast schetst Miliband het leninistische
pad, maar dat is nog steeds volgens Miliband geen reëel alternatief meer, gezien
de aantrekkingskracht van de reformistische weg. Na een schets van deze twee
scenario's (die de twee polen vormen van een debat dat het grootste deel van deze
eeuw centraal heeft gestaan in de marxistische politieke theorie) concludeert Miliband
echter dat ‘geen van beide “modellen” realistische perspectieven en vooruitzichten
biedt’.
Wie nu mocht verwachten dat Miliband in het kader van het opbouwen van een
marxistische politieke theorie vervolgens met een eigen scenario zou komen, komt
bedrogen uit. Dat laat hij achterwege.
Een mogelijk antwoord op dit tekort dringt zich op. Zowel bij de behandeling van
de verhouding klasse/partij, als bij die van mogelijke strategieën komt Miliband tot
de conclusie dat de traditioneel gegeven antwoorden niet voldoen, zonder zelf in
staat te zijn wél een doeltreffend antwoord te formuleren. De kennelijk nog immer
bestaande onmogelijkheid om na ruim honderd jaar een alomvattende marxistische
politieke theorie te ontwikkelen lijkt niet zozeer gezocht te moeten worden in het
onvermogen van Miliband, maar lijkt veeleer toe te schrijven aan een onmogelijkheid
die inherent is aan de marxistische politieke theorie zélf. Als dit inderdaad de
conclusie moet zijn na lezing van Milibands boek, dan heeft hij de marxistische
politieke theorie een slechte dienst bewezen.
Noch de theoretische vragen die centraal staan in de marxistische politieke theorie
(hoe de maatschappij te hervormen, wat is de taak van de arbeidersbeweging, wat
is de taak van de staat, wat is precies de ‘arbeidersklasse’), noch de strategische
vragen (hoe dienen die ideeën gerealiseerd te worden, met wie moet worden
samengewerkt, hoe organiseert men zich) zijn opgelost en in die zin kan men van
een crisis, zo niet van een bankroet van de marxistische politieke theorie spreken.
Dit alles moet echter niet bij het historische en daadwerkelijke alternatief van het
marxisme, de sociaal-democratie, tot enig triomfantalisme of leedvermaak leiden.
Ongelukkigerwijze immers bestaat de crisis in de sociaal-democratie nu juist daaruit
dat zij bij het beantwoorden van exact dezelfde theoretische en strategische vragen
het spoor evenzeer is bijster geraakt.
Tot slot moet mij nog een opmerking over de vertaling van dit boek van het hart. In
de Nederlandse uitgave ontbreekt zowel de index, als de bibliografie. Ernstiger
echter is de ongekende slordigheid van de vertaling: ‘klasse’, daar waar het moet
zijn ‘produktiewijze’, ‘staten’ in plaats van ‘staatsapparaten’, ‘Russen’ in plaats van
‘Bolsjewisten’, ‘meer’ in plaats van ‘evenveel’, ‘allerminst’ in plaats van ‘minstens’,
‘kortstondig’ in plaats van ‘kortzichtig’, ‘mogelijkheid’ in plaats van ‘moeilijkheid’,
‘minst’ in plaats van ‘minder’, enzovoorts en zo verder.

Toni Morrison
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waar we zo van smullen. Joyce heeft het manuscript van Ulysses veertien keer
teruggekregen. Van zo'n verhaal smul ik niet, ik vind het afgrijselijk. Fitzgerald was
leeg en kon niet meer werken. Hemingway werd wanhopig en kon niet meer werken,
A werd krankzinnig, B stierf verpauperd, C heeft zich zelf doodgedronken, D kwam
op de zwarte lijst en E pleegde zelfmoord. Zulke verhalen vind ik afschuwelijk. In
gevangenissen en concentratiekampen zijn meesterwerken geschreven, maar ook
stompzinnige boeken. Leed geeft een boek geen waarde. Het maakt je razend en
schaadt je werk. Het enige dat die verhalen ons leren is dat eenzaamheid,
concurrentiedwang en verdriet het lot van een schrijver zijn zolang hij zich niet tot
een organisatie of netwerk kan wenden.
Wat we nodig hebben, zit hier geloof ik al: drieduizend schrijvers bij elkaar. Om
ons vrij te kunnen uiten, moeten we gezamenlijk een vuist maken. Als ons dat lukt,
hangt ons lot niet langer af van de grillige smaak van het publiek, een
wetenschappelijk fiat of demonstratief onbenul. We staan al op de barricaden. De
emotie die het gedrukte woord soms opwekt, sleurt ons naar de barricaden, of we
willen of niet. In een leerboek voor onderdrukkers zouden de schrijvers meteen
worden aangewezen als de eersten die je in de gaten moet houden. En terecht.
Taal is heilig. Als je een cultuur wilt vernietigen, begin je met de taal. Je verbiedt
het spreken van die taal en legt het gedrukte woord aan banden. Je zeeft en filtert
haar net zolang totdat zij zich aan de heersende taal aanpast, de taal die de grootste
marine en de meeste kanonnen heeft. Om over latere generaties te kunnen heersen,
moet je het woord in bedwang houden en de boeken waar dat woord in staat. We
hebben geen behoefte aan schrijvers als eenzame helden. We hebben behoefte
aan een heldhaftige schrijversbeweging - assertief, militant en vechtlustig. Dat is
onze opdracht, welk risico we ook lopen: we hebben er voor gekozen. Maar het is
ook onze kracht: we hebben het verdiend. Als er op dit congres maar één resolutie
wordt aangenomen, laat het dan een resolutie zijn waarbij we besluiten op de
barricaden te blijven, want daar horen we. We moeten niet alleen de spil van onze
cultuur zijn. We moeten soeverein worden.
© The Nation, 24 oktober 1981
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Regeren is een vertrouwenstruc
James Fallows over de orgie van militaire bestedingen in het
Pentagon
National Defense door James Fallows Uitgever: Random House 204 p.
f40,50 Importeur: Van Ditmar
Hugo Arlman
‘Als elke discussie over kernwapens zou beginnen met de uitspraak dat niemand
eigenlijk weet waarover hij het heeft, zouden we een eind op weg zijn naar een
evenwichtiger kijk op deze wapens.’
Dat is een stelling van James Fallows die gerust ketters genoemd mag worden:
er is nauwelijks een politiek onderwerp te bedenken waar al vijfendertig jaar op zo'n
theologische manier mee is omgesprongen als de kernbewapening, de dreiging uit
het Oosten of de hoogte van defensieuitgaven.
De Amerikaanse diplomaat George Kennan noteerde al in 1950 in zijn dagboek:
‘De president, het Congres, de media en het grote publiek dwalen rond in een doolhof
van onwetendheid, gissingen en vermoedens, waarin de werkelijkheid op talloze
punten met fictie vermengd is en waarin ongerechtvaardigde veronderstellingen de
geldigheid van uitgangspunten hebben gekregen.’ Het is een beschrijving die voor
elk jaar sindsdien opgaat.
De tegenstanders van ‘het spook van de vredesbeweging’, die zich zelf ongetwijfeld
als Realpolitiker beschouwen, mogen dan ook niet verbaasd zijn over het religieuze
karakter dat de anti-kernwapenbeweging soms kenmerkt: zelf hebben ze de
kernbewapening vijfendertig jaar lang als geloofsartikel aan de man gebracht. Kritiek
stond altijd gelijk aan heulen met de vijand, redelijke argumenten werden niet
gehoord, doorwrochte analyses ter zijde geschoven en discussies vermeden of de
kop in gedrukt. Ir. Henk Vredeling, minister van Defensie in het kabinet-Den Uyl, toch geen radicaal - vertelde vorig jaar in NRC Handelsblad: ‘Ik herinner mij nog
dat in de vergaring van de ministeriële Defense Planning Committee getracht werd
mij het woord te ontnemen, aangezien de secretaris-generaal van de Navo meende
dat het geen pas gaf in een Navo-vergadering de toepassing van de Navo-strategie
ter discussie te stellen.’ En dezelfde Joseph Luns verschool zich achter zijn autoriteit
als Kanselier Geheimschrijver van de Westelijke Verdediging toen hij onlangs in
een interview in het weekblad De Tijd zei: ‘Wanneer iemand het weet, ben ik het
wel, en ik zeg: er is een dreiging en zij wordt iedere week sterker.’

James Fallows

Religieus
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‘Regeren is een vertrouwenstruc,’ laat de Engelse romanschrijver C.P. Snow iemand
in een van zijn boeken zeggen. ‘Als mensen het vertrouwen kwijtraken, kom je een
beetje in moeilijkheden.’ Dat duidt exact aan wat er in West-Europa gebeurd is.
Vijfendertig jaar lang is ‘de dreiging uit het Oosten’ verkocht met drogredeneringen,
vervalste feiten, selectief uitgelekte geheimen, niet bestaande ‘raketachterstanden’
of gewone leugens, terwijl keer op keer bleek dat de feiten geen feiten waren en de
argumenten rationaliseringen voor ontwikkelingen die al jaren aan de gang waren.
De documenten waarmee de Amerikanen de Russische betrokkenheid bij El Salvador
aan de bondgenoten probeerden te slijten, deugden niet. En het speciale boekwerk
waarmee de huidige minister van Defensie in de Reagan-regering, Caspar
Weinberger, het Atlantische bondgenootschap tot hogere defensiebestedingen wil
bewegen, zit vol onjuistheden, onvolledigheden en verdraaiingen (zie VN 10/10/'81).
Tot grote schrik van vooral de Westeuropese politici werkt de ‘truc’ niet meer, en
zelfs in de Verenigde Staten begint het vertrouwen in het nut van een sterke defensie,
ondanks of dank zij Reagan, te tanen, volgens een recente enquête in Newsweek.
Misschien dat daar de oproep ‘een sterke defensie handhaven en vaker naar de
kerk gaan’ (John Foster Dulles in de jaren vijftig) nog helpt, in West-Europa is het
effect tegenovergesteld.
Al hebben de aanhangers van een krachtige westerse defensie-inspanning het recht
van spreken over het ‘religieuze’ karakter van de vredesbeweging verloren, dat
neemt niet weg dat enig wantrouwen over dat religieus-ethisch reveil op zijn plaats
is.
Nu de kerken leegstromen, lijkt het er soms op dat de kerkgangers toch niet
zonder een satan kunnen en de kernbewapening daarvoor hebben uitverkoren.
Geloofsgemeenschappen, politieke partijen en huisvrouwenverenigingen roepen
hun leden bijeen om een maandlang kernwapens te ‘doen’ - soms wordt de
kernenergie in een moeite door nog even meegenomen - en de uitkomst van dat
ritueel is onveranderlijk hetzelfde: de bisschop, het moderamen, de partijleiding of
simpelweg het bestuur wordt geadviseerd de banvloek over deze nieuwe demonen
uit te spreken.
Het is dan ook onvermijdelijk dat discussies tussen voor- en tegenstanders van
de kernbewapening meer het karakter van een theologisch gesprek over het verschil
tussen de lijdende, strijdende en zegevierende kerk of de betekenis van Artikel 31
krijgen, dan van een debat waarin feiten, argumenten en logica tellen en
vooronderstellingen open en bloot op tafel liggen.

Obsessie
National Defense is een boek waarin dat wel gebeurt. James Fallows, vroeger
speechschrijver van president Carter en tegenwoordig redacteur van The Atlantic,
heeft een uiterst verhelderende analyse geschreven over het Amerikaanse - en
daarmee westerse - defensiebeleid. Een analyse zonder religieuze part pris, of het
zou zijn opvatting moeten zijn dat er geen reden is bewapeningsuitgaven op een
andere manier te bekijken dan uitgaven voor sociale uitkeringen, namelijk toetsing
aan de doelstellingen, de efficiëntie en effectiviteit van de gehanteerde middelen.
Het resultaat van een dergelijke doorlichting is - het zal sommigen niets verbazen
- vernietigend.

Hoogstandjes
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Het toont een Pentagon (Amerikaans ministerie van Defensie) dat uitsluitend bezig
is met het uitgeven van zoveel mogelijk geld, waaraan doet er niet toe, dat
geobsedeerd is door technologische vernieuwingen die slechts zelden verbeteringen
zijn en waarin elke verandering ten goede in de weg gestaan wordt door de vrees
promotiekansen op het eigen departement of later in de defensie-industrie, in gevaar
te brengen. In de woorden van Melvin Laird, minister van Defensie onder Richard
Nixon: ‘Het ergste wat er kan gebeuren is dat het land zich in een orgie van militaire
bestedingen stort die tot economische chaos binnenslands en tot verwarring in het
buitenland leidt, en die het Pentagon niet aankan.’ Fallows laat in een aantal
hoofdstukken die voor een deel als artikelen in The Atlantic of The New York Review
of Books verschenen, zien wat voor gevolgen die obsessie met technologie, ‘de
jacht op het magische wapen’, heeft. Ten eerste dat, of het nu om een geweer of
een vliegkampschip gaat, wapens daar niet noodzakelijkerwijs beter, maar in ieder
geval wel duurder van worden. Soms alleen maar omdat er zoveel extra gadgets
aan een apparaat worden toegevoegd dat de prijs in vergelijking met de
burgermaatschappij omhoog schiet: een leger-videorecorder is drie keer zo duur
als een gewone. En het effect van die extravagante prijsstijgingen over het verloop
van jaren is dat, ondanks verhogingen in de defensiebudgetten, men steeds minder
van een gegeven wapen kan kopen. De eenenveertig Polaris-duikboten zullen
worden vervangen door twintig Tridents, terwijl de laatste bovendien sneller door
de vijand kunnen worden opgespoord.
De combinatie van minder in aantal én ondanks de technische hoogstandjes,
minder in praktische kwaliteit, heeft soms opvallende gevolgen.
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Fallows becijfert dat je voor een gegeven bedrag niet alleen viermaal zoveel
eenvoudige straaljagers kan kopen dan ingewikkelde (voor experts: viermaal zoveel
F-5's dan F-15's), maar dat je met de eenvoudiger toestellen bovendien tien keer
zoveel vluchten kan maken, omdat die volledig gecomputeriseerde F-15's vrijwel
voortdurend met mankementen aan de grond staan. Terwijl de technologische
kwaliteiten - bij voorbeeld het 2,5 maal de geluidssnelheid kunnen vliegen - in de
gevechtspraktijk weinig nut hebben. De Amerikaanse straaljagers die in de
Vietnam-oorlog op dergelijke topsnelheden vijandelijke vliegtuigen achtervolgden,
werden vaak wegens brandstofgebrek tot landen gedwongen.
De keuze voor technisch geavanceerde wapens - slechts zelden te rechtvaardigen
vanuit de stelling dat de Russen ook zover zijn - heeft daarom ernstige gevolgen
omdat bij elke voorgestelde verhoging van de defensie-uitgaven geschermd wordt
met het argument dat het Warschaupact ergens méér van heeft. ‘Het argument dat
we in aantallen overvleugeld worden is daarom verkeerd omdat het versluiert dat
als de Verenigde Staten minder tanks en straaljagers heeft dan de Sovjetunie, dat
komt doordat de Amerikaanse wapenmeesters ervoor gekozen hebben er minder
te maken.’ Fallows berekent dat één nucleair-aangedreven vliegkampschip met
escorte ongeveer zes miljard dollar kost, ‘voor hetzelfde geld kunnen we de gehele
achterstand in de produktie van tanks en gevechtsvliegtuigen inhalen.’ De
neutronengranaat, zo schreef Ian Mather in de Observer, kost een miljoen dollar en
is met name bedoeld tegen de Russische tankovermacht. Maar voor de prijs van
twee neutronengranaten kunnen ook drie nieuwe tanks of vijftig geavanceerde
anti-tankwapens aangeschaft worden.

Voetangels
De genoemde voorbeelden - de lijst is eindeloos uit te breiden - kunnen wellicht als
detailkritiek worden afgedaan. Ze tonen stuk voor stuk wel aan met wat voor gemene
voetangels en klemmen de argeloze krantelezer rekening moet houden. Of het nu
gaat om becijferingen over de Russische defensie-inspanning, die een paar jaar
geleden plotseling omhoog gingen omdat de CIA-rekenaars hun methode
veranderden; de technische kwaliteit van de Russische wapens - de MIG-25 bleek,
toen een Russische piloot er een in Japan aan de grond zette, veel minder dan men
gedacht had; de kwetsbaarheid van de Amerikaanse raketten ter land - het idee dat
een van beide partijen met een hoge mate van zekerheid in staat zou zijn over een
traject van negenduizend kilometer een raket binnen een straal van een paar honderd
meter te laten neerkomen, is door de gebroeders Cockburn in The New York Review
vorig jaar overtuigend ondergraven. Enzovoorts.
Als het allemaal niet zo angstwekkend en onheilspellend was, zou je National
Defense een heel geestig boek kunnen noemen, een deeltje in de serie De Wet van
Murphy - ‘alles wat mis kan gaan, gaat mis’. Maar bij zo'n boek moet ik altijd denken
aan de uitspraak van I.F. Stone: ‘Waarom is het nodig die alleenstaande boerin met
twee koeien in de buurt van Kiev tien keer te kunnen doden?’

‘Die Jungfrau schlaft so schön allein, der Jüngling sieht den Grund nicht ein’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

61

Vadertje, moedertje en het wonderbrood
Een sympathieke satire op de smartlappencultuur
Baby Love door Joyce Maynard Uitgever: Alfred N. Knopf, 256 p., f34,50
Importeur: Van Ditmar
Ton Anbeek en Dawn Foor
Baby Love begint met het onschuldig klinkende, zakelijke zinnetje: ‘Four girls sit on
the steps outside the Laundromat.’ Die onschuldigde indruk wordt snel verstoord:
Sandy is achttien jaar oud, getrouwd en moeder; Tara en Wanda, beiden zestien,
zijn ongehuwde moeders; het vierde meisje, Jill, is ook zestien en zal niet veel later
haar wens in vervulling zien gaan: ook zij raakt zwanger. Joyce Maynard koos
daarmee een onderwerp dat de Amerikanen de laatste tijd steeds meer zorgen
baart. Zo kon men onlangs nog in Time lezen dat op dit moment 1,3 miljoen kinderen
een teenager als moeder hebben; de helft van deze moeders is ongetrouwd. Dit
opvallende gegeven gebruikte Joyce Maynard als invalshoek voor een vaak heel
amusante, soms ook wrange kritiek op de Amerikaanse samenleving.
Het Time-artikel geeft ook een aantal motieven van de jonge moeders weer: een
baby is een statussymbool, moederschap is een duidelijk teken van volwassenheid,
maar ook: een kind is een lekker knuffeldier. Een meisje van veertien zei: ‘Ik denk
dat iedereen een kind wil. Waarschijnlijk om hun leven zin te geven. Ze vervelen
zich zo sterk dat ze niets met hun eigen leven kunnen beginnen.’ Een dergelijke
uitspraak had zo uit de mond van een van Joyce Maynards romanfiguren kunnen
komen. Haar vier jonge moeders lijken een getrouwe afspiegeling te vormen van
de Amerikaanse werkelijkheid. De geciteerde motieven voor het moederschap
klinken buitengewoon naïef. Ze komen stuk voor stuk terug in Baby Love, waar de
kinderlijke verwachtingen leiden tot grote frustraties. Wanda bij voorbeeld schijnt
niet ontevreden: ze heeft als moeder een eigen huis en beschikt over een zekere
vrijheid: ‘She can have chocolate ice cream for breakfast if she wants.’ Maar een
baby is niet alleen maar een speelpop, de kleine kan ook behoorlijk lastig zijn. Ten
einde raad gaat ze er dan ook hoe langer hoe meer toe over haar dochter een fikse
aframmeling te geven. De droom die de iets oudere Sandy koestert: een gezellig
klein gezinnetje, verbrokkelt langzaam als ze merkt hoe haar achttienjarige man
steeds onverschilliger wordt voor vrouw en kind. Steeds blijkt dat de hoge
verwachtingen niets met de realiteit te maken hebben. Dat geldt even sterk voor de
iets oudere koppels die beschreven worden. Zo is er het hippe stel uit New York
dat een tijd buiten gaat wonen. De man, een schilder, begint onder invloed van het
fraaie landschap weer figuratief te schilderen; bij zijn vriendin heeft het ‘terug naar
de natuur’ andere gevolgen: ze wil een kind. Het laatste stadium is vertegenwoordigd
door Reg en Doris, de ouders van Jill. Ook zij moesten trouwen, ook zij leerden
beseffen hoezeer de illusie van de werkelijkheid verschilde.
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Joyce Maynard

Waar komen deze mooie dromen, die uiteindelijk tot zulke droevige teleurstellingen
leiden, nu vandaan? Het boek geeft daarop een duidelijk antwoord: een voortdurende
ondertoon wordt gevormd door het gesnater van de televisie, de frazes van de
reclame, de romantische liedjes op de radio. Ann bij voorbeeld is eenvoudig het
slachtoffer van de smartlappencultuur. Ze draait de hele dag country & western
muziek, en cultiveert daarmee haar depressies, want natuurlijk kan een meisje maar
één keer in haar leven werkelijk liefhebben; als dat mislukt, is alles voorbij - zelfs al
ben je pas eenentwintig. In Baby Love wordt het leven van niet minder dan een stuk
of twintig personages gedurende korte tijd gevolgd. Door die brede opzet slaagt
Joyce Maynard erin een soort panorama van de Amerikaanse samenleving te geven;
zelfs een van de meest opvallende produkten van die maatschappij, de crazy killer,
ontbreekt niet. Het knappe van het boek is dat de schrijfster al deze figuren
herkenbaar en vaak ook sympathiek heeft weten te maken. Natuurlijk deelt ze de
illusies van haar romanfiguren niet (anders had ze er niet zo'n aardig boek over
kunnen schrijven) maar ze beschrijft ze niet vanuit de hoogte. Ze weet zich heel
goed in de wereld van haar kleine zielen in te leven en heeft met name een scherp
gevoel voor klein leed, getuige bij voorbeeld een passage als deze: ‘Tara wishes
she had a guitar. She would like to learn some songs she could sing to Sunshine.
She would make up her own songs. It would take a long time to learn how to play
the guitar, of course. What would be good is an Autoharp. The music teacher used
to bring one to their class every week when Tara was in elementary school. All you
had to do was push a button and it would make a chord. Every week somebody got
a turn playing it, but Tara never did. The week it was supposed to be her turn they
had a snow day and the next day they moved on to someone else. Tara wanted to
remind the teacher, but she has always been shy.’ Baby Love is een boek zonder
grote literaire pretenties. Toch is dit debuut van Maynard een knappe prestatie omdat
ze situaties die in wezen heel tragisch zijn zó weet weer te geven, dat je vaak hardop
moet lachen. Wat een wereld van treurigheid wordt er niet opgeroepen door de
volgende zinnetjes (let op dat mooie ‘relations’, een eufemistische aanduiding van
wat niet meer is dan de ‘huwelijksplicht’): ‘Doris is surprised - this being Tuesday that Reg has worn his shorts to bed. This is how she knows he would like to have
relations, and they do not usually have relations on Tuesdays on account of Rockford
Files, which is his favorite show.’
De opmerking over Rockford Files is een van de talloze verwijzingen naar
bestaande televisieprogramma's. Bij de vertaling (die begin volgend jaar bij Bert
Bakker verschijnt) zal noodzakelijkerwijs heel wat van de humor in Baby Love
verloren gaan. Want eigenlijk moet je weten wie Phil Donahue is en wat Hollywood
Squares voorstelt - de schrijfster typeert haar personages door ze van bepaalde
televisieprogramma's te laten genieten. En wat moet de vertaalster beginnen met
al die mooie namen van de produkten die gekocht worden, zoals ‘Gee, Your Hair
Smells Terrific’, of ‘WonderBread’. WonderBread is een soort substantie waaruit
systematisch alles wat met de natuur te maken heeft, verwijderd is; wat overblijft is
niet het beloofde wonder, maar smakeloze pulp - en dat is precies het verschil tussen
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illusie en werkelijkheid dat Maynard zo prachtig in haar roman weergeeft. Een roman
die zo dicht op een samenleving is geschreven, vraagt natuurlijk om een lezer die
alle toespelingen en typeringen kan thuisbrengen. Maar Baby Love is geestig en
onderhoudend genoeg om een vertaling te kunnen overleven.
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Een mecenas voor het uitzonderlijke
J. Kneppelhout en het raadsel Jan de Graan
Een beroemde knaap door J. Kneppelhout Opnieuw uitgegeven, ingeleid
en geannoteerd door Marijke Stapert-Eggen Uitgever: Martinus Nijhoff,
183 p., f29,50
Marita Mathijsen
Er zijn biografieën die, tussen de regels door, meer zeggen over de biograaf dan
over de hoofdpersoon. Dat geldt in sterke mate voor de levensschets die J.
Kneppelhout schreef over Jan de Graan, een wonderkind uit de negentiende eeuw.
Geen mens zou de naam van de violist De Graan nog iets zeggen, als zijn korte
leven niet door Kneppelhout beschreven was. Een studie over hem als kunstenaar
zou ook geen groot belang kunnen hebben: hij stierf te jong om al een legende te
kunnen zijn geworden tijdens zijn leven, en een interpretatie van zijn vioolspel is
niet mogelijk omdat het niet geregistreerd werd, alhoewel wij ons enigszins een
voorstelling van de richting kunnen maken doordat er opnames bewaard zijn
gebleven van zijn beroemde leermeester in Duitsland, Joseph Joachim. Een studie
echter over De Graan als opgroeiende jongen, als wonderkind op weg naar een
volwassen kunstenaarschap, op een weg die wreed versperd werd door de dood;
een psychologische studie in treffende formuleringen door een pedagoog met scherp
observatievermogen neergeschreven, blijkt meer dan honderd jaar na de dood van
De Graan blijvend actueel te zijn. Kneppelhout, de voogd van de jongen, maakte
deze studie onder de titel Een beroemde knaap. Met een uitvoerige documentatie
en een veelzeggende inleiding is het werkje nu opnieuw uitgegeven door Marijke
Stapert-Eggen.

Jan de Graan

J. Kneppelhout is een van de intrigerendste buitenbeentjes van de Nederlandse
letterkunde in de negentiende eeuw. In zekere zin was hij een outcast: uit het soort
discriminatie dat niet alleen zwakkeren, maar ook sterkeren ten deel kan vallen,
hoorde hij bij geen enkele groep na zijn studententijd. Hij was té rijk om onder de
liberalen opgenomen te worden, té excentriek om zich onder de dominee-dichters
die zijn studievrienden geweest waren te handhaven, té erudiet en té goed op de
hoogte van buitenlandse ontwikkelingen om anderen niet ongerust te maken, en té
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groot kunstaanbidder om niet decadent gevonden te worden vóór de tijd kwam die
hem daarom gewaardeerd zou hebben. Als student had men hem een dweper
gevonden met zijn verering voor de Franse romantiek; toen hij onder het pseudoniem
Klikspaan de Studenten-typen en Studentenleven uitgaf, vond men hem te rauw;
later, toen hij nog slechts reisbeschrijvingen en kritieken publiceerde vond men hem
lui. Zijn vele mecenaten en zijn opvoedkundige bemoeienissen met jonge
kunstenaars en begaafde kinderen uit het volk werden met argwaan gevolgd, en
niemand schonk aandacht aan zijn in het Frans geschreven jeugdopstel l'Education
par l'amitié waarin de grondslagen van zijn levensopvatting te vinden zijn. Hij betoogt
in dit werkje (onder de titel Opvoeding door vriendschap kort geleden heruitgegeven)
dat voor de opvoeding niet ouders, leraren of professoren van belang zijn, maar de
aandacht van een verstandige oudere vriend, die in gesprekken probeert te
achterhalen wat iemands werkelijke aanleg is en die probeert te ontwikkelen, zodat
de maatschappij zoveel mogelijk profijt zal trekken van de talenten die zich in alle
lagen van de bevolking bevinden, en ieder zijn ware bestemming zal vinden.
Kneppelhouts oeuvre is even intrigerend als zijn levensstijl, hoewel niet altijd even
groots. De literaire ontwikkeling van de negentiende eeuw weerspiegelt zich in
zekere zin in zijn werk. In het begin zijn Kneppelhouts publikaties zuiver romantisch,
zoals zijn verhaal Doodendienst of zijn nooit herdrukte Zwitserse reisimpressies in
boekvorm In den vreemde. Zijn studentenschetsen uit de jaren veertig zijn realistisch,
inderdaad rauw voor zijn tijd, maar ze onderscheiden zich van latere werken doordat
het geen realisme om het realisme is, maar de bedoeling heeft de slechte praktijken
aan de universiteiten aan de kaak te stellen. Langzaam maar zeker drong de
psychologie in de persoonsbeschrijvingen van Kneppelhout door: de ‘flat characters’
worden ‘round’, en een meesterverhaal als De Portland-vaas vertoont reeds
naturalistische kenmerken in de beschrijving van de verderfelijke invloed van milieu
en erfelijkheid op de hoofdpersoon. Zo kan De Portland-vaas gezien worden als
een wegbereider voor de latere werken van Emants en andere naturalisten. Jammer
genoeg was Kneppelhout geen schrijver van lange adem: hij heeft nooit een roman
geschreven. En toch: met zijn instelling, zijn belezenheid, zijn observatievermogen,
zijn belangstelling voor het excentrieke en uitzonderlijke. zijn verering voor het
schone en zijn stijl, had hij dé grote roman van de negentiende eeuw in Nederland
kunnen schrijven.
Wat wél geschreven is, is echter alleszins het leven waard. Zeker geldt dit voor
zijn verhalen, zijn studentenschetsen en het biografietje van Jan de Graan, dat door
Busken Huet en Knuvelder als Kneppelhouts meesterwerk beschouwd wordt. In
Een beroemde knaap komen een aantal aspecten van Kneppelhouts schrijverschap
bij elkaar. De romantische belangstelling voor het buitengewone van een wonderkind
vermengt zich met de koele observatie van de naturalist, en de liefde die Kneppelhout
voor het bijzondere en engelachtig mooie kind koesterde, vermengde zich met zijn
wrevel over het geslotene en afwerende van het karakter. De belangstelling voor
Jan de Graan was bij Kneppelhout gewekt na een berichtje in de krant. Toen hij op
een concert het twaalfjarig kind hoorde, wendde hij zich met een voor onze tijd
onbegrijpelijke vanzelfsprekendheid tot de vader met het voorstel de opvoeding en
de
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opleiding over te nemen. Hij zag dat De Graan een buitengewoon kind was, waar
iets groots uit zou kunnen groeien, terwijl hij nu alleen maar aandacht om zijn leeftijd
trok. Hij vreesde dat de tournees door stad en land schadelijk waren voor zijn teer
gestel en zijn muzikale ontwikkeling in de weg stonden. De vader, een goudsmid
en wijntapper, die de muzikale aanleg van het kind ontdekt had en met ijzeren tucht
toezicht hield op zijn vioolstudie, voelde begrijpelijkerwijs niet veel voor Kneppelhouts
plannen, die in plaats van geld op te brengen, voorlopig slechts geld zouden kosten,
ook al zou hij daar niet zelf zorg voor hoeven te dragen.

J. Kneppelhout, naar een schilderij van J. Pieneman

Voogd
Het lot hielp Kneppelhout: Jans vader liep tbc op, dezelfde ziekte waaraan zijn vrouw
ook al bezweken was. Op zijn sterfbed wist De Graan geen andere oplossing voor
de binnen korte tijd ouderloze jongen, dan Kneppelhout tot voogd te benoemen.
Deze beschouwde de dood van de oude De Graan als een teken van boven dat
zijn plannen goed waren. Juni 1866 haalde Kneppelhout Jan af op het stationnetje
van Arnhem om hem mee te nemen naar zijn prachtige buitenhuis, de Hemelsche
Berg. ‘Daar stond hij, met zijne onafscheidelijke vioolkist aan de hand, de
doodsbleeke, ijl opgeschoten, dertienjarige knaap’, en werd gevoerd in een milieu
dat hij zelfs van spreken niet kende, bij mensen die vreemd voor hem waren, zonder
eigenlijk te weten wat men met hem voorhad. Kneppelhout plaatste hem op de
Koninklijke Muziekschool te Den Haag, waar hij grote vorderingen maakte. Er werd
uitgezien naar nog betere scholing, en die kon het vaderland hem niet bieden.
Tijdens een vakantiereisje speelde De Graan voor bij Joseph Joachim, vriend van
Mendelssohn en Brahms, een van Europa's bekendste violisten toentertijd, en zelf
een voormalig wonderkind. Joachim kwam direct onder de bekoring van Jans spel
en persoon, en nam hem aan als leerling, nadat hij voordien schriftelijk alle verzoeken
daartoe geweigerd had. De eerste brieven van Joachim aan Kneppelhout waren
lovend. Jan verhuisde met hem mee van Hannover naar Berlijn.
In 1869 vertrok Joachim voor enige maanden naar het buitenland. Toen hij
terugkwam bleek Jan in die tijd, ondanks duidelijke instructies, niets met zijn viool
uitgevoerd te hebben, wat Joachim zo kwetste, dat hij Kneppelhout schreef De
Graan niet langer onder zijn leerlingen te willen tellen. De pijnlijke affaire greep
Kneppelhout diep aan en hij beschouwde de zaak als een persoonlijke vernedering.
Jan werd vervolgens naar Parijs gestuurd, met de opdracht zelf maar vooruit te zien
komen, hoewel Kneppelhout onderdak en onderhoud zeer zorgzaam voor hem
regelde. Na enige tijd wist De Graan in Parijs aan de slag te komen, maar zijn
gezondheid ging sterk achteruit. De aanleg voor tbc waar zijn voogd steeds voor
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gevreesd had, bleek hij inderdaad geërfd te hebben. Er volgde een tijd van reizen,
bezoeken aan kuuroorden, afgewisseld met optredens in diverse landen. De winter
van 1871-1872 bracht hij in Nederland door, waar hij met zijn optreden niet meer
het succes van vroeger had: ‘de aardigheid was van Jantje af’, constateert
Kneppelhout. De kwaal was echter al zover voortgeschreden, dat hij geen
soloöptredens meer aan kon, alleen nog kwartetuitvoeringen. Ondanks reizen naar
kuuroorden, raadpleging van Europa's beste artsen en overwintering in Italië redde
De Graan het niet. Na een smartelijk lijden overleed hij op 8 januari 1874, de
verjaardag van zijn beschermer, op eenentwintigjarige leeftijd.

Vorser
Dit leven beschrijft Kneppelhout in korte schetsen, onderbroken door brieven,
recensies van optredens en citaten uit herdenkingsartikelen. Het hele boekje is een
voortdurend gevecht om de gedachtenwereld van de knaap te begrijpen, waar hij
niet in geslaagd is, noch tijdens het leven, noch nu na de dood. Kneppelhout was
niet de enige die daar moeite mee had: ook uit brieven van anderen blijkt hoe De
Graan enerzijds een magische aantrekkingskracht uitoefende op wie hem kende,
anderzijds nooit iets van zich zelf liet kennen. In kleine anekdotes en trefzekere
beelden ontstaat het portret van een inderdaad ongewone jongen die aan niets of
niemand hechtte en ‘als een logeergast door het leven ging’. Kneppelhouts
worstelingen met deze psyche vormen de mooiste passages van het boekje.
Het juweeltje van Kneppelhout is gepakt in een waardevolle zetting van de hand
van Marijke Stapert-Eggen. De ware literair-historische vorser gaat als een detective
door de sporen van het verleden en verzamelt zo het ‘bewijsmateriaal’ voor een
tekst. Zij heeft niet alleen collecties in binnen- en buitenland, in privé- en openbaar
bezit opgespeurd en doorzocht, ook levende personen heeft zij betrokken in haar
onderzoek om het beeld compleet te maken. Een achterachternicht van Kneppelhout
vertelde haar hoe de inrichting van de Hemelsche Berg was, en dit levert een van
de aardigste noten uit de inleiding op: de beschrijving van de grote salon met zijn
wit marmer, zijn lila tapijten en gordijnen en zijn wit-en-goud-leren behang. Van veel
van de documenten die Kneppelhout gebruikte, wist zij de originelen te achterhalen,
die achterin de uitgave compleet worden afgedrukt, evenals een aantal brieven van
Joachim en De Graan zelf. Portretten die de frêle schoonheid van de jongen
onderstrepen, illustreren het geheel.
Bij haar speurtocht door het verleden stuitte Stapert-Eggen op een nieuw raadsel.
Uit allerlei briefwisselingen bleek, dat eind 1867 Kneppelhout het middelpunt was
van een intensieve roddelcampagne. In Den Haag en Rotterdam schijnt het gegonsd
te hebben van geruchten omtrent een schandaal Kneppelhout. Stapert-Eggen maakt
aannemelijk, dat het om een beschuldiging van homoseksuele praktijken door
Kneppelhout met een of meer van zijn beschermelingen moet zijn gegaan. Dat de
naam van De Graan hier ook bij betrokken moet zijn geweest, ook al verbleef deze
toen in Duitsland, blijkt als De Graan na zijn Duits debâcle niet in Nederland kan
terugkeren en als Kneppelhout hem tijdens zijn ziekte niet in zijn huis durft op te
nemen.
Wat van de beschuldigingen waar is? Zeker is dat Kneppelhout gepassioneerd
bezig was met opvoeding en stichting van scholen, zeker had hij oog voor het
lichamelijk schoon van knapen, zeker blijft zijn aandacht voor vrouwen altijd in het
eerbiedige en afstandelijke. Zeker had hij voor De Graan een meer dan gewone
belangstelling die zich uitte in allerlei vragen naar zijn lichamelijke ontwikkeling en
zijn lichamelijke gewoontes. Maar zeker is ook, dat zijn belangstelling nooit op eigen
verrijking uit was, buiten ieder eigenbelang stond en altijd in dienst was van zijn
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idealen zoals geformuleerd in Opvoeding door vriendschap. ‘Gij waart mijn trots
mijn vreugd mijn zware kruis / kind zonder huis /’ liet Kneppelhout beitelen op de
grafsteen van Jan de Graan. Het raadsel om hem is door de heruitgave slechts
vergroot - maar nog intrigerender dan vroeger geworden.

‘Schlächter und Schwein stimmen nicht überein’
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De geheim agent als machine
Adam Hall en het holle toverbal-effect
The Pekin Target door Adam Hall Uitgever: Collins, 284 p., f47,40
Importeur: Keesing
Rob Sijmons
Een goede spionageroman (of detective) kan niet zonder het toverbal-effect: tijdens
de consumptie verandert steeds de kleur, en pas op het laatst is de verbruiker tot
de kern doorgedrongen, de moordenaar is ontmaskerd, de geheime documenten
veroverd, de Tegenstander uitgeschakeld. Een verhaal met weinig lagen rond de
kern wordt zeurderig; spanning, het noodzakelijke ingrediënt voor dit genre, ontstaat
door de verrassende, onverwachte maar achteraf toch logische wendingen. Daarbij
moet de snelheid waarmee de toverbal van kleur verschiet, het tempo van de roman,
ook nog hoog genoeg liggen.
Elleston Trevor, die als Adam Hall inmiddels elf spionageromans schreef, bereikt
het toverbal-effect bijna uitsluitend door grote afwisseling in de handeling. Zijn
hoofdpersoon, Engels geheim agent Quiller, gaat in een razend tempo van de ene
lokatie naar de andere, laat een spoor van lijken achter, heeft altijd met verraad in
eigen kring te maken, en rondt zijn avontuur steevast af met enig fors spektakelwerk.
De tegenstanders zijn wreed, de omstandigheden bar (woestijn, open zee, Moskou,
bergen) maar de held weet zijn doel te bereiken, zij het vaak meer dood dan levend.
Ook de nieuwste Quiller is weer gecomponeerd volgens deze op het oog
onweerstaanbare succesformule. Het eerste lijk in The Pekin Target wordt al op de
tweede pagina van het verhaal uit de Thames gevist. Quiller is daarbij aanwezig en
kan het slachtoffer identificeren als een van zijn naaste collega's. Als hij naar huis
rijdt wordt ook op hem een aanslag gepleegd. Tijd om daarvan in het ziekenhuis bij
te komen krijgt hij niet. Zonder behoorlijke briefing en nog duizelig van verwondingen
en medicijnen vertrekt deze over-excellente agent naar Peking. Dan begint de actie
pas echt. Via een exploderende lijkkist, een cyaankalispuitende pseudo-arts,
gevaarlijk geveltoerisme, achtervolging en moordend botsen met auto's, ontvluchting
via een hoer, een moord met een boa constrictor en ander vuur- en vechtwerk wordt
het complot onschadelijk gemaakt. Lokaties onder meer: Londen, Peking, Seoel en
een klooster op een ongenaakbare berg in Zuid-Korea. Afrondend spektakel: het
bewust laten crashen van een door Quiller bestuurde helikopter op een startend
straalvliegtuig dat door de Tegenpartij gekaapt is.

Ongeloofwaardig
Pas tegen het einde is duidelijk welk complot Quiller eigenlijk moest bestrijden. Zo
hoort het ook. Maar dan wel onder een voorwaarde: de ontknoping moet zo logisch
zijn dat alle raadsels, paradoxen en onwaarschijnlijke grimmige acties uit het
voorgaande er afdoende door gerechtvaardigd worden. Helaas is Halls centrale
plot, met onder meer ruime plaats voor een Chinees geheim genootschap, Triade,
volstrekt ongeloofwaardig. Het is alsof eerst leuke lokaties en scènes bedacht zijn,
die daarna in een gewrongen verband zijn gebracht.
Ook op ander niveau is Halls werk niet overtuigend: de optredende personen
hebben nauwelijks menselijke trekken. Hun voornaamste kenmerk is dat ze vrijwel
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emotieloos in het verhaal rondlopen. Een enkele keer is emotie onvermijdelijk, en
prompt wordt het proza harkerig en houterig. Bij de ik-figuur, Quiller zelf, is dit
verschijnsel het makkelijkst aan te tonen, al was het maar omdat de andere
medespelenden het vrijwel geheel zonder karaktertekening moeten stellen. Wat de
liefde betreft: in alle Quiller-boeken zweeft slechts de schim van een oude vlam,
Moira. Zij duikt voornamelijk op als, aan het begin van een nieuwe missie, weer het
formulier voor de nagelaten betrekkingen moet worden ingevuld. Vroeger was dat:
vijfhonderd rozen voor Moira. Nu besluit Quiller dat een enkele roos wel zo aardig
is.

Voor emoties als verdriet en mededogen is ook al nauwelijks plaats. Bij de dood
van een collega is het er even, ‘een ongewoon wrang gevoel diep in de buikstreek’,
maar daarmee is alles wel gezegd. Vriendschap is in mijn vak gevaarlijk, zegt Quiller.
Voor je het weet moet je tijdens een missie een vriend ‘voor de honden gooien because that's what he's there for’.
Eenmaal lijkt dat Quiller opstandig te maken - een mooi, menselijk thema in een
spionageroman. ‘That's the trouble with London. You're not meant to have a soul.
You're meant to be a bloody machine.’ Het blijft bij die drie zinnen. Sterker nog: met
onverholen trots beschrijft de hoofdpersoon juist bij elke actie hoe hij als een machine
optreedt. Hall's nieuwste metafoor is die van de computer. Soms worden de
binnenkomende data (computerjargon voor gegevens) in ruwe staat in het geheugen
opgeslagen zodat ze beschikbaar zijn voor latere analyse. Soms ook zijn
ogenblikkelijke beslissingen nodig; dat gaat dan in microseconden, miljoenste
seconden, een reactietijd die menselijk onmogelijk maar in de elektronica gebruikelijk
is.
In de vorige boeken gebruikte auteur Hall al een ander beeld: het menselijk lijf
als biomedische machine. Zodra de spanning stijgt zet Quiller een intern sluisje
open en begint hij te voelen hoe extra adrenaline door zijn aderen wordt gepompt.
Gelijk worden de zinnen doorspekt met medische vaktaal, zo erg zelfs dat er
voetnoten moeten verschijnen om het potjeslatijn voor gewone lezers te vertalen.

Opstandig
Zo'n overdreven kille en analytische vorm van beschrijven maakt in het algemeen
een zeer gekunstelde indruk. Toch kan het, als de deskundologentaal wordt
gemeden, een enkele keer wel treffend werken. Een gevecht in het trappenhuis van
een hotel in Seoel krijgt bij voorbeeld door het analytisch opsplitsen van
‘waarnemingen’ het karakter van geschreven slow-motion: ‘Er knapte iets - misschien
zijn arm. Ik herinner me er weinig van, maar dat eerste geluid was scherp. Eén
moment voelde ik zijn adem over mijn gezicht strijken, voordat de kracht in mij, in
principe de kracht van een levend wezen dat weigert gedood te worden, zijn top
bereikte en hij langzaam wegdraaide, zijn rug krullend over de lage balustrade, zijn
armen omhoog vliegend, zijn handen opengesperd als lege klauwen; daarna zwaaide
hij van mij weg en begon te vallen. Ik zag, beneden in dat ielverlichte trappenhuis,
hoe zijn lichaam langzaam tolde tot een van zijn schouders de grote bronzen gong
raakte en van de muur rukte, zodat die met hem mee viel als een reuzendiscus, de
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marmeren vloer raakte en zijn doodsklok luidde met een geluidsgolf die de nacht
liet beven.’
Adam Hall bewijst met zijn Quillerboeken dat hij goede, spannende scènes kan
uitdenken en dat hij die, af en toe, ook nog zeer beeldend weet neer te zetten. Voor
een goed boek is meer nodig: een samenhang die logisch is (consistente plot) en
psychologisch (levende karakters, waarschijnlijke motieven). Het beste toverbal-effect
voert de lezer verrassend daarmee naar een kern van kauwgummi: het is dan een
plezier om er nog lang op na te kauwen. Halls toverbal daarentegen is een holle
toverbal: waar de kern hoort te zijn, is slechts leegte.
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Voetbal als jacht en oorlog
De gemiste kans van etholoog Desmond Morris
The soccer tribe door Desmond Morris Uitgever: Jonathan Cape, 320
p., f74,40 Importeur: Keesing
Maarten 't Hart
Wie mocht denken dat de zoöloog Desmond Morris in The soccer tribe het
voetbalspel ethologisch benadert, komt bedrogen uit. The soccer tribe bevat een
gedetailleerde, fenomenologische beschrijving van allerlei aspecten van het voetbal.
Morris behandelt zo goed als alles wat op de een of andere manier met het spel te
maken heeft: de liederen die op de tribunes gezongen worden (hij geeft tekst én
muziek!), de scheldwoorden die scheidsrechters toegevoegd krijgen, de mascottes,
de souvenirs, de handtekeningenjagers, de fanmail aan voetballers (waarom schreef
Schuringa overigens geen voetballer aan?), de agressie van de supporters, het
karakter van managers, coaches, dokters, fysiotherapeuten, verzorgers,
bestuursleden. Uitgebreid behandelt hij de vlaggen, de shirts, de clubkleuren, de
vorm van de diverse cups, de clubsjaals en de kousen van de voetballers. Het
verbaast je haast dat hij, te midden van de 140 bladzijden over deze
nevenverschijnselen, ook nog zes bladzijden overhoudt voor de beschrijving van
iets tamelijk essentieels: de vorm, de grootte, de kleur en het materiaal van de bal.
Ook over de spelers informeert hij ons diepgaand. Hun sociale leven, hun
echtgenotes (die zijn volgens Morris ‘haast altijd blond, attractief en erg vrouwelijk’
en die ‘creëren een tehuis voor hun oorlogshelden wat vredige schuilplaatsen zijn
voor het geweld en de stress van het speelveld’), hun hobby's (duiven houden,
biljarten, kaarten, stripverhalen lezen), hun achtergrond, hun persoonlijkheid, hun
motivatie - over dat alles schrijft Morris ook zo'n zestig bladzijden vol.
Morris verdiept zich in de spelregels, in het speelveld (grootte, begroeiing), in de
straffen die de spelers opgelegd krijgen, in de voorbereidingen van de wedstrijd, in
datgene wat zich tijdens de pauze afspeelt, en in datgene wat er na afloop van een
wedstrijd gebeurt. Allemaal natuurlijk reuze interessant (voor wie eigenlijk? Niet
voor voetbalfanaten, want die weten alles wat er in dit boek staat op zijn minst net
zo goed als Morris), maar toch ook teleurstellend omdat het niet over voetbal gaat.
Slechts de pagina's 94-106 (‘Het centrale ritueel’ en ‘De climax van het ritueel’) gaan
over het spel zelf. Maar daarbij komt hij dan niet verder dan het geven van een op
zich aardig ethologisch protocol van de wedstrijd Argentinië-Frankrijk bij de laatste
wereldkampioenschappen.

Desmond Morris
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Vragen
Dit boek is volgens mij een gemiste kans. Een echte ethologische benadering van
het voetbalspel zou heel goed mogelijk zijn en misschien zelfs wel kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van nieuwe tactieken. Wie elke beweging op het veld zou
registreren bij, laten we zeggen, honderd wedstrijden, zou misschien antwoord
kunnen geven op de volgende vragen: Waarom gaan spelers, naarmate het einde
van een wedstrijd nadert, meer dribbelen en geven ze de bal minder vaak af aan
een medespeler? Waarom gaan spelers, naarmate een wedstrijd vordert, steeds
meer naar de grond kijken? Waarom kunnen spelers loepzuivere passes geven
over afstanden van 40-60 meter en zijn ze niet in staat om, minder dan 10 meter
van het doel, de bal loepzuiver in het doel te passen? Waarom slaat een keeper,
na een vijandelijke treffer, als was hij een meeuw die wormen zoekt, zo vaak met
beide handen enkele malen op het gras? Waarom zijn diagonale passes over het
algemeen effectiever dan passes recht naar voren? Waarom raken spelers na een
ingooi de bal zo vaak kwijt aan de tegenpartij? Heeft het feit dat clubs op eigen
terrein over het algemeen sterker zijn dan op vreemd terrein inderdaad iets te maken
met territoriumdrift of alleen maar met het feit dat de toeschouwers partijdig juichen?
Maar Morris probeert zulke vragen niet te beantwoorden. Hij komt niet veel verder
dan de opmerking dat voetbal een vorm is van jachtgedrag, met agressieve
bijmengsels. De voetbal is kennelijk een konijn waarvan de pootjes en flaporen naar
binnen gevouwen zijn! Zo'n soort bewering is even onzinnig als de psychoanalytische
bewering dat een potlood of de Euromast in een droom een penissymbool is. Wat
let ons, ten overstaan van zulke verklarende beschrijvingen van het voetbalspel op
te merken dat bij voetbal juist daarom elf spelers plus, per team, één grensrechter
optreden omdat scheidsrechter Jezus twaalf discipelen had.

Speelgoed
Verder geeft Morris bij de analyse van de clubkleuren ook enkele foto's van dieren
die dezelfde gestreepte kleuren dragen als bepaalde clubs. Maar ja, er zijn zo
verbazend veel diersoorten dat het haast niet mogelijk is om géén overeenkomst
in kleurpatroon te vinden tussen sommige clubshirts en bepaalde wespensoorten.
Er komen maar twee echt ethologische hoofdstukken voor in het boek. In de
paragrafen 22 en 23 beschrijft Morris wat voor houdingen en gebaren de spelers
laten zien na een eigen doelpunt én na een tegendoelpunt. In die hoofdstukken zijn
ook de vele foto's functioneel: zij tonen de lichaamshoudingen en de
gelaatsuitdrukkingen.
Maar, zal men zeggen, Morris had misschien helemaal niet de bedoeling een
ethologische analyse te leveren van het voetbalspel. Laat dat waar zijn. Wat is dan
echter de bedoeling van dit boek? Waartoe zo'n preciese, saaie, uitvoerige
beschrijving ge-
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leverd van alles wat op de één of andere manier met voetbal te maken heeft? Toch
niet voor ons die dit alles, tegen wil en dank eventueel, allemaal al weten? Voor
onze nazaten in de tweeëntwintigste eeuw? Voor mensen zoals Rudy Kousbroek
die een afschuw van het voetbal hebben? Maar door dit boek zal zijn afschuw alleen
maar groter worden. Voor wie dan? Niet voor de supporters, die zullen zo'n boek
nooit kopen. Niet voor de coaches, want die kunnen er niets uit leren. Niet voor de
spelers, want ook die zullen er niets aan hebben.
In dit dikke boek heb ik maar één keer iets gelezen waar ik van opkeek. Morris
vertelt dat Pele als jongetje zo arm was dat hij, en zijn vriendjes, niet aan een voetbal
konden komen. Daarom maakten ze van oude opgevulde sokken zelf een bal. Voor
wie even doordenkt een saillant gegeven. Bepaalde mensen geloven tegenwoordig
dat jongens grote schakers en grote voetballers worden omdat zij in hun jeugd anders dan meisjes die alleen maar poppen en speelgoedijskastjes krijgen - een
schaakspel en een voetbal krijgen en dan worden ‘aangemoedigd’ om te schaken
en te voetballen. Maar in het geval van Pele heeft niet het speelgoed en de
aanmoediging de voetballer gemaakt, maar heeft de geboren voetballer het
speelgoed gemaakt en aanmoediging had hij uiteraard niet nodig.
Ik heb mij laten vertellen dat Nico Scheepmaker dit boek van Morris niet alleen
in het Nederlands zal vertalen, maar dat hij er ook nog aantekeningen in de kantlijn
bij zal maken. Die aantekeningen worden vast veel interessanter dan datgene wat
Morris te zeggen heeft, want Scheepmaker, die tijdens wedstrijden altijd zit te turven,
maakt, zonder dat hij het weet, gebruik van ethologische waarnemingstechnieken,
terwijl Morris, de vakman, deze technieken heeft gelaten voor wat ze zijn. Hoe
jammer. Als er zoveel geld is om zo'n fraai geïllustreerd boek te maken, waarom
dan niet meteen geprobeerd ook iets echt nieuws over het voetbalspel mee te delen?
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Venetië verklaard en verkleurd
Een stad voor de eeuwigheid gebalsemd
The Stones of Venice door John Ruskin Redactie en introductie: Jan
Morris Uitgever: Faber & Faber, 239 p., f79,50 Importeur: Nilsson &
Lamm
Joyce & Co
Het is een van de jeugddromen van de Verteller in Prousts Du Côté de chez Swann
om een reis naar Venetië te maken. Een bezoek aan deze stad nu neemt een vaste
plaats in in eenieders verlangen. Het schijnt dan dat de volwassenheid slechts
bereikt kan worden als men daadwerkelijk ontgoocheld is door een obligaat bezoek
aan La Serenissima. Derhalve raad ik iedereen die daar nog niet geweest is, af
erheen te gaan: het is nergens goed voor om volwassen te worden, beter kan men
de dromen van de jeugd ongeschonden bewaren met het onveranderlijk fantoom
dat schilderkunst en literatuur van haar presenteren.
Andere steden hebben een dergelijke mytische aantrekkingskracht niet: iedereen
weet dat Athene een stinkende havenstad is; van Alexandrië is, wonderbaarlijk
genoeg, nauwelijks een archeologisch specimen teruggevonden; Rome is een
rommelige Pausenstad; Parijs, Londen en New York ruiken meer naar de namen
van kostbare cosmetica-‘huizen’ en de vluchtige eigenroem van modieuze
kunstenaars en artiesten - de laatste aanduiding kan op heden nog slechts slaan
op televisiezangers, kuitenflikkers en tienersterren - dan naar het historisch en
esthetisch erfdeel dat iedereen in de idealistische jonge jaren tot zijn persoonlijk
geestelijk bezit wil maken. Deze laatste steden bezoek je om wereldburgers te zien,
er misschien één van te worden. In Venetië ontmoet je toeristen.

Onze stad der steden, een willig voorbeeld voor wie om het even wat ten voorbeeld
stellen wil, is dus een uitzondering. De hele wereld stort wel eens iets in het
noodfonds dat in het leven geroepen is om haar agonie te laten duren; er bestaan
daadwerkelijke plannen, tot woede van de bewoners, haar onder een gigantische
kaasstolp te plaatsen om haar te beschermen tegen de ‘invloeden van het milieu’,
zodat ze ook feitelijk tot een souvenir wordt, waarin het water en de gondels klotsen
wanneer men het schudt en de stekker in het stopcontact steekt. Zo zal men haar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

altijd kunnen blijven bezoeken en, net zoals het idee van Venetië ondertussen
vastomlijnd omschreven is, zal zij een immer gelijke, onveranderlijke indruk
achterlaten; nauwlettend wordt er door internationale commissies over gewaakt dat
er niets aan haar wordt toegevoegd, noch één steen weggehaald; men is al jaren
bezig haar te balsemen: zij is immers al lang gestorven. (De meest revolutionaire
verandering na de aanleg door de Oostenrijkers van een spoorbrug die haar van
de status van eiland beroofde, was de invoering, enkele jaren geleden, van
éénrichtingsverkeer in de kanalen!)
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Waarmee min of meer het bewijs geleverd is dat Venetië geen levende stad is, maar
de preservering van een idee.

Estheten
Dit idee, dat Venetië geworden is, is niet zozeer het resultaat van haar roemruchte
geschiedenis of die van haar bewoners, als wel de opgetekende
gedachtenconstructie van bezoekers uit de negentiende eeuw, de tijd dat het
toerisme ontstond. Voor ons is het beeld van Venetië, dat wij nog steeds bevolkt
wensen door schrijvers, schilders, verarmde aristocratie en in armoede behouden
vissers, een amalgaam van de voorstellingen van Anatole France, Alfred de Musset,
Maurice Barrès, Henri de Règnier, Marcel Proust, Gabriele d'Annunzio, Hugo von
Hofmannsthal, Thomas Mann (wiens Tod in Venedig - oh veelzeggende titel die
bijna tot een tautologie geworden is! - voor het wereldpubliek visueel gestalte heeft
gekregen in de schmierende make-up van Luchino Visconti's filmplaatjes), Dick
Wagner, en die hele reeks van negentiende-eeuwse Angelsaksische reizigers na
Byron: J.A. Symonds, Henry James, Housman en Rolfe, die allemaal, naast de
reeds gelegde identificatie van Venetië met sterven, een element van zondige,
verboden genoegens toevoegden aan het idee. Nooit zullen wij de stad anders
kunnen zien dan door de bril van deze estheten (was het maar mogelijk haar
uitsluitend te zien met de scherpe, spirituele en joyeuze blik van Pietro Bembo of
Aretino, die de stad bij leven gekend hebben!); nooit zullen wij in de stad aankomen
zonder een voorbestemd gevoel van teleurstelling omdat het idee zoveel heviger
was dan de werkelijkheid. Ook ik dacht daar, in ieder geval 's winters, te kunnen
wonen en werken in trieste verlatenheid, het melancholisch verval van alle kanten
op me inwerkend om de toon voor een verplicht nummer te zetten; maar de
werkelijkheid van het idee was alleen in de boeken en schilderingen te vinden en
de toon waartegen ik me moest afzetten was er een van veilheid en populariserende
oppervlakkigheid. (Op de Punta della Dogana in de mist naar San Giorgio starend
zat ik naast berugzakte Japanse jeugdtoeristen die Kerouac lazen met een transistor
in het oor; en ik voelde mij schuldig zelf een toerist te zijn!)
Ter zake nu: juist de teleurstelling was aanleiding het idee te ontmantelen, het
amalgaam in stukken en brokken uiteen te nemen. Engelse toneelschrijvers als
Thomas Otway en William Shakespeare zien Venetië nog als de ideale republiek,
waarvan de rechtvaardige bestuursvorm, ondanks verraderlijke complotten, toch
zegeviert; zij gebruiken de stad als decor voor het afschilderen van intriges aan het
eigen hof; Venetië is slechts een plaats waar deze dingen zich verhevigd afspelen,
als in een theater. In de in de achttiende eeuw gesitueerde Venetiaanse vertellingen
van Hofmannsthal, met name in het prachtige Andreas oder die Vereinigten, is
Venetië nog steeds een theaterstad vol zetstukken, misleiding, kostuums, maskers
en muziek, maar alles draait nu om plezier; het lijkt een stad voor genot gebouwd,
een labyrint waarin de hoofdpersoon op zoek is naar zijn morele opmaak. De stad
is hier reeds een zinnebeeldig gegeven van iets anders, dat niet nader genoemd
wordt maar wel een sinistere bijklank heeft.
Voor de Oostenrijkers was Venetië een stad om feest te vieren, uit te gaan, zich
te vergapen aan de Italiaanse zinnelijkheid. De Fransen van het finde-siècle en de
Italiaanse decadenten trokken het door de Oostenrijkers uitgetrokken jasje aan
omdat ze vonden dat het hen goed stond: Venetië was mooi en kwijnend - daar
pasten zij en hun liefdesgeschiedenissen dus uitstekend in. Het zijn de Angelsaksen,
voor wie plezier en genot iets slechts is om voor te huiveren, die louter morele
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bagage naar het schiereiland meebrengen en het tot afschrikwekkend voorbeeld
stellen, niet ongelijk aan de afschuw van de Krotoniaten voor de in wellust en weelde
badende stad Sybaris; onder het mom van een artistieke belangstelling (en artisticiteit
was bij de laat-Victorianen vaak een eufemisme voor homofilie) trokken zij naar de
stad om de zonde te zoeken waar zij zo bang voor waren.

Moralistisch glitter

John Ruskin: het Dogenpaleis; de renaissance kapitelen van de loggia

Met een lichte simplificering kan men zeggen dat alle ellende begonnen is bij de
schrijver van het ter bespreking liggende boek. Wat Ruskin geschreven had in zijn
Stones of Venice (3 vols., 1851-3) bestempelde Venetië voor eens en altijd tot een
model - een voorbeeld ter navolging en afschrikking - en zou alles wat er nog over
die stad gezegd ging worden kleuren met een grondlaag van moralistisch glitter. In
dit boek werden de clichès geëtst, die later, met hier en daar kleine wijzigingen,
alleen nog maar afgedrukt hoefden te worden. Alle Venetiaanse observaties en
bespiegelingen, om bij het al te mooie voorbeeld van Proust te blijven (al te mooi
omdat Proust, merkwaardig genoeg, een ware Ruskin-fanaat was), van Marcel in
A la Récherche du Temps perdu, zijn in citaten verpakte anachronismen van het
Venetië zoals Ruskin dat gezien had en zoals Proust slechts dóór de ogen van
Ruskin kon zien: ‘Gezegende dagen toen ik met andere discipelen van de meester
langs de waterrand luisterde naar zijn evangelie dat licht wierp op alle tempels die
speciaal uit het water leken op te rijzen om zich aan ons aan te bieden als onderwerp
van zijn beschrijvingen en het beeld van zijn denkwereld zelf.’ En onze teleurstelling
bij het zien van Venetië was in de eerste plaats, op dat moment nog onbewust, te
danken aan het feit dat wij de stad niet konden zien zoals Ruskin haar voor het eerst
zag: in diepste mineur - waaruit hij zijn conclusies trok.
Hoe dan was het Venetië dat de geprotegeerde wijnkoperszoon op zijn ongelukkige
huwelijksreis aantrof toen hij daar op 10 november 1849 aankwam? Na de overgave
zonder slag of stoot aan Napoleon in 1797 (het beroemde overhandigen en
verbranden van de Doge-muts), was de duizendjarige republiek, na de val van de
Corsicaan in 1815 (die verantwoordelijk is voor de aanleg van de Piazza en de
Piazzetta - overal waar Napoleon kwam moest hij een gat slaan; vergelijke de inbreuk
op het Romeinse stratenplan van Lucca door die belachelijke Piazza Napoleone),
in handen van de Oostenrijkers overgegaan, die er een marinebasis van maakten.
Dichters als Byron en Von Platen gaven de eens zo trotse, nu gevallen stad het
epitheton melancholisch mee: zij gaf aanleiding te mijmeren over het verleden. In
het revolutiejaar 1848 geraakte ook Venetië in opstand; de Oostenrijkers werden
aanvankelijk uit de Lagune verdreven en hadden een belegering van ruim een jaar
nodig voor ze de stad weer konden innemen.
Dat was het moment waarop Ruskin, die in zijn vroege jeugd Venetië nog in haar
feestelijke carnavals pracht gezien had, naar de stad kwam om de gebouwen te
beschrijven waarvan hij de verwoesting vreesde, de gotiek te prijzen als kunst der
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kunsten, de renaissance-kunst aan te vallen in haar hart, en de ondergang van de
stad het Britse Imperium ten voorbeeld te stellen: een stad die geteisterd was door
cholera en hongersnood, waarvan de gebouwen door granaatvuur beschadigd en
de ramen van de paleizen dichtgespijkerd waren, en welks bevolking verbitterd was
door de nederlaag.
Gewapend met een lange ladder en een schetsboek, mat en tekende Ruskin alle
verborgen hoekjes waar hij bij kon komen, geïnspireerd door het vuur van zijn
evangelische boodschap: in alle gotische ornamenten, die hij las als een ‘bijbel’,
vond hij zijn overtuiging terug dat godsvrucht de oorzaak was geweest van de
opkomst en bloei van de Republiek, en goddeloosheid van de neergang, die hij liet
beginnen in het jaar 1418. Daarin ging hij systematisch te werk, om zijn bevindingen
vervolgens te mengen tot een prekerig amalgaam van technische beschrijvingen,
kunsthistorische overwegingen, toeristenvoorlichting en godsdienstwaanzin.

Droomachtige kracht
We moeten nu de verschillende objectieven van Ruskin onderscheiden om ze beter
te kunnen beoordelen. Zelf verklaarde hij later dat zijn boek in de eerste plaats
aantoonde hoe de ontwikkeling, bloei en neergang van de Venetiaanse bouwkunst
afhankelijk was van het morele of immorele karakter van de staat; vervolgens
onderzocht het de relatie tussen het leven van de arbeider en zijn werk in de
middeleeuwen; in de derde plaats volgde het boek de formatie van de Venetiaanse
gotiek vanaf de vroegste Romaanse voorbeelden tot haar ondergang in de
wederopleving van de klasssieke beginselen in de zestiende eeuw; en tenslotte be-
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vatte het boek analyses van de beste stenen gebouwen en ornamenten op ‘een
eenvoudige en natuurlijke schaal’.
Om deze onderwerpen tot een grootse conceptie aaneen te smeden (en om zijn
vader, die aan de verkoopbaarheid van een dergelijk werk dacht, te gerieven) werden
ze verpakt in een historisch en pictoraal portret van de stad, dat met niet kinderachtig
gebruik van de stilo grande (immers tradioneel de retorisch juiste stijl voor
‘historie-stukken’) uiteengeschreven werd.
Als we over de religieuze en moralistische vingerwijzigingen heen lezen, het zelf
ook niet zo nauw nemen met de geschiedkundige accuratesse, en de tendentieuze
verdraaiingen en koddigmalle uitbarstingen vergeten, blijft een zeer genietbaar,
bijna schilderkunstig beeld over van de stad in de tijd en de ruimte, een beeld dat
een suggestieve, bijna droomachtige kracht bezit en dat alle vooroordelen over de
stad bevestigt in een archetype dat zich als parabel laat verklaren. Ruskin beschrijft
het uiterlijk van de stad, haar atmosfeer en stemmingen, alsof hij met het penseel
van de later zo door hem verguisde Turner werkt.
Ook de technisch beschrijvende passages - resultaten van zijn opmetingen - die
geïllustreerd zijn met precieze en schematische tekeningen en diagrammen, en met
naar daguerreotypen gemaakte, schitterende pastellen, zijn om van te smullen, en
wekken inderdaad bij elke daarvoor gevoelige lezer een enthousiasme op om
gotische gebouwen in elk detail te lezen - misschien wel op aandringender wijze
dan de handvesten van Fulcanelli en Emile Mâle dat doen voor de Franse gotiek.
In zijn beschouwingen van de proporties in Byzantijnse kapitelen, bogen, deur- en
raamschikkingen, komt Ruskin zelfs tot heel zinnige uitspraken als:
‘En laat het niet gezegd worden, zoals gedaan werd over de recente ontdekkingen
van de subtiele curvatuur in het Parthenon, dat hetgeen niet zonder uitgebreide
nametingen aangetoond kan worden, geen invloed kan hebben op de schoonheid
van het ontwerp. Het oog wordt voortdurend beïnvloed door wat het niet kan
waarnemen; nee, het gaat zelfs niet te ver om te zeggen dat het 't meest beïnvloed
wordt door wat het 't minst goed ziet.’
Hij prijst de toevoeging van twee kleine portico's in de westgevel van de Sammarco
‘die geen enkel ander nut hebben dan het vervolmaken van de proporties van de
façade’, en hij maakt subtiele onderverdelingen in kapiteelsoorten die hij afhankelijk
laat zijn van de holle ofwel bolle proporties van natuurlijke bloemen. Zijn observaties
over de acanthus- en wijnbladbehandeling en curvatuur (in ethische bewoordingen
onderverdeeld in ‘ingehouden’ en ‘tomeloze’ curvatuur) door de verschillende
stijlperioden heen, behoren tot de feestelijkste passages van zijn werk.

Heilig vuur
Maar het zijn juist de afbakening en overgang van de verschillende stijlperioden,
en zijn centrale theorie over de gotiek, met alle morele conclusies die hij daaruit
trekt, die tegenwoordig volstrekt onaanvaardbaar zijn. Deze notie, dat de ene stijl
uit de andere groeit, en waarin stijlontwikkelingen met plantengroei vergeleken
worden - wat precies is wat Ruskin doet - heeft een hoogtepunt bereikt in de
kunsthistorische beschouwingen van Wölfflin. Zij verschaft Ruskin al eerder het
handvat om de vermeende suprematie van de gotiek op een organische wijze te
verklaren. De mythe van de gotiek als verheven en spirituele uitdrukking van een
geheimzinnig vage en gezondprimitieve, ‘eerlijke’ levenswijze is door
negentiende-eeuwse romantici in het leven geroepen en gepopulariseerd (Hugo,
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Mérimée en vooral ook Ruskin) en heeft nog steeds aantrekkingskracht op
schwärmerische geesten. Door mensen als deze is de gotiek plotseling en achteraf
‘uitgevonden’ en heilig verklaard; spitsbogen en ribgewelven (over deze laatste
spreekt Ruskin niet) zijn dan niet meer uiterlijke herkenningstekens, maar organische
en noodzakelijke grondbeginselen van deze geheimzinnige stijl der stijlen. Het in
de vergetelheid geraakt zijn van de namen der bouwmeesters geeft aan de
voorstelling van de ‘nobele en eerlijke’ werkverhoudingen in de middeleeuwen zelfs
een socialistisch, collectivistisch tintje mee. Alles draait bij Ruskin om de op- en
ondergang van deze internationale bouwstijl, die hij illustreert aan de hand van het
‘centrale gebouw van de wereld’, het Dogenpaleis - het in onbruik raken van deze
bouwstijl ten gunste van het nieuwe perfectionistische élan van de ‘goddeloze
renaissance’ is voor hem aanleiding tot de ondergang van de Republiek. In zijn
heilig vuur struikelt hij over zijn eigen gedachtenfiguren als hij oorzaak en gevolg
van dit vermeende verband voortdurend omkeert. ‘Als Ruskin helemaal eerlijk met
zichzelf was geweest, zou hij niet gedacht hebben dat de zonden van de Venetianen
onvergeeflijker waren en strenger gestraft dan die van de andere mensen, alleen
omdat ze een kerk van veelkleurig marmer in plaats van een kalkstenen kathedraal
hadden, of omdat het Dogenpaleis toevallig vlak naast de San Marco stond in plaats
van aan de andere kant van de stad’, merkt Proust ironisch op in het voorwoord bij
zijn vertaling van de Bible of Amiens. En zijn romanfiguur Bloch, die nooit een blad
voor de mond neemt, vertolkt wel enigszins onze gedachten als hij uitroept na de
opmerking van de verteller dat het een van zijn oudste wensen is om Venetië te
bezoeken: ‘Ja natuurlijk! Je zou graag sorbets willen drinken met de mooie meisjes
onder het voorwendsel the Stones of Venice te lezen van Lord John Ruskin, dat
belegen fossiel, een van de meest verpletterende zeurpieten die ooit bestaan
hebben!’
Toen Henry James, die in zijn jeugd een fervente bewonderaar van de zweverige,
orakelende Ruskin was geweest, zoals zoveel Engelse Italiëreizigers met de boeken
van de meester op het schiereiland aankwam, gooide hij bijna meteen die boeken
weg: hij had plotseling geen behoefte meer aan de beslagen bril van de op latere
leeftijd krankzinnig geworden cultuurfilosoof.
Als er in het ter bespreking liggende boek niet zulke mooie reprodukties van
Ruskins aquarellen, schetsen en pentekeningen stonden, ter vergelijking hier en
daar aangevuld met negentiende-eeuwse daguerreotypen en moderne
vierkleurenfoto's, zou men geneigd zijn met dit ‘koffietafelboek’ hetzelfde te doen.
Op geen enkele manier wordt aangegeven of verantwoord hoe de ± 450.000 woorden
van het driedelige origineel zijn teruggebracht tot een nootloze 235 pagina's. (Soms
worden een kleine vierhonderd pagina's in de overgang van de ene alinea naar de
andere weggestreept, en nieuwe zinnen zijn ontstaan door het aan elkaar vastplakken
van bijzinnen die in het oorspronkelijk meer dan twee pagina's van elkaar verwijderd
zijn.) De inleiding van Jan Morris geeft wat informatie over Ruskins eerste langere
verblijf in Venetië en benadrukt op bedenkelijke wijze de actualiteit van Ruskins
naïefkinderlijk enthousiasme voor de onvolmaakte, ‘spontaan’ hakkende, ruwe
steenhouwer van de middeleeuwen. Voor de achtergronden van Ruskins veranderde
ideeënwereld (tegen de ‘purperen passages’ die in deze selectie bijeengeperst zijn,
had Ruskin later met name veel bezwaren) kan men ter begeleiding beter het
eveneens recent verschenen Ruskin and Venice van Jeanne Clegg (Junction Books)
lezen, waarin de schrijfster de tegenstrijdigheden, onnauwkeurigheden en
onoordeelkundigheden van Ruskin, die, zoals zij terecht zegt, niet zozeer een
geschiedenis van ideeën als wel een geschiedenis van idealen geschreven heeft
met de Stones of Venice, op milde maar duidelijke wijze aan het licht brengt.
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Pruisen, het paradoxale fenomeen
Een monumentale catalogus van een allesomvattende
tentoonstelling
Preussen - Versuch einer Bilanz Vijf delen in cassette:
1. Preussen - Versuch einer Bilanz: Ausstellungsführer;
2. Preussen - Beiträge zu einer politischen Kultur;
3. Preussen - Zur Sozialgeschichte eines Staates;
4. Preussen - Dein Spree-Athen
5. Preussen im Film
Uitgever: Rowohlt, f60,30 Importeur: Nilsson & Lamm
Bastiaan Bommeljé
De omvangrijke en met veel publiciteit omgeven tentoonstelling Preussen - Versuch
einer Bilanz, die dit najaar West-Berlijn in haar ban houdt, is het voorlopige
hoogtepunt van een al enige jaren sterk toenemende belangstelling voor wat de
Duitsers zo treffend das Gesamtphänomen Preussen noemen. Preussen ist wieder
chic merkte de historicus Hans-Ulrich Wehler al in 1979 in Der Monat op.
De sedertdien bijna onoverzienbaar aangegroeide Preussen-welle vindt
opmerkelijkerwijze gelijktijdig plaats in de Bondsrepubliek en de DDR. Zo werd
onlangs in Oost-Berlijn aan ‘Unter den Linden’ het ruiterstandbeeld van de Pruisische
monarch Friedrich II, die volgens besluit van Erich Honecker zelf weer ‘der Grosse’
genoemd mag worden, in oude glorie hersteld.
Overigens wordt het thema Pruisen aan beide zijden van de muur toch bovenal
met een tamelijk grote omzichtigheid benaderd. Ten dele komt dat natuurlijk omdat
de naam van het voormalige keurvorstendom onweerlegbaar voornamelijk
bruinomrande connotaties oproept, waarin militarisme en kadaverdiscipline een
hoofdrol spelen. Pruisen is immers officieel medeverantwoordelijk gesteld voor twee
wereldoorlogen, als bakermat van het Duitse expansionisme en geestelijk voedster
van het nazidom. Zo valt in een ultimatum, dat opgesteld werd tijdens de
vredesregeling van Versailles (1919), te lezen dat ‘de gehele Pruisische geschiedenis
gekarakteriseerd wordt door de geest van overheersing, agressie en oorlog’.
Daarenboven werd in 1947 door de Geallieerde Controleraad bij decreet (nr. 47)
Pruisen omschreven als ‘draagster van het militarisme en de reactie in Duitsland’,
en vervolgens eenvoudigweg in haar totaliteit opgeheven.

De Pruisische mythe in persoon: Frederik de Grote, Bismarck, Keizer Wilhelm, Hitler
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Inzake deze kwestie openbaart zich au fond het onontkoombaar dilemma waar
de geschiedschrijving aangaande Duitsland mee te kampen heeft. In zekere zin is
het welhaast onvermijdelijk de lotgevallen van de Duitsers in het verleden te
presenteren als een aetiologie van de nazi-barbarij. De historische ontwikkeling van
Pruisen in het bijzonder is natuurlijk doorvlochten met verschijnselen en tendenties,
waarvan de samenhang met de latere verwording onmiskenbaar mag heten. Bij
weinig andere onderwerpen wordt de geschiedkundige in zo'n sterke mate
gedwongen te balanceren op het slappe koord van de historische causaliteit, tussen
de Scylla van het rigide determinisme en de Charibdis van de onsamenhangende
kroniek.
Een andere, doch met de voorgaande nauw verbonden reden voor een zekere
omzichtigheid met betrekking tot het thema Pruisen is de complexiteit van haar
geschiedbeeld. De geschiedenis van Pruisen is een troebel mengvat van
contradicties, ambivalenties en schijnbare schizofrenie. Al in de vroegste tijd van
het keurvorstendom Brandenburg-Pruisen werd een Doppelgesichtigkeit als
belangrijkste karaktertrek onderkend. De waarschuwende woorden van Heine, Man
muss ganz Deutschland kennen, ein Stück ist gefährlich; es ist die Geschichte von
Bäume, dessen Blätter und Früchte wechselseitiges Gegengift sind, gelden zo
mogelijk in versterkte mate voor Pruisen.

Balans
In het licht van dit alles kan het dan ook nauwelijks verwondering wekken dat de
grote Pruisen-tentoonstelling begeleid wordt door een maar liefst vijfdelige
Ausstellungsführer, die bestaat uit een omvangrijke catalogus en vier bundels met
teksten over de politieke, sociale, culturele en ‘cine-logische’ geschiedenis van
Pruisen. Deze bijna overdadige Gesamtanordnung, waaraan vele vooraanstaande
Duitse historici hebben meegewerkt, omvat in totaal bijna tweeduizend pagina's.
Als een soort wetenschappelijke omzwachteling van het netelige onderwerp staat
het geheel ook in niet onaanzienlijke mate in het teken van de behoedzaamheid.
De teksten, bijeengebracht onder de uitdrukkelijke titel Poging tot een Balans, zijn
gelardeerd met opmerkingen over het feit dat het onmogelijk is een eenduidig
geschiedbeeld van Pruisen te schetsen: ‘Die preussische Geschichte ist ein
Zusammentreffen von Gegensätzen, eine coincidentia oppositorum’ heet het dan,
of: ‘Preussen könnte man definieren als die Summe seiner Widersprüche, (...)
Preussen sei ein Paradox.’
Nu hebben, zoals bekend, Duitse intellectuelen wat dit betreft een hypotheek
uitstaan sinds de Romantiek. In die tijd immers legde de kleine geestelijk ontwikkelde
elite, doordrenkt met fundamentalistisch metafysische gezichtspunten, de basis van
de grote Pruisische mythe in het bijzonder, en de Pruisificatie van Duitsland in het
algemeen. Het Duits-Pruisisch nationalisme kwam tot wasdom als een ambivalente
reactie der intellectuelen op de revolutionaire en Napoleontische expansie die vanuit
Frankrijk Europa overspoelde. Traditioneel was de Duitse elite tamelijk Frans-gericht:
correspondentie en universitaire colleges voltrokken zich niet zelden in de Franse
taal, en de Franstalige gedichten die Frederik de Grote (1712-1786) schreef,
mitsgaders zijn briefwisseling met Voltaire zijn evenzeer bekende voorbeelden van
dat verschijnsel. Maar door het krachtdadige optreden van Napoleon en boven-
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al door de rampzalige ineenstorting van Pruisen na een enkel veldslagje bij
Jena-Auerstädt in 1806, kreeg de Idee van nationale eenheid, Staatsmacht en
Germaanse Volksgeist voor bepaalde groepen Duitsers een schier transcendentale
betekenis. De Romantisch fundamentalistische opvattingen aangaande de
hoogstaande en geheel eigen aard van het Deutsche Volkstum, voorbereid door
Herder en Schiller, kregen bijzonder snel het geestelijk leven in Duitsland in hun
greep. Dat leidde tot die eigenaardige vorm van nationalistisch cultureel isolationisme,
gekarakteriseerd door een reactionair populistisch utopisme en dat weer doordrenkt
van historische rechtvaardigingsmythen en intolerante zelfingenomenheid.

Het ‘verlichte’ Pruisen: de natuurkundige Alexander von Humboldt in zijn bibliotheek in het
jaar 1856

Mythe
Politiek kreeg het nationalisme de vorm van een verheerlijking van de door de
Fransen zo vernederde Pruisische staat. Hoewel Pruisen in feite slechts gedeeltelijk
tot het Heilige Roomse (Duitse) Rijk had behoord, was het de enige reële
staatkundige eenheid waar het Duitse patriottisme op gericht kon worden. De
zuidelijke Rijnbond-staten profiteerden van de Franse successen en van de
moderniseringen die de overheersers invoerden. De elite daar bleef onverbloemd
francofiel en de bevolking was apathisch. Maar in het protestantse Noorden werd
onverdroten het Duits-Pruisisch nationalisme gecultiveerd, voornamelijk overigens
door niet-Pruisen, zoals Gneisenau, Scharnhorst, Stein, Fichte en Hegel. Fichte
was au fond de eerste die, onder meer in zijn Reden an die deutsche Nation, gestalte
gaf aan het verdichtsel dat gedurende de negentiende en twintigste eeuw een spoor
zou trekken in de geschiedenis: de mythe dat de vrijheid van Duitsland hetzelfde
was als de kracht van Pruisen. In de pennevruchten van Hegel, die in 1814 Fichte
opvolgde aan de universiteit van Berlijn, het bolwerk van het Duitse nationalisme,
werd de opmars van Pruisen gepresenteerd als een historische onvermijdelijkheid.
Zijn redenering was dat de waarlijke vrijheid slechts gevonden kon worden in het
zich voegen naar ‘de loop van de geschiedenis’. Daar volgens hem Pruisen het
culminatiepunt van het Duitse geschiedproces was, diende iedereen met een vrije
geest zich vrijwillig te onderwerpen aan deze staat. In Hegels denken gold, zoals
bekend, de Staat als incarnatie van de Weltgeist, en de absolute, mechanisch
georganiseerde staat was de meest perfecte vorm van een dergelijke incarnatie. In
Duitsland vonden zijn gedachten een vruchtbare bodem. Hegels visie dat vrijheid
identiek was met de erkenning van en de onderwerping aan ‘het Verstandige’,
namelijk de onvermijdelijke bestaande loop der geschiedenis, betekende een radicale
breuk met het natuurrechtelijk gefundeerde liberalisme zoals dat elders in Europa
in de negentiende eeuw opbloeide.
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Nu kon de Hegeliaanse ‘onvermijdelijke loop der geschiedenis’, waar vele Duitsers
een welhaast religieus geloof voor aan de dag legden, wel enige adstructie gebruiken.
Dit was een taak waar niet weinige Duitse historici zich met voortvarendheid van
kweten. Geschiedkundigen als Johannes Voigt, Heinrich von Treitschke en ook
Leopold Ranke, de grondlegger van de ‘verwetenschappelijking’ van de
geschiedschrijving, produceerden lijvige werken vol ongeremde verheerlijking van
het in Pruisen belichaamde streven naar een Volkseigen pure Germaanse staat.
Bovenal werd de beschavende rol van Pruisen in de middeleeuwen benadrukt:
de nogal bloedige Heidenkampf van de Deutsche Ritter Orde, waarmee in de
dertiende eeuw de Baltische stam der Pruzzen onderworpen werd, had volgens de
historici ‘eine Kulturbringende deutsche Herrschaft über die Barbaren’ tot stand
gebracht.
Door het samenspel van de verheerlijking in historische mythen en de Hegeliaanse
‘rationeel-wetenschappelijke’ rechtvaardiging van het Pruisische staatsethos verkreeg
Pruisen in de negentiende eeuw een metafysische dimensie, die het verloop van
de Duitse geschiedenis ontegenzeggelijk mede bepaald heeft.
Het complex van mythische verdichtsels, onlosmakelijk deel van das
Gesamtphänomen Preussen, is aldus ontsproten in de studeerkamers der
intellectuelen, gevoed door de rechtvaardigings-schrijfsels der geschiedkundigen,
en tot wasdom gekomen door een nationalisme, dat geen andere centrale
natievormende staat in het Duitse gebied als historisch aanknopingspunt had.
De symbolen van de Pruisen-mythe, variërend van de Obödienzgesinnung als
Preussische Geistesverfassung tot de verdediging der Deutschnationale beschaving
door de Deutschordensritters in het Oosten, werden ten slotte het handelsmerk van
de nazi's, toen Pruisen zelf al lang niet meer echt bestond. Doch onontkoombaar
kwam op die manier de Duitse geschiedenis in de schaduwen van de Pruisische
mythe te staan.
De auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan de verschillende boekwerken
van Preussen - Versuch einer Bilanz zijn dat feit uit de aard der zaak niet uit de weg
gegaan. Men heeft de enigszins verrassende en niet onaardige oplossing gevonden
juist de democratische en liberaal-tolerante stromingen in de Pruisische geschiedenis
extra te belichten.

Rechtvaardiging
Zo wordt de aandacht gevestigd op het feit dat het klassieke Pruisen van de
zeventiende en achttiende eeuw lange tijd in Europa gold als een verlicht en tolerant
land, dat tienduizenden immigranten en vluchtelingen opnam: Nederlandse, Deense
en Engelse handwerkers, Franse hugenoten, Weense en Poolse joden. Nu dient
onmiddellijk gezegd dat deze gastvrijheid vooral voortkwam uit een dringende
behoefte aan vaklieden en vooral kapitaalkrachtige mensen, daar na de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648) als gevolg van de krijgshandelingen en epidemieën de
autochtone Pruisische bevolking tot de helft was teruggebracht.
Ook is een interessant essay opgenomen over de rol van Pruisen in de
Weimar-republiek. Het is een onweerlegbaar gegeven dat Pruisen, dat zelfs na de
vredesregeling van Versailles meer dan de helft van het Rijk besloeg, als een der
eerste gebieden erin slaagde na 1918 een parlementair-democratische ontwikkeling
van de grond te krijgen. Bovendien stak Pruisen wat de stabiliteit betrof zeer gunstig
af tegen andere rijksdelen en Duitsland als geheel. Vooral na de Kapp-putsch (1920)
bestond, tot Papens machtgreep (1932), onder leiding van de sociaal-democraat
Otto Braun een tamelijk sterk democratisch bestel, hoewel van vele zijden belaagd
en niet zonder restrictieve trekken.
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Pruisen was in de Weimar-tijd, naar de woorden van Stresemann, das Bollwerk
der Republikaner. Braun zelf betoogde dat Pruisen onder zijn bewind ‘meer Pruisisch
was dan ooit tevoren’.

Opheldering
Niettemin kwam Hitler, onder het motto ‘Preussen muss wieder preussisch werden’,
voor velen als de waarlijke voltooier van het Pruisische geschiedproces: Frederik
de Grote had Pruisen tot een eenheid gemaakt, Bismarck had Duitsland onder
Pruisische vleugels tot een eenheid gemaakt en Hitler zou Europa onder
Pruisisch-Duitse vleugels tot een eenheid maken.
De geschiedenis van Pruisen is, zo kan men ten slotte slechts constateren, een
verbijsterende gordiaanse knoop van historische realiteiten en politieke mythen. De
vijf boekwerken, bijeengebracht onder de titel Preussen - Versuch einer Bilanz, zijn
op zich zelf een bijzonder lezenswaardige bijdrage ter opheldering van Pruisens
lange weg van armoedig en marginaal keurvorstendom, via een krachtige en
aanvankelijk verlichte doch rigide georganiseerde standenstaat, naar de historische
rechtvaardigingsmythe van het nazisme. Het geheel heeft uiteraard niet de pretentie
uitputtend te zijn, maar het is bewonderenswaardig hoezeer de teksten steunen op
de allermodernste literatuur. Bovendien hebben de meeste schrijvers een aangename
verhouding tussen leesbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit weten te vinden.
Toch heeft men na het doorwerken van de boekdelen onloochenbaar een kort
moment te kampen met het gevoel dat A.J.P. Taylor ooit onder woorden bracht: ‘I
find German history not only as distasteful, but as mysterious as before.’
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‘De vellen en geef mij maar een auto’
De dagboeken van de jonge Bertolt Brecht
In afwachting van zware stormen Verhalen door Bertolt Brecht Vertaling:
M. en L. Coutinho Uitgever: Meulenhoff, 202 p., 26,50
Bertolt Brecht, Dagboeken 1920-1922 Autobiografische aantekeningen
1920-1954 Bezorgd door Hertha Ramthum Vertaling: Hans Hom Uitgever:
De Arbeiderspers, 277 p., f36,50
Cyrille Offermans
Bertolt Brecht stierf in 1956. Dat is vijfentwintig jaar geleden, voor uitgeverij Suhrkamp
- die géén schrijver zo heeft uitgemolken als Brecht - reden tot
herdenkingsbijeenkomsten, extra publiciteit en één werkelijk nieuwe en nogal
spectaculaire uitgave: de Briefe van de stukkenschrijver.
De Nederlandse lezer moet het met wat minder stellen. Meulenhoff bracht een in
1964 bij de Bezige Bij onder de titel De trofeeën van Lucullus verschenen
verhalenbundel opnieuw uit, nu - naar een van de allerkortste allegorische stukjes
in het boek - In afwachting van zware stormen geheten. De Arbeiderspers
daarentegen komt met een nieuwe vertaling: de Dagboeken die Brecht in de jaren
'20-'22 vrij stipt bijhield, aangevuld met wat losse autobiografische notities uit latere
jaren.
De verhalen vormen niet het sterkste deel van Brechts produktie, vooral de wat
langere zijn maar moeilijk door te komen. Dat komt onder andere omdat Brecht wél
aan een traditioneel vertellersstramien vasthoudt, maar (ondanks zijn verlekkerdheid
op detectives) over onvoldoende vertellersdiscipline beschikt om een handeling uit
te werken en een intrige sluitend te maken. Brechts kracht ligt in de puntige
formulering, de aforistische anekdote, de allegorie, de parabel, de schets, de scène.
Op zijn best is hij dan ook in de Geschichten von Herrn Keuner, korte tot zeer korte
stukjes met een maximeachtige inslag die hij met vaak zeer grote tussenpozen heeft
geschreven. Deze geschiedenissen draaien voor het grootste deel om het complex
vragen waar iemand mee te maken krijgt die ook in barre tijden en búiten de
studeerkamer socialist wil blijven. Met principes kan zo iemand weinig beginnen.
Als het aankomt op de resultaten, desnoods pas op de lange termijn, heeft hij meer
aan een praktische intelligentie, een intelligentie die gevoelig is voor politieke
conjuctuurschommelingen, dan aan een abstracte moraal. Brecht hekelt dan ook
de domheid van het rechtlijnig denken en de frontale aanval, het voordeel van de
eerlijkheid weegt niet op tegen het nadeel dat het je zelf de kop kost. Veel effectiever
is het de list te cultiveren, het vermogen om bedreigende krachten een andere
richting te geven of er op zijn minst tijdelijk immuun voor te zijn. Daarin is Keuner,
de filosoof van de praktijk, een meester.
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Bertolt Brecht in 1921 Brechts sportauto

Meneer Keuner heeft - in zijn eigen woorden - ‘geen ruggegraat om hem te laten
verbrijzelen’, wat uiteraard nog niet betekent dat zijn gedrag louter door laf
opportunisme wordt ingegeven. Meneer Keuner wil vooruitkomen, maar weet dat
hij daarvoor af en toe op de rem moet trappen. Allereerste vereiste is dat je vooruit
leert kijken. Zoals je als beginnend autorijder (Keuner spreekt graag in
verkeerstermen) alle aandacht nodig hebt voor je eigen handelingen, ben je geen
goed chauffeur. Daarvoor moet je twéé auto's kunnen rijden, ‘namelijk ook nog de
auto die voor je rijdt. Alleen als je erop let hoe de situatie op de weg is voor de auto
die vóór je rijdt, en zijn hindernissen beoordeelt, weet je hoe je ten opzichte van die
auto moet handelen.’ Maar de chauffeur van Keuners hart is er - blijkens een andere
episode - een wiens rijstijl niet alleen wordt bepaald door zijn eigen reisdoel, maar
door het scheppen van plezier ‘in het vooruitkomen van alle auto's en ook van de
voetgangers’. Die berekenende instelling en die klaarblijkelijke liefde voor auto's
had meneer Keuner overigens niet van een vreemde. Volgens George Grosz, met
wie hij in de vroege jaren twintig bevriend was, zou Brecht in plaats van een hart
liever een elektronische rekenmachine en in plaats van benen de spaken van een
autowiel hebben gehad. Met de Dagboeken in de hand laat die uitspraak zich
inderdaad zonder veel moeite verifiëren.
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Brecht is tweeëntwintig als hij op 15 juni 1920 een dagboek begint bij te houden.
Zijn eerste theaterstuk, Baal, heeft hij dan al geschreven, maar niemand wil het
spelen. Mogelijk is de ergernis daarover er mede schuldig aan dat hij maar geen
bevredigend slot van Trommeln in der Nacht op papier krijgt. Zeker is dat Brecht
een enorme hekel heeft aan zijn vervettende landgenoten, en dat hij droomt van
Amerika, voor hem in deze jaren nog het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Brechts politieke bewustzijn is nog nauwelijks gestructureerd. Antiburgerlijkheid
heeft nog niets met proletarische partijdigheid te maken, het begrip heeft zelfs nog
geen marxistische ondertonen. ‘Wij zijn de klaplopers, de laatste mensen die geen
dienaren zijn, met Baal en Karamazow in ons midden’: voorlopig is antiburgerlijkheid
nog identiek aan flierefluiten, ongebondenheid, nonconformisme. Voor de actuele
politieke situatie heeft Brecht maar nauwelijks enige merkbare belangstelling, al
helemaal niet waar het Duitsland betreft. Met betrekking tot Rusland zegt hij te
gruwen van de aldaar ‘nagestreefde orde. Ik ben op het ogenblik zwaar tegen het
bolsjewisme: algemene dienstplicht, levensmiddelenrantsoenering, controle, kuiperij,
vriendsjespolitiek. Bovendien, in het gunstigste geval: afwegen, omvorming,
compromis. De vellen en geef mij maar een auto.’ Er is één burgerlijke waarde waar
Brecht alle begrip voor heeft: die van het geld verdienen, al ziet hij het bijeenschrapen
en investeren daarvan nooit als doel op zich zelf maar enkel als middel om zich een
luxueus leven te kunnen permitteren. De interesse in mooie kleren en lekker eten
verdwijnt alleen in tijden van hoge literaire produktiviteit, maar die zijn nog betrekkelijk
zeldzaam.

Bertholt Brecht in 1927

Brecht heeft zijn dagboek waarschijnlijk bijgehouden zoals dat een dagboek
betaamt, namelijk zonder zelfs maar in de verste verte aan publikatie te denken.
Naast het voordeel van de ongegeneerde directheid heeft dat het nadeel dat een
flink aantal bladzijden in beslag wordt genomen door mijmeringen over zijn geliefden
Bi (= Paula Banholzer), Marianne Zoff en Hedda Kuhn, waar althans deze lezer de
gedachte dat hij daar allemaal niets mee te maken heeft maar moeilijk uit zijn hoofd
kon zetten. Daarom geen Prins-Hendrikachtige onthullingen daarover, maar één
algemene opmerking: Brecht blijkt van zijn vriendinnen een monogame instelling te
verwachten die hij zelf niet kan en niet wil opbrengen; voor het huwelijk acht hij zich
ongeschikt, zoals hij ook in literair opzicht te ongedurig is voor alles wat tijd kost en
concentratie vergt. Nog in 1926 aarzelt hij over de voortzetting van zijn literaire
carrière en doet hij alle tot dan toe gemaakte stukken af als ‘met de Franse slag
gedaan’.

Flaubert
Het kan dan ook niet verbazen dat de lectuur van Flauberts brieven hem onthutst.
Achtereenvolgens betitelt hij Flaubert als ‘waanzinnige mammoet’, ‘boosaardige,
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verstokte, bezeten Galliër’ en (met een geliefkoosde term van de Fransman zélf)
‘troglodiet’. De volstrekte overgave aan het werk, gepaard aan de even volstrekte
minachting voor het leven dat Flaubert demonstreerde, kwam Brecht waanzinnig
voor. Literair werk diende volgens hem ‘uit de losse pols gedaan (te) worden’! Veel
meer bewondering heeft Brecht dan ook voor Valentin en Chaplin - wat hij over die
laatste schrijft behoort tot het indrukwekkendste van deze Dagboeken. Kapot is
Brecht vooral van de eenvoud van de door Chaplin gebruikte middelen, van de
onbewogenheid ook waarmee hij de opeenstapeling van ten dele zelf veroorzaakte
rampen incasseert. Wat Chaplin laat zien is ‘het verbijsterendste dat er bestaat, het
is zeer pure kunst. De kinderen en de volwassenen lachen om de ongelukkige, hij
weet het: dit voortdurende gelach in de toeschouwersruimte hoort bij de film, die
doodernstig is, van een angstaanjagende zakelijkheid en treurigheid. De film verkrijgt
zijn werking (mede) door de ruwheid van de kijkers.’
Zulke observaties brengen Brecht er natuurlijk ook toe om over de werking van
zijn eigen toneelstukken na te denken. In sommige van die overpeinzingen tekenen
zich al de contouren af van zijn latere theorie (én praktijk) van het epische theater.
Een van de grootste fouten van veel kunst, zegt Brecht, is ‘het pogen mee te slepen’.
De schrijver moet de toeschouwer in zijn isolement laten, hij moet een afstand laten
bestaan die reflectie toestaat. De toeschouwer wordt, zijns inziens óók al in Baal
en Dickicht, niet ‘in slaap gesust doordat hij wordt uitgenodigd mee te voelen, zich
in de held te incarneren en, doordat hij tegelijkertijd naar zich zelf kijkt, op te treden
in twee exemplaren, onuitroeibaar en gewichtig. Er bestaat een hogere vorm van
interesse: die in de gelijkenis, die in het andere, onvoorzienbare, verwonderlijke.’
De Dagboeken ontlenen hun belang dus zeker ten dele aan de mogelijkheid om
de twijfelende maar in sommige opzichten al uitgetekende start van een belangrijke
literaire carrière uit de eerste hand mee te beleven (zonder nu ook direct met de
held van die geschiedenis in alle opzichten mee te vóélen.) Maar ook als Brecht na
zijn jeugdwerk nooit meer een letter zou hebben geschreven, zou dit boek het lezen
nog alleszins waard zijn. Want Brecht mocht een literair kluizenaarsleven als dat
van Flaubert dan wel verafschuwen, intussen heeft hij van die afschuw sublieme
literatuur gemaakt. Zijn pleidooi voor de vitaliteit van de pathologische mens, die
met ‘hoofd- of falluslengte (...) boven de massa uitsteekt’ is van een nietzscheaanse
allure, evenals zijn opvatting dat het er in een degelijk stuk op aankomt ‘dat de
spijsvertering functioneert’.
Wie het slappe zeeroversverhaal ‘Bargan heeft 't op’ uit In afwachting van zware
stormen heeft gelezen, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat deze hongerige,
niet voor publikatie bestemde dagboekbladzijden door dezelfde auteur en in dezelfde
tijd zijn geschreven.

‘Wie du mir, so ich dir!’
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Gemakzuchtig gedoe
Een keuze uit honderdveertig interviews met Harry Mulisch
Harry Mulisch, De mythische formule Dertig gesprekken 1951-1981
Samenstelling: Marita Mathijsen Uitgever: De Bezige Bij, 298 p. f35,Maarten 't Hart
De vorige boekenbijlage bevatte een artikel van Márquez over het interview. Daarin
vertelde hij onder meer dat hij op de vraag ‘hoe is uw werkmethode’ in diep gepeins
verzonk, waarna de interviewer zei dat hij, als de vraag te moeilijk was, wel een
andere wilde stellen. Márquez had toen gezegd: ‘Integendeel, het is zo'n makkelijke
vraag en ik heb hem al zo vaak beantwoord, dat ik weer eens een nieuw antwoord
zit te bedenken.’ Verderop spreekt Márquez over de ontwikkeling van een ‘speciaal
soort fantasie’ om te zorgen dat het niet steeds precies dezelfde interviews worden.
Nieuw antwoord bedenken! Speciaal soort fantasie! Zo mag ik het horen. Ook
Márquez houdt zijn interviewers voor de gek, net zoals elke andere schrijver die
geïnterviewd wordt. Ook Louis Paul Boon zegt in één van zijn gedichten over het
interview: ‘Vragen beantwoord duizend keer verzonnen, nooit oprecht, nooit zonder
scheve sprongen.’ En ook Harry Mulisch zegt in een interview met Aad van der Mijn
als antwoord op een bepaalde vraag: ‘Ik heb zestien antwoorden klaar, naar gelang
degene die het vraagt.’ Van die zestien kan er op zijn hoogst één waar zijn. Ik
veroordeel dat niet, ik wil er alleen maar op wijzen dat het interview een hoogst
onbetrouwbaar medium is om iets over leven en/of werk van de geïnterviewde te
weten te komen.
Toch verheugt het interview zich nog altijd in een grote populariteit. In de week dat
ik dit schrijf werd ik zelf eenmaal geïnterviewd en las ik een interview met Jeroen
Brouwers. In diezelfde week zijn er in tientallen dag- en weekbladen interviews
verschenen met de meest uiteenlopende figuren. Vanwaar deze stortvloed van
interviews? Het heeft wellicht te maken met het feit dat interviews gemakkelijk
weglezen en je het bedrieglijke gevoel geven dat je de geïnterviewde echt hoort
praten. En ook voor de interviewer is het gemakkelijker de schrijver of filmer of
politicus zelf aan het woord te laten dan zijn werken of zijn daden te bestuderen en
daarover te schrijven. Maar zeker is dat het een verdomd gemakzuchtig gedoe is
en zeker is ook dat het, omdat geen enkel interview wordt afgedrukt in de vorm
waarin het werd gehouden, in feite altijd een grote leugen is.

Harry Mulisch, foto Eddy de Jongh

Daarom vind ik dat Mulisch eigenlijk te positief oordeelt over het interview als hij
tegen Marita Mathijsen zegt: ‘Het hoort op een bepaalde, afgeleide manier bij je
werk.’ Gelukkig voegt hij daaraan toe: ‘Niet echt natuurlijk, want je hebt het niet
opgeschreven, het is niet ex cathedra. Over het algemeen zou ik het niet
opgeschreven hebben.’ En even daarvoor zegt hij: ‘Maar de literaire dingen, daarvan
vind ik altijd dat ik het beter zelf heb opgeschreven dan wat ik daar zeg.’
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Geen rancune
Om die reden is Mulisch kennelijk in al zijn interviews een diepgravend gesprek
over de literatuur en over zijn werk zoveel mogelijk uit de weg gegaan. Als iemand
hem ertoe probeert te dwingen wel over zijn werk te praten, ontstaat er een interview
zoals Jessurun d'Oliveira er één maakte. Irritatie over en weer. ‘Er komt alleen iets
van het interview terecht,’ zei Márquez in het eerder genoemde artikel, ‘als interviewer
en geïnterviewde van elkaar houden.’ Nu, van elkaar houden deden d'Oliviera en
Mulisch blijkbaar niet.
Bij de meeste andere van de dertig hier gebundelde interviews lagen Mulisch en
de interviewer elkaar overigens wel. Mogelijk ligt dat aan de keuze van de
samenstelster. Zij heeft in ieder geval haar best gedaan om de aardigste interviews
bij elkaar te zoeken; zij kan er ten slotte ook niets aan doen dat het verschijnsel als
zodanig niet deugt en met ingang van vandaag uit de letteren verbannen zou moeten
worden.
Overigens kan natuurlijk niet ontkend worden dat het een genoegen is om deze
interviews met Mulisch te lezen. Mulisch schuwt eigenzinnige, koddige, ‘unverfroren’
uitspraken bepaald niet. Mulisch komt uit deze interviews bovendien niet alleen naar
voren als een aardig iemand, maar vooral ook - en dat is onder schrijvers iets heel
bijzonders - als iemand die absoluut niet rancuneus of naijverig is. En zodra de
interviews niet meer gaan over literatuur, maar over iets heel anders, worden ze
echt leuk. Dat vindt Mulisch zelf blijkbaar ook want hij zegt: ‘De beste interviews
vind ik die die gaan over min of meer buitenliteraire dingen. Bij voorbeeld dat van
Aad van der Mijn over de vechtpartij in het Concertgebouw. En zo'n mal verhaal
van Theun de Winter over pijpen, dat vind ik ook prima.’ Ik vind ook het interview
van Cherry Duyns over de vriendschap met Jan Hein Donner erg aardig. Uit dat
interview heb ik opeens begrepen waarom ik, net als Donner, zo gefascineerd word
door de schrijver Harry Mulisch. Dat heeft te maken met Donners en mijn
gereformeerde afkomst. Voor ons is Mulisch het prototype van iemand die volstrekt
ongereformeerd is opgevoed en daardoor nooit last heeft van schuldgevoelens. Ik
denk dat zowel Donner als ik, wanneer wij Mulisch lezen, min of meer onbewust
beseffen: als wij zo waren opgevoed als Mulisch, waren wij ook zo geworden, en
dat zouden we best gewild hebben.
Marita Mathijsen vertelt in haar voorwoord dat zij heeft gekozen uit 140 interviews.
Honderdveertig! Een interview duurt op zijn minst een halve dag. Sommige
meesterwerken, bij voorbeeld Les illusions perdues van Balzac, zijn in heel wat
kortere tijd geschreven dan zeventig dagen. Ook de Max Havelaar schijnt in kortere
tijd ontstaan te zijn. Welk meesterwerk van Mulisch ontbreekt door deze
tijdverspilling? In die zeventig dagen had hij wellicht De ontdekking van Moskou
kunnen voltooien!
Eén ding vind ik - los van de vraag of bundels als deze wel nut hebben - jammer
van De mythische formule, namelijk dat het interview met Frank van Dijl erin
ontbreekt. Daarom wil ik tot slot daar de meest opmerkelijke passage uit citeren.
Frank van Dijl vraagt: ‘U heeft eens gezegd dat u niet in vrouwen geïnteresseerd
bent om er gesprekken mee te voeren.’ Mulisch antwoordt: ‘Nog steeds vind ik dat.
Vooral tegenwoordig krijgen ze zulke praatjes, die vrouwen, nu is er helemaal niet
meer mee te praten. De vrouw die onderdrukt wordt! Flauwekul, het is de man die
onderdrukt wordt. Als hij een vaasje op de schoorsteen verschuift, krijgt hij een grote
mond. Overdag krijgt hij op zijn sodemieter van zijn baas, 's avonds krijgt hij met de
pantoffel van zijn vrouw en nu hoort hij ook nog dat hij een onderdrukker is! Met
gesprekken bedoel ik het soort gelul dat mannen met hun vrienden doen. Waarom
gebeurt dat niet met vrouwen? Die willen altijd naar huis. Het werkt gewoon anders,
bij mannen in de kop. Je kunt met vrouwen niet over hogere dingen praten als
filosofie, nog niet eens over auto's. Mannen staan over het algemeen op een lager
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niveau dan vrouwen, ze zijn laffer, burgerlijker, onbetekenender, kleinzieliger - wat
dat betreft hebben vrouwen een hoger niveau. Maar mannen hebben een paar
toppen waar vrouwen niet bij kunnen, daar helpt geen moedertje lief aan. Schrijven
bij voorbeeld, dat hebben vrouwen altijd gemogen, daar hebben ze altijd tijd voor
gehad, maar er is weinig van gekomen. Maar goed, laten we erover ophouden, eind
van de maand is het feminisme weer voorbij.’
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Hoera voor de man die huilen kan
Het keurslijf van ‘De Nieuwe Echte Man’
Man, man Redactie: Flip van den Bergh en Karel Klumpers Uitgever:
Van Gennep f18,50
Hans Achterhuis
Met mijn mannen radicale therapiegroep keek ik het afgelopen jaar naar een VPRO
uitzending over mannen. Bij het napraten bleek tot onze gezamenlijke verrassing
dat de ene op de beeldbuis gebrachte ‘geëmancipeerde’ man allerminst onze
sympathie had. Nog afgezien van het feit dat hij welzijnsjargon sprak, kwam wat hij
zei bij ons volstrekt clichématig over. In plaats van sympathie wekte hij bij ons eerder
een gevoel van lichte irritatie op.
Precies datzelfde gevoel van irritatie kwam, maar nu in versterkte mate, bij mij
naar boven bij het lezen van Man, man, een serie artikelen over ‘praten, voelen,
emanciperen’ die Flip van den Bergh en Karel Klumpers samenstelden. Onder de
schone vlag van openheid en bekentenissen worden hier voornamelijk verhullende
clichés naar voren gebracht, onder het mom van bevrijding van traditionele normen
worden hier nog dwingender ideaalbeelden en waardepatronen gepropageerd,
vanuit het verzet tegen rationeel mannelijk denken wordt hier in naam van het gevoel
maar wat aangekletst.
Ik weet dat het bovenstaande harde beschuldigingen zijn. In het korte bestek van
een recensie zal ik ze stuk voor stuk proberen toe te lichten. Wat in deze bundel
over mannenemancipatie het meest opvalt is het taalgebruik. Iedere schrijvende of
geïnterviewde man heeft de clichés al klaarliggen om zijn ervaringen over
onderdrukking en bevrijding te beschrijven. In het verleden is zo ongeveer iedereen
door zijn vader, de school, de maatschappij onderdrukt, is hij met geweld tot ‘een
echte man’ gesocialiseerd, waarbij woorden als concurrentie, hardheid, nadruk op
seksualiteit, carrière, over tafel rollen. Bij het bevrijdingsproces horen ‘jezelf en je
emoties ontdekken, warmte en ondersteuning, lijfelijkheid, natuurlijkheid’, allemaal
samengevat onder het hoofdje ‘nieuwe menselijkheid’. Ik wil geenszins beweren
dat het hier slechte zaken betreft. Waar het mij wel om gaat is dat door het steeds
herhalen van deze en andere begrippen, bijna geen van de mannen die aan het
woord komen iets over zich zelf zegt. De ‘Nieuwe Echte Man’ die de schrijvers
voorstaan, verzet zich vooral tegen ‘de algemeenheid’ van de oude onechte man,
die niet over zich zelf durfde praten. Helaas is het beeld dat ik van de verschillende
nieuwe mannen krijg uiterst vaag, juist omdat zij meer dan enige oude man, alleen
maar in algemeenheden over zich zelf praten. Opvallend is bij voorbeeld in de bundel
dat één uit het Duits vertaald artikel niet in bovenstaande clichés vervalt, waardoor
Jochem Schimmang al direct een veel persoonlijker en concreter verhaal vertelt.
Net als bij de Amerikaan Jack Litewka, waarvan het in de mannenbeweging al bijna
klassieke artikel ‘De goed opgevoede pik’ is opgenomen, werkt het bij Schimmang
alleen al verfrissend dat er niet voortdurend dezelfde afgesleten taalpatronen als in
de Nederlandse artikelen terugkeren.
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Dodelijk
Dat er een relatie is tussen denken en taalgebruik wordt ook duidelijk uit deze twee
vertaalde artikelen. Met name het artikel van Schimmang bevat zo ongeveer de
enige stukjes originele en diepgaande analyse uit deze bundel. Overigens zijn deze
stukjes analyse dodelijk voor de andere opgenomen artikelen. Schimmang heeft
het uiterst kritisch ‘over de zachte mannen die met hun bekentenissen meer
wegmoffelen dan blootgeven’, over hun ‘vertellen dat steeds ook een verzwijgen
is’, over de cultuur van het lief zijn voor elkaar, het vooral elkaar niet willen kwetsen.
Daarnaast betoogt hij dat de relatie van de mannenbeweging tot de politieke en
maatschappelijke strijd marginaal is en waarschijnlijk ook zal blijven. Dit laatste
stukje analyse haalt alle grond weg onder de gevoelsmatige uitingen van andere
bijdragen waarin het voorkomen van een kernoorlog en het veranderen van de
samenleving op bijna groteske wijze regelrecht aan de mannenbeweging wordt
toegedicht.
Met al hun bekentenissen vertellen de Nederlandse mannen die in deze bundel
aan het woord komen niets wezenlijks over zich zelf. Dat geldt bij voorbeeld voor
de in een artikel gedane interessante opmerking dat een man bij ‘Philips in
Eindhoven’ op zijn afdeling werkt met de ‘rondjes van wrevels, spinsels en knuffels’
die bij de radicale therapie horen. Spannend, denkt de lezer, hoe zou dat in zijn
werk gaan, wat denken anderen ervan? Helaas het enige wat erop volgt is een zin
vol clichés; het werk is namelijk ‘heel warm en veilig geworden, waar vroeger een
koele, harde concurrentiesfeer heerste’. Hoera voor de goede sfeer bij Philips!
Het clichè-achtige stramien van de verschillende verhalen is bovendien niet zo
nieuw en ‘patroonvrij’ als de auteurs zelf lijken te denken. De ‘Nieuwe Echte Man’
blijkt zich integendeel uitstekend te voegen in een aantal uiterst traditionele kaders
van onze cultuur. Qua formele structuur wijken de verschillende verhalen op geen
enkel punt af van de traditionele christelijke bekentenisgeschiedenis. Het begint
allemaal met de diepste ellende en onbegrepenheid, waaruit de held zich langzaam
en moeizaam naar boven worstelt om ten slotte het geluk te vinden. Dit thema van
verlossing en bevrijding is, zoals de Franse historicus en filosoof Michel Foucault
recentelijk heeft laten zien, in onze westerse christelijke beschaving steeds nauw
verbonden geweest met dat van ‘de bekentenis’. Alleen wie in de bekentenis zijn
intieme leven blootlegt, kan de waarheid ontdekken, de bekentenis werkt op zich
al bevrijdend. Deze bekentenis heeft, aldus Foucault, zich vooral toegespitst op de
seksualiteit. Daar was, vanaf de biechtpraktijk uit de Contrareformatie tot en met
Freud, de uiteindelijke waarheid over de mens te vinden. De seksualiteit was niet
in eerste instantie een taboe, maar een mogelijkheid om de waarheid over je eigen
identiteit te vinden.
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Dit oorspronkelijke christelijke basisschema komt in praktisch elk van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

85
de bijdragen over mannenemancipatie naar voren. En wat Foucault verder schetst,
gebeurt ook hier. Want paradoxalerwijze draait elke beweging die waarheid en
bevrijding via bekentenissen over de seksualiteit wil ontdekken, zich zelf nog verder
vast in dit aloude denk- en handelingsschema. De bekentenissen uit dit boek, waarin
ook de bevrijde seksualiteit vaak centraal staat, verhullen niet alleen allerlei concrete
persoonlijke en maatschappelijke gegevens, ze werken bovendien nog sterker
normerend dan de traditionele (seksuele) moraal.
Hiermee kom ik op mijn volgend bezwaar tegen Man, man. De afgedankte oude
normen en waarden worden in dit boek door veel dwingender ideaalbeelden
vervangen. Het begint al vóór de inleiding. We lezen daar onder andere de vragen:
‘Huil je? Kan je huilen? Heb je er behoefte aan om te huilen?... Wie is de laatste
man die je gekust hebt? Met wie je gevreeën hebt?’
De laatste vraag draait om de nieuwe norm: ‘met andere mannen vrijen’. In een
aantal stukken komt deze norm naar voren als het beslissende criterium voor echte
emancipatie. ‘Ik denk dat mijn emancipatie begon, toen ik mezelf durfde toestaan
sexuele gevoelens te hebben naar seksegenoten.’ Als deze gevoelens maar niet
willen komen, voelt men zich schuldig. Iemand die deze gevoelens niet heeft, bekent
in een interview: ‘Ik ben me er zeer wel van bewust dat 't probleem bij mij zit. Ik zou
eigenlijk niks willen tegenhouden. Ik vraag me af of ik het doe, maar zou het niet
willen, want daar sta ik helemaal achter: ik wil van mannen houden... ik
verontschuldig me dat ik hierin niet zo ver ben, ik heb het idee dat dat verder is, als
je met mannen wilt vrijen.’ En weer een ander is erin geslaagd om in elk geval een
stuk verder te komen al is hij er nog niet helemaal. ‘Mijn seks ligt nog niet 50-50,
daar liggen nog wat diep gewortelde blokkades’.
De andere norm die in praktisch elke tekst naar voren komt is ‘het huilen’. Het ‘weer
huilen’ of zelfs ‘het huilen’ überhaupt, is duidelijk een kenmerk van de
geëmancipeerde man. Op zich is daar, net als op het vrijen met andere mannen,
natuurlijk niets tegen. Maar als dit weer nieuwe normen worden, zijn we niets
opgeschoten; dan komt ‘de nieuwe echte man die moet huilen’ alleen maar in de
plaats van het oude ‘echte jongens huilen niet’. Bovendien als ‘het huilen’ op zich
een norm wordt om te laten zien dat je geëmancipeerd bent, terwijl het in een aantal
bekentenissen volstrekt onduidelijk is, waarom iemand verdriet heeft, werkt deze
norm weer even verhullend als de oude.
Dit propageren van nieuwe normen heeft waarschijnlijk veel te maken met het
feit dat in de bundel Man, man vooral nieuwe vrijgestelden uit de quartaire sector
aan het woord komen. Met hun professionele brillen op kunnen zij kennelijk niet
zonder de maatstaven die bepalen wat normaal en wat abnormaal is. Op deze
manier creëren zij duidelijk hun toekomstige cliëntèle. Want hielden de oude
professionals het erop dat een kwart tot een vijfde van alle volwassenen zo ernstig
gestoord zijn dat ze professionele hulp nodig hebben (een schatting van Trimbos),
deze nieuwe groep geëmancipeerde mannelijke hulpverleners houdt het op bijna
de helft van de bevolking. Er bestaat volgens hen zo iets als het ‘ziektebeeld man’,
waar bijna elke man aan beantwoordt. Dat elke man in wezen rijp is voor de
psychiater is geen grapje maar bloedige ernst. ‘Praten in termen van “psychiatrische
patiënt” en “ziektebeeld” is niet zomaar als een leuke woordspeling bedoeld. Het
gaat hier letterlijk om een situatie van waanzin. Al wordt het nog niet in brede mate
herkend.’
Het zal duidelijk zijn: zoals wel vaker gebeurt in het welzijnswerk, hebben alleen
de verlichte hulpverleners door wat er aan de hand is. Want ‘het ziektebeeld man’
wordt nog niet door velen als zodanig herkend. Ja, het is zelfs nog erger, met behulp
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van een andere uit de welzijnswereld bekende denkstructuur wordt gesteld dat als
je ziekte niet ‘tot je bewustzijn doordringt, dat de waanzin ten top is’. Als patiënt,
maar helaas ook als recensent, sta je hier machteloos. Elke kritiek komt, zo wordt
uitdrukkelijk gesteld, voort uit ‘weerstand’, je weet als je je tegen de denkbeelden
van de auteurs verzet namelijk niet hoezeer je ‘door de ziekte-man besmet’ bent.
De schrijvers, die gedefinieerd hebben wat ‘authentiek’ gedrag is, hebben altijd het
laatste woord. Want de gewone man is ‘zo'n van zijn oorspronkelijke kern vervreemd
wezen’, die ‘een langdurige en intensieve behandeling nodig heeft’ om weer ‘normaal’
te worden, dat alle verzet tegen de ideeën en normen van de schrijvers alleen maar
met het Freudiaanse begrip ‘weerstand’ beschreven lijkt te kunnen worden.
Beste Flip en Karel. Jullie hebben een groot deel van jullie boek in briefvorm
geschreven. Ik wil daar mijn recensie ook mee beëindigen. En dat doe ik, om in
jullie stijl te blijven, met ‘een wrevel’, een wrevel die ik overigens nog nooit gevoeld
heb naar andere mannen in mijn groep en die, naar ik hoop dan ook meer met jullie
boek dan met de mannenbeweging te maken heeft. Mijn wrevel is dat jullie andere
mensen, en dan in de eerste plaats mannen, verachten. Het gaat zelfs nog verder,
zoals in één van de artikelen wordt gezegd gaat het niet om ‘afkeer, tegenzin of
antipathie’ het gaat om ‘oprechte en onvervalste haat’ tegen ‘het mannelijk geslacht
in zijn totaliteit’. Welnu, zoals gelukkig Litewka in het opgenomen artikel ook zegt
moet je om iemand te haten ‘hem eerst tot Untermensch maken’, moet je hem
objectiveren. Mijn wrevel is dat jullie dat doen met de beschrijving van ‘het ziektebeeld
man’. Natuurlijk, de constructie van dit beeld gebeurt met de beste bedoelingen.
Natuurlijk, jullie willen hulp bieden en bevrijden. Helaas klinkt dat laatste mij al te
bekend in de oren. In onze westerse geschiedenis blijken onderdrukking en hulp
vaak onontwarbaar verbonden. Vraag het maar aan de vrouwen die ‘voor haar eigen
bestwil’, van deskundigen te horen kregen wat een ‘echte vrouw’ was en wat een
echte vrouw hoorde te doen. Beste Flip en Karel, ook al is het volgens jullie allemaal
voormijn eigen bestwil, ik bedank ervoor om op jullie termen tot ‘Nieuwe Echte Man’
bevrijd en genormaliseerd te worden.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

86

Een paar apart
De honderdste verjaardag van Bouvard en Pécuchet
Raster nr. 18 Omtrent Bouvard et Pécuchet van Gustav Flaubert
Uitgever: De Bezige Bij f23,50
Bouvard et Pécuchet door G. Flaubert Bezorgd door Cl. Gothot-Mersch
Uitgever: Gallimard f16,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Nouvelles recherches sur Bouvard et Pécuchet Uitgever: Société des
études romantiques, f37,50
Bouvard et Pécuchet centenaires Bezorgd door D. Gulbert Laporte
Uitgever: Bibliothèque d'Ornicar, f50,Rein Bloem
Het zou een toetssteen kunnen zijn voor vriendschap of liefde: hou je van Flauberts
Bouvard et Pécuchet of niet... Sartre behoort dan niet tot de liefhebbers en Jacques
Firmin Vogelaar wel. Hij schreef voor Raster (nr. 18) een essay over dat onvoltooide
boek en vulde dat aan met drie uit het Frans vertaalde stukken (van Queneau,
Foucault en Barthes) en twee vertalingen/bewerkingen van een serie
gemeenplaatsen die gepland waren voor het nooit verschenen tweede deel van de
roman.
Vogelaar begint zijn essay Flaubert overschrijven nogal ongelukkig met een
relativering van Madame Bovary, de roman die ‘voor Flaubert zelf nooit meer dan
een stijloefening is geweest, huiswerk hem opgegeven door zijn twee vrienden’.
Afgezien van de twijfelachtige anekdote, kun je beter zeggen dat stijloefening en
huiswerk de trefwoorden zijn voor Flauberts hele schrijverschap, dat van meet af
aan in het teken staat van een even onbetekenende als onuitputtelijke werkelijkheid.
Platvloers realisme omgewerkt en gesublimeerd tot symbolisme van de hoogte orde.
Zo is het gesteld met Emma Bovary, het nietszeggende provinciaaltje dat bestaat
bij de gratie van damesromans, maar in haar onmogelijke verlangens ook de
zielsverwante is van Don Quichot, Flauberts lievelingsheld. Zo geldt het ook voor
de twee klerken, Bouvard en Pécuchet, de sukkels die elkaar voor het eerst
ontmoeten op een snikhete dag op Boulevard Bourdon (= pelgrimsstaf), om dan
aan een universele zoektocht te beginnen waaraan geen einde zal komen: ‘Omdat
het 33 graden in de schaduw was, lag de boulevard Bourdon er absoluut verlaten
bij... Twee mannen komen in het beeld. De één van de Bastille, de ander van de
Jardin des Plantes. De grootste, in een linnen pak, loopt met de hoed naar achteren
geschoven, zijn overhemd losgeknoopt en zijn das in de hand. De kleinste,
schuilgaand in een kastanjekleurige overjas, met gebogen hoofd onder een pet met
klep. Als ze in het midden van de boulevard gekomen zijn, gaan ze zitten, terzelfder
tijd en op dezelfde bank. Om zich het voorhoofd af te wissen nemen ze hun
hoofddeksels af en zetten die naast zich op de bank; en de kleine man ziet dat in
de hoed van zijn buurman: Bouvard geschreven staat; terwijl deze in de pet van de
man in de overjas duidelijk kan lezen: Pécuchet.
Na zo'n begin is de lezer verloren en neemt de hoed af nu hij Van Ostaijens
Alpejagers herkent, die van links en rechts komend elkaar ontmoeten voor de
hoedenwinkel van Hinderinx en Winderinx en één ondeelbaar ogenblik onder één
hoedje te vangen lijken, voor ze weer doorlopen, elk met de eigen hoed weer op
het eigen hoofd.
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Kool
Maar Bouvard en Pécuchet blijven wel degelijk zitten, catalogiseren de zondagse
leegte en de spaarzame passanten, en zijn van dat ogenblik onafscheidelijk. Niet
lang daarna krijgt Bouvard onverhoeds een erfenis en ze besluiten hun
klerkenbestaan in Parijs om te zetten in een landelijke omgeving. Heel Frankrijk
zoeken ze uiterst gedocumenteerd af, alle kaarten komen eraan te pas en ze vinden
uiteindelijk Chavignolles, een plaatsje ergens in Normandië. Ergens of nergens,
want terwijl alle namen kloppen is Chavignolles een verzinsel, het komt op geen
enkele kaart voor. Wat doen ze daar in niemandsland? Bezeten door de kopieerlust
in het dagelijkse leven brengen zij wat encyclopedieën vertellen in praktijk: de
voorschriften van landbouw, boomteelt, voedingsleer, scheikunde, anatomie,
geneeskunde, geologie, archeologie, geschiedenis, literatuur, politiek, liefde,
gymnastiek, spiritisme, filosofie, godsdienst willen ze letterlijk en domweg toepassen.
Maar het ene boekdeel spreekt het andere tegen, het enige produkt van eigen teelt
is een monsterachtige kool in hun tuin.

In het tiende hoofdstuk (onderwerp pedagogie) besluiten ze hun waardeloze schat
aan lees- en leerervaringen op anderen over te dragen en... dan breekt het boek
af, Flauberts dood kwam tussenbeiden.
Gelukkig is er voor dat laatste hoofdstuk van deel I nog een gedetailleerd plan
voorhanden: de klerken houden een lezing die opruiend werkt, ze worden voor de
gek gehouden, komen bijna in de gevangenis en nemen zich ten slotte voor zich
hun resterende leven alleen maar bij het woord te houden, nooit meer een daad te
stellen. Ze schaffen een bureau aan met dubbele lessenaar en zullen voortaan alles
kopiëren wat ze voor ogen krijgen:
Zo is alles uit de hand gelopen.
Ze hebben geen enkele belangstelling meer in het leven.
Goed idee, door beiden heimelijk gekoesterd.
Ze ontveinzen het zich.
Van tijd tot tijd glimlachen ze als het ze te binnen schiet.
Dan delen ze het elkaar tegelijkertijd mee:
kopiëren.

Een voorbeeldige afronding, een vicieuze cirkel waarmee het boek voltooid had
kunnen worden. Maar Flaubert had nog meer in petto: er zijn aantekeningen
(scenario's) gevonden voor nog twee hoofdstukken, waarin we de kopiïsten aan het
werk hadden kunnen zien: eerst alles lukraak overschrijvend, gaandeweg vergeefs
proberend enige orde aan te brengen in het eindeloze karwei. Ook zijn er drie kant
en klare mappen vol gemeenplaatsen, alfabetisch gerangschikt, die ergens in het
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tweede deel (van gelijke of nog grotere omvang dan deel I) ondergebracht hadden
moeten worden. Nauwelijks een woord van Flaubert zelf had in dat deel, dat De
kopie zou heten, moeten staan; alleen maar prietpraat dat ieder waardeoordeel over
het boek onmogelijk zou maken, omdat het er clichématig al in stond, en dat eens
en voor altijd zou aantonen dat mensen niet in staat zijn op welke manier ook zinnig
bezig te zijn. Dat was de farce, de uit grenzeloze woede geboren, veertig jaar lang
getogen parodie die Flaubert in zijn hoofd had.
Verbijsterend is de bezetenheid waarmee de kluizenaar van Croisset (bij Rouen)
meer dan vijftienhonderd boeken las, uittrok en overschreef om de wezenlijke
domheid van mens en wetenschap aan de kaak te stellen.
Verbijsterender nog, dat wie op het eerste gezicht het mikpunt van die spot lijken
te zijn, de stakkers Bouvard en Pécuchet, er als Don Quichot afkomen, als helden
van het onbetekenende. Zie hoe ze daar zitten, kopiërend zonder er bij neer te
vallen, met af en toe een glimlach voor zich zelf of voor de ander.

Schrijfwerk
Vogelaar zegt in zijn essay over die dubbele strekking van het boek - parodie op
de wetenschap in het perspectief van een mytisch weten of niet-weten behartigenswaardige dingen. Vanuit zijn bekende opvattingen over modern
schrijfwerk, heterogene materiaalverzamelingen van waarheden als een koe die
raadsels van het rund blijken te zijn, is het begrijpelijk dat hij deel II voor zich ziet
als een Kopie zonder einde: twee hoofdstukjes (XI en XII) als inleiding, waarin de
overschrijvers pennen en sorteren, dan het klad van een brief vinden waarin ze voor
gek
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verklaard worden om dan te besluiten ook die brief te kopiëren omdat ze weten dat
in alles wat voorgeschreven is, de klad zit. En dan zou die materiaalverzameling
komen, de uittreksels, de citaten, de woordenboeken met clichés en dat zou betenen
dat het laatste woord niet voor rekening van Flaubert of zijn portretten zou komen,
als leentjebuur onzichtbaar geworden, maar voor rekening van de lezer die bij
voorbeeld als Hans van Pinxteren kan vertalen: ‘coïtus-copulatie, deze woorden
niet gebruiken. Zeg: zij hadden een verhouding.’ Of als Maria Mulder kan bewerken:
‘copuleren - zeg liever neuken, vrijen, naar bed gaan.’ (Raster 18).
Het is niet onmogelijk dat het boek er zo uit gezien zou hebben. Vogelaar komt
trouwens wat dat betreft tot dezelfde conclusie als Claudine Gothot-Mersch in de
laatste uitgave van Bouvard et Pécuchet en die schijnt daarover het laatste woord
te hebben gezegd. Maar ik geloof er niet in. Alles wat Flaubert geschreven heeft is
zozeer door een cirkelgang gekenmerkt, dat ik denk dat ook in dit geval niet de
kopie maar de kopiïsten de dienst uitmaken. In die opzet zouden alle scenario's en
uittreksels en woordenlijsten verdeeld zijn over hoofdstuk XI en XII met af en toe
de bête glimlach van de tekstschrijvers ertussendoor. En het boek, het verhaal dat
afgerond wordt met het vinden van de brief en het besluit ook die te kopiëren, zou
aldus een werkelijk open einde hebben: het wordt aan de verbeelding van de lezer
overgelaten wat de onafscheidelijken nu weer onder ogen zullen krijgen, dat is nog
erger dan wat we in werkelijkheid aan clichés nog zouden kunnen meemaken.
Het merkwaardige is dat in hetzelfde Rasternummer Queneau ook van deze
cirkelgang-met-open-eind uitgaat, zonder dat hij er overigens een probleem van
maakt, evenmin als Vogelaar. Beiden nemen als vanzelfsprekend aan dat het boek
er zus of zo uit zou zien, Queneau uitgaande van de in wezen traditionele
schrijverstruc die het verhaal rond maakt (maar na wat voor uitspattingen), Vogelaar
van de moderne fragmentatietechniek die zelfs het idee van het Boek niet meer
heel laat.

Zuilen
In de nieuwe onderzoekingen naar Bouvard en Pécuchet bij hun honderdste
verjaardag ligt het accent niet op de mogelijke structuur van deel II. Het gaat vooral
om de wisselwerking in het paar apart. Van Ostaijens Alpejagers zijn niet te
onderscheiden complementen van elkaar, de een is de kopie van de ander en al
blijkt het een illusie: éven vallen ze werkelijk samen. In talloze volksverhalen zijn er
twee op elkaar lijkende maar contrasterende werelden, die juist omdat ze als wit en
zwart bij elkaar horen gemiddeld kunnen worden. Een mythe is wel gedefinieerd
als de verzoening van tegendelen, het verhaal dat het midden houdt tussen dood
en leven.
Maar Flaubert laat geen enkele middeling toe. Hoe je de kleine en de grote meneer
ook tegen elkaar uitspeelt, wat voor kolommen je ook opstelt voor vergelijkbare
eigenschappen en kenmerken, nooit is er een rustgevend midden. Ze zijn geen
kopieën van elkaar, ze zijn voortdurend bezig met elkaar te kopiëren. Als B op weg
is naar P, dan is P al op weg naar B. Eén keer ontmoeten ze elkaar halverwege,
precies in het midden van de boulevard Bourdon. Maar als hun pelgrimage dan
begint, houden zij dat midden niet; gelijk oversteken is er nooit meer bij.
Bouvard et Pécuchet is daarom vooral een spannend boek. Ondanks de stortvloed
clichés en citaten laat het zich heel gemakkelijk lezen, veel vlotter dan Madame
Bovary of De verzoeking van Antonius bij voorbeeld. Dat komt omdat de kopiïsten
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in weerwil van hun zittend leven voortdurend in beweging zijn, er is hoe onzinnig
ze ook hun cirkelgang gaan, altijd tussen hen iets gaande. Zojuist is verschenen
Bouvard et Pécuchet centenaires, een verzameling teksten van onder anderen
Jonathan Culler, Roger Dragonetti en Jacqueline Risset. Voorin staat een tekening
van twee zuilen, de twee kolommen van een tempel zonder dak, zoals Juliette
Grange in haar bijdrage formuleert. Maar die zuilen zijn ongelijk, er is zelfs geen
denken aan een dak! Zo blijven ze voor ogen staan, Bouvard en Pécuchet, de
ongelijken met het gelijk van de wereld onder hun handen. In verschillend tempo
wetenswaardigheden overschrijvend die het weten niet waard zijn. Zittenblijvers op
een leerschool die geen kans op leven geeft. Watertrappers die niet de stroom
kiezen maar zinloos bewegen alsof ze stilstaan met de handen doelloos boven
water. Worstelend maar nooit boven komend (de lijfspreuk van Nescio). Domme,
onwetende afzwemmers, die geen enkele oever ooit zullen halen. Onsterfelijk
belachelijken, zo onbestaanbaar zuiver in de leer, dat je ze dankbaar ziet schrijven
alsof ons leven er van afhangt.
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Het Slechtste van Elvis Presley
De ontmythologisering van een superheld en -griezel
Elvis door Albert Goldman Uitgever: McGraw-Hill Book Company, 591
p. f50,55 Uitgever: Allan Lane, f44,65 Importeur: Nilsson & Lamm
C. Fischer en I. Harms
‘Als het weer tijd wordt voor zijn Dilaudid, Demerol of speed, moet de kamerheer
Elvis’ hele rug afzoeken, de achterkant van zijn benen of zelfs in zijn oksels of tussen
zijn tenen, om nog een plekje te vinden waar hij nog niet geprikt is. Als de injectie
eenmaal is toegediend, moet er zorgvuldig op worden toegezien dat the King niet
stikt in zijn eigen speeksel of in een stuk eten. Ontelbare malen hebben zijn mannen
zijn leven gered door hun handen in zijn keel te steken om er een slecht gekauwde
cheeseburger of een dodelijke perzikpit uit te vissen. Als Elvis naar de wc moet,
moet hij naar het toilet worden gedragen. (...) De moeilijkheid is om erachter te
komen wanneer hij moet. Op een gegeven moment bevuilde hij zich zelf zo vaak
dat hem dikke handdoeken om de heupen werden gespeld als een levensgrote
luier.’
Het slechtste wat ooit over Elvis Presley verteld werd valt in het niet vergeleken bij
de feiten die Albert Goldman in Elvis geduldig voor zijn lezers uitstalt. In zeshonderd
pagina's wordt Elvis met pincet en vergrootglas ontleed en gedetermineerd. Zelfs
als je mét Goldman van mening bent dat Love me tender beter door Bing Crosby
gezongen had kunnen worden is het toch een adembenemend document humain
geworden. Hij sprak met een waslijst mensen en trok daar drie jaar voor uit. Aan
een fenomeen als Elvis Presley, die altijd een uitermate teruggetrokken bestaan
leidde, valt nogal wat te ontmythologiseren.
Tot vlak voor zijn dood in 1977 wisten velen niet beter dan dat het leven van Elvis
Presley iets was om jaloers op te zijn. Op dat moment verstoorden twee ex-leden
van zijn hofhouding drastisch het rooskleurige beeld dat vooral door zijn
legendarische manager Colonel Parker zo zorgvuldig was opgebouwd. In hun boek
Elvis what happened? stond hoe Elvis verdeelde en heerste over zijn onderbetaalde
clan bodyguards. Zijn fans die tot dan toe in de veronderstelling hadden geleefd dat
Elvis Presley een braaf burger was, werden hardhandig uit de droom geholpen.
Voor het eerst werd er melding gemaakt van zijn druggebruik en seksuele escapades.
Maar dat was nog maar het begin van het einde van de mierzoete berichtgeving.
De biografie van Albert Goldman bevestigt de ergste vermoedens die de fans na
Elvis what happened? al konden hebben. Niets blijft over van Elvis' all-american-boy
image.
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Helden van de zwijgende meerderheid: 1970, aan de vooravond van zijn toespraak waarin
president Nixon het drugprobleem tot Amerika's ‘grootste probleem’ uitroept, stelt hij de in
drugs gedrenkte Elvis Presley (kijk maar eens naar zijn ogen!) aan als speciaal agent van
Bureau voor Narcotica en Gevaarlijke Drugs.

Om te beginnen waste hij zich niet, hij overgoot zich liever met Brut. Verder
begreep Elvis Presley heel goed waar zijn publiek zo hysterisch van werd. Hij
speculeerde op zijn sex-appeal en deinsde er niet voor terug met het hulsje van
een lege rol wc-papier in zijn broek het toneel op te stappen. Hij gebruikte mascara
en liet zijn haar zwart verven. Hij leverde zich totaal uit aan zijn manager Parker die
hem gigantische bedragen door de neus boorde (en dan ook een Nederlander blijkt
te zijn). Parker heeft hem nooit op financiële aftrekposten of beleggingsmogelijkheden
geattendeerd, integendeel, tot ergernis van Goldman drong hij er bij Elvis op aan
het volle pond aan belastingen te betalen. ‘Elvis had net zo welgesteld kunnen zijn
als Bob Hope’ gnuift Goldman. Elvis die kon kopen wat (je zou bijna zeggen: en
wie) hij wilde droeg zonder morren de helft van zijn inkomsten af aan de staat.

Medicijnen
Elvis trad in het International Hotel in Las Vegas op voor een lagere gage dan
mindere goden als Barbra Streisand, omdat Colonel Parker een vooral voor zich
zélf gunstig contract had afgesloten. In het hotel stond hem permanent een riant
appartement ter beschikking. Terwijl zijn gouden kalf aan een moeizaam optreden
bezig was, kon hij beneden in het casino zijn pathologische goklust botvieren. Hij
verspeelde daar een miljoen dollar per jaar.
Toen Parker begon te sukkelen met zijn gezondheid was dat voor hem reden, de
rechten van twintig jaar Elvis-materiaal van de hand te doen voor een bedrag dat
in geen verhouding stond tot wat het werkelijk waard was. Elvis liet zich door hem
tegen zijn zin naar Duitsland sturen om zijn militaire dienst te vervullen. Decennia
lang vroegen Elvis-fans overal ter wereld zich af waarom hun idool nooit buiten de
Verenigde Staten optrad. Albert Goldman onthult de eenvoudige reden: manager
Colonel Parker bezat geen paspoort. Het was Parker die bepaalde welke nummers
Elvis op de plaat zette en wanneer dat moest gebeuren. De Koning van de Rock
en Roll was liever filmster dan zanger. Hij wijdde zich tien jaar lang aan een
filmcarrière.

Narcoticabrigade
Behalve zijn huisapotheek had Elvis altijd een arts in zijn nabijheid. Elvis Presley
was een ordinaire junkie, die gemiddeld vijf shots per dag nodig had. Zelf bleef hij
zijn drugs zien als medicijnen.
Elvis bezat tientallen pistolen en geweren. Evenals het druggebruik was zijn passie
voor wapens uit de hand gelopen. Vanuit zijn bed schoot hij de televisie aan diggelen
als het programma hem niet aanstond. Een andere serieuze hobby was ook het
verzamelen van sheriff-sterren. Totaal stoned wandelde hij in 1970 het Witte Huis
binnen om bij president Nixon de door hem zo fel begeerde badge van het Bureau
of Narcotics and Dangerous Drugs te ontfutselen. Met oogschaduw, wandelstok en
gehuld in een fluwelen cape beantwoordde hij Nixons opmerking: ‘You dress pretty
wild, don't you’ met: ‘Mr. President, you got your show to run, and I got mine.’ In
een moeite door bood hij zich aan als informant voor de narcoticabrigade. Elvis the
Good zou het liefst al het kwaad in de wereld uitroeien. Hij vertaalde zijn succes
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naar het vervullen van een belangrijke missie hier op aarde. Naast The Physician's
Desk Reference (een medische encyclopedie op het gebied van psychopharmaca)
behoorde de bijbel tot zijn favoriete lectuur. In de traditie van Christus en Madame
Blavatsky beschouwde hij zich als een uitverkorene.
Deze schietgrage gedrogeerde pasja resideerde, geheel afgesloten van de
buitenwereld, in het hart van het Zuiden van de Verenigde Staten. Als hij midden in
de nacht trek kreeg in
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boterhammen met een speciaal soort pindakaas vloog hij met zijn hofhouding naar
Denver om ze te halen. Denver ligt op een slordige tweeduizend kilometer van
Memphis. Deze snack kostte Elvis zestienduizend dollar. Albert Goldman ziet er de
grap niet van in en noemt het een staaltje van zijn zelfvernietigingsdrang.

Psychologische interpretaties
Dit voorval is volgens Goldman symptomatisch voor de doodsdrift die mensen uit
de zuidelijke staten van Amerika eigen zou zijn. Dergelijke psychologische
interpretaties komen veelvuldig in het boek voor en doen afbreuk aan de onthullende
feiten die voor zich zelf spreken. Goldman heeft de behoefte te laten zien dat hij
niet van de straat is en voert en passant Kant, Nietzsche, Freud en Marshal McLuhan
ten tonele om zijn stellingen kracht bij te zetten. Beroemdheid en druggebruik
vertroebelden Elvis' realiteitszin. Goldman noemt hem schizofreen en splitst hem
eigenhandig in the Demon Elvis en Elvis the Good.
Goldman rekent af met een mythe, maar relativeren is niet zijn sterkste kant. Hij
neemt de Elvis-mythe serieuzer dan menig Elvis-liefhebber. Ook serieuzer dan Elvis
zelf. Deze bagatelliseerde zijn succes al in 1957: ‘Ik heb dit jaar meer dan een
miljoen dollar verdiend. Maar ik ben helemaal geen musicus. Gitaar spelen kan ik
niet en ik heb in mijn hele leven geen song geschreven. Toch staan er songs op
mijn naam en ontvang ik een derde royalties van alles wat ik zing. Het is dus nergens
voor nodig dat ik me in muziek verdiep.’ Toen er koortsachtig werd gezocht naar
een blanke met een negergeluid was Elvis Presley op het juiste moment op de juiste
plaats, en zelf de eerste om dat toe te geven.
Albert Goldman beweert dat toen Elvis Presley op twintigjarige leeftijd van een
onbekende zanger een gevierd idool werd, hij zijn beste tijd al gehad had. Goldman
verliest hier nu toch echt zelf de werkelijkheid uit het oog. Heartbreak Hotel, Don't
be cruel en Bleu suede shoes, om een kleine greep te doen, moesten toen nog
komen. Nog een bewijs voor de dubieuze muziekkennis van Goldman vormt zijn
mening over de Punk annex New Wave beweging die eind jaren zeventig opkwam.
Volgens hem bestond deze stroming uit bizarre fenomenen die hun kleding en
uiterlijk modelleerden naar Elvis Presley, om daarmee aan te geven dat Elvis leefde
en niet dood was. Als voorbeeld noemt hij Elvis Costello. Voor iemand die iets van
popmuziek weet is dit een absurde stelling. De Punk beweging heeft niets met Elvis
te maken en Elvis Costello is alles behalve een epigoon van Elvis Presley.
Albert Goldman schreef het boek, maar het copyright berust bij drie mensen:
Goldman, Lamar Fike en Kevin Eggers. Kevin Eggers is als eerste op het idee
gekomen Elvis' definitieve biografie te schrijven en is tevens co-producent van de
major motion picture die naar dit boek gemaakt zal worden. Lamar Fike behoorde
jarenlang tot de entourage van Elvis Presley en was een van de mannen die Elvis
in zijn kist naar zijn graf droeg. Veel intieme informatie moet van hem afkomstig zijn,
maar hij wordt vrijwel nergens geciteerd. Als hij ter sprake komt, wordt hij liefkozend
the big fat boy en poor Lamar genoemd.
Ook blijft vaak onduidelijk van wie van de zeshonderd geïnterviewden welk feit
afkomstig is. Dat is een zwak punt en werkt verwarrend in een levensverhaal met
zulke schokkende feiten. Het project Elvis zal de heren geen windeieren leggen,
want succes is verzekerd als er Elvis Presley op staat. In dit geval terecht, het boek
laat zich ook door niet-fans lezen als een thriller.
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Een gentleman vecht voor de goede zaak
De traditie van de riddercultus
The Return to Camelot Chivalry and the English Gentleman door Mark
Girouard Uitgever: Yale University Press, 312 p. f90,15
Jan Fontijn
Hij is dapper, eerlijk en loyaal ten opzichte van vaderland, vorst en vrienden, hij
neemt het op voor vrouwen, kinderen en dieren in nood, hij is het type van de leider
die in oorlog geen vrees kent, hij blinkt uit in sport, hij is een goed verliezer, hij speelt
het spel om het spel, niet om te winnen, hij is teder en hoffelijk ten opzichte van
vrouwen van alle standen, hij heeft geen belangstelling voor geld en hij vindt politiek
een vieze zaak, waar je beter niet mee kan inlaten, hij wil niets te maken hebben
met vrouwen die mannelijke privileges voor zich zelf opeisen en daarmee ontrouw
worden aan hun vrouw-zijn, hij is een hartstochtelijke minnaar.
Violà, in grote trekken het ideaaltype van de ridderlijke gentleman in het Engeland
van eind negentiende eeuw. Sympathiek? Antipathiek? Het vervelende is dat enkele
eigenschappen van dit mantype die mij best bevallen - bij voorbeeld eerlijkheid of
trouw aan vrienden - onlosmakelijk verbonden zijn met verdachte eigenschappen:
de gentleman is namelijk ook een echt mannetje en een sportbink en wordt minder
hoffelijk als vrouwen niet zo volgzaam zijn. Naarmate je langer over die gentleman
gaat nadenken, ga je steeds meer vraagtekens zetten, ook bij zijn ‘postieve’
eigenschappen. Is die trouw aan de vrienden wel zo edel? Waarom zou je niet
spelen om te winnen? Oorlogsheld. Akkoord. Maar in wat voor een oorlog?
Of dat ridderlijke type man (een ridderlijke vrouw bestaat niet en is bijna een
contradictie) alleen een Engels negentiende-eeuwse fenomeen is, lijkt me niet
waarschijnlijk. Tot op de dag van vandaag kom je ze nog tegen, de ridderlijke
mannen, al zijn ze wel dun gezaaid en hebben ze nogal wat moeite bij sommige
vrouwen hun mannenidealen gestalte te geven.

Omslag van een ridderlijk jongensboek van Sir Robert Baden-Powell

Waar komt die hardnekkige ridderideologie precies vandaan en hoe is deze
ontstaan? The Return of Camelot, een rijk geïllustreerde studie van Mark Girouard,
geeft daar heel wat informatie over. Het boek geeft op heldere wijze aan hoe de
code van het middeleeuwse ridderdom in de periode van het einde van de achttiende
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eeuw tot de Eerste Wereldoorlog tot bloei kwam. Girouard beperkt zich tot Engeland.
Hij wijst er echter wel op dat de renaissance van het ridderideaal overal in Europa
plaatsvond. Ook in Nederland herleeft vanaf de romantiek het ridderideaal, al noemt
Girouard ons land niet. Bij mijn weten is een uitvoerige studie, waarin op de wijze
van The Return of Camelot wordt beschreven hoe de riddercode hier herleefde en
doorwerkte nog niet geschreven. Dat het ridderideaal in Nederland niet de extreme
vorm heeft aangenomen, die het in Engeland en Duitsland kreeg, lijkt heel
aannemelijk. In die laatste landen immers nam de adel tot laat in de negentiende
eeuw een veel belangrijker positie in dan in Nederland. Ook de hevige machtsstrijd
daar tussen adel en de bourgeoisie is na de achttiende eeuw van geringe betekenis.
En Girouard maakt duidelijk, dat onder andere die strijd in Engeland nauw verbonden
is met de herleving van dat ridderideaal. De ridderlijke gentleman werd zeer bewust
in het leven geroepen. Het doel was een nieuw model voor de heersende klasse te
maken. Het ging om het scheppen van een gedragsideaal waaraan ieder die zich
gentleman wilde noemen zich moest houden. In de achttiende eeuw was iemand
nog in de eerste plaats gentleman omdat hij land bezat; de morele kwaliteiten
kwamen op de tweede plaats. Dat verandert gedurende de negentiende eeuw.
Gentlemen moesten het land besturen omdat ze moreel gezien superieur waren.
De heersende klassen konden dat ridderideaal best gebruiken. In een tijd dat de
geërfde privileges voortdurend werden aangevallen kon men via de riddercode de
kritiek terugdringen. Ook voor de middenklasse had de code voordelen. Men kon
de ridderlijke staat verwerven zonder grond te bezitten. De ontwerpers van de
riddercode (schrijvers als Thomas Carlyle en Charles Kingsley) wilden een dam
opwerpen tegen bepaalde tendenzen van hun tijd: de toename van de democratie,
de bekrompenheid en geldzucht van de bourgeoisie met alle morele gevolgen van
dien. Multatuli, vol weerzin tegen de Droogstoppel-mentaliteit, was gefascineerd
door de riddercode. In zijn jeugd ontleent hij gedragsnormen aan zijn lectuur van
ridderromans. Hij schrijft: ‘Het is de tijd waarin men in verbeelding Richard Coeur
de Lion naar Palestina volgt, men droomt van middeleeuwsche loyaliteit en
chevalerie.’

Wervingsaffiche (1914)

Compensatie
Deze schrijver, die zoveel moeite had met het feit dat hij in een kleinburgerlijk milieu
was geboren en tot zijn grote spijt niet tot de aristocratie behoorde, kon dat gemis
compenseren door naar de aristocratie van de geest te streven. Hij bekent dat heel
ruiterlijk in een brief aan zijn adellij-
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ke Tine. Zijn biografie wemelt van staaltjes van de riddermoraal: opkomen voor de
zwakken, idealiseren van de vrouw enzovoort. Het is niet verwonderlijk dat hij zijn
alter-ego Max Havelaar als volgt typeert: ‘Hij was ridderlijk en moedig, maar verspilde
als die andere Don Quichot, zijn dapperheid dikwijls op een windmolen.’

Illustratie uit het boek Scouting for Boys van Sir Robert Baden-Powell (1908)

Maar terug naar Girouards studie. Het boek begint in 1912. Er vinden dan een
aantal gebeurtenissen plaats waaruit zonneklaar blijkt hoe de riddercultus nog leeft.
Zo is er de première van Where the Rainbow ends, een kasstuk vol patriottisme dat
tot in de jaren vijftig op het repertoire heeft gestaan en waarin St. George als
bevechter van de Drakenkoning een hoofdrol speelt. 1912 is ook het jaar van de
Scott-expeditie naar de Pool en de ramp van de Titanic, ideale gelegenheden om
staaltjes van ridderlijk gedrag te tonen. En er is verder een door de upper ten
georganiseerd riddertoernooi met een echt steekspel. Ridders in harnas, St. George,
ridderlijke gentlemen als gentlemen stervend (Scott) en vrouwen en kinderen eerst
(Titanic), dat alles in één jaar, is meer dan toeval. En Girouard duikt de geschiedenis
in om de traditie van de riddercultus te achterhalen. Een paar hoogtepunten: daar
is natuurlijk Walter Scott, wiens romans jongelingen aanspoorden tot daden van
moed, liefde en zelfopoffering en die aristocraten ertoe zetten om kastelen te bouwen
en deze vol te proppen met wapens en harnassen. Scott bood zijn lezers een
middeleeuwse wereld, waarin de vele dingen waaraan zijn eigen tijd zo'n behoefte
had in volle glorie schitterden. (Een mooi voorbeeld wat Scott voor lezers van latere
generaties betekende geeft Het land van herkomst, waarin de jonge Du Perron
vecht en liefde bedrijft in de trant van Scotts helden.)

Leeuw
Een ander hoogtepunt in de riddertraditie is de verschijning van The Broad Stone
of Honour (1822-23) van de merkwaardige Kenelm Henry Digby. Digby leefde meer
in de middeleeuwen dan in de eigen tijd. Het verhaal gaat dat hij te voet jarenlang
door Europa reisde en in herbergen zijn gehoor bestookte met verhalen van
middeleeuwse ridders. En bij woorden bleef het niet. Hij probeerde ook daadwerkelijk
de moed van zijn helden te imiteren. Zo ging hij in de dierentuin van Cambridge op
de rug van een leeuw zitten. Het boek van Digby was in de eerste plaats bedoeld
om mensen via talloze verhalen over grootse daden aan te zetten om de riddercode
in de praktijk te brengen. Alleen op die manier kon Engeland weer opgenomen
worden in de vaart der volkeren.
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Een apart hoofdstuk wijdt Girouard aan het meest spectaculaire produkt van de
riddercultus in de negentiende eeuw: het Eglinton-toernooi, een waanzinnig
gebeuren, waarin in het harnas gestoken rijke lords met elkaar vechten, maar dat
letterlijk in het water viel door een wolkbreuk.

Wereldoorlog
Girouard toont met allerlei voorbeelden aan hoe het ridderideaal naarmate de eeuw
vordert steeds meer doordringt in het sociale en culturele leven en ook jongeren uit
de middenklasse tot geestdrift brengt. Pedagogen op ‘public schools’ houden hun
pupillen vooral de ridderlijke deugden van kuisheid en mannelijke kracht voor. Heel
wat erotischer is de interpretatie van het ridderideaal door de prerafaelieten (Morris,
Rossetti en anderen), wier maatschappelijke overtuigingen, schilderijen en literatuur
in Europa grote invloed uitoefenen.
‘Vechten’ was een van de woorden die in het woordenboek van de ridder hoog
stonden aangeschreven. Het leven was een slachtveld, waarop de gentleman
onzuivere gedachten in zich zelf moest bevechten en onrechtvaardigheid en
onwetendheid bij anderen. Het is nauwelijks verbazingwekkend dat de positieve
betekenis die aan deze metaforen werd gehecht ook aan de letterlijke betekenis
werd gehecht. Uiteraard moest het gevecht om een goede zaak gaan. Maar volgens
Girouard is een van de effecten van het imperialisme geweest, dat massa's mensen
werden doordrongen van een bijna religieus geloof in Engeland als de belangrijkste
macht die het goede in de wereld op het oog had. In het laatste fraai geïllustreerde
hoofdstuk van zijn boek laat Girouard zien hoe het vechten in de Eerste Wereldoorlog
met bizarre ridderidealen wordt verbonden. Boeken verschijnen waarin vechten
voor het vaderland, ridderlijkheid, heldendom, winnen op het sportveld als een
hechte eenheid worden gezien. En met deze ideeën in het hoofd staken de jonge
ridders in 1914 Het Kanaal over, patriottische liederen zingend, nagewuifd door
trotse vrouwen en moeders. Op het vasteland wachtten hen de loopgraven, de
modder, de regen, de verveling, syfilis, verwondingen of dood. In 1839 mislukte het
Englinton Riddertoernooi door een wolkbreuk. De arena werd een modderpoel. De
wereldoorlog lijkt een nachtmerrie-achtige parodie van dat toernooi.
Indertijd heeft Norbert Elias in zijn Ueber den Prozess der Zivilisation zijn
omschrijving en interpretatie van wat hij het ‘civilisatieproces’ noemde gebaseerd
op ontwikkelingen in de gedragscodes van adelijke bovenlagen in West-Europa
vanaf de vijftiende tot de achttiende eeuw. Hoewel Elias' naam niet in Girouards
register is opgenomen en de studie van Girouard anekdotischer van aard is, is The
Return of Camelot in velerlei opzichten een vervolg op Elias' boek. Girouard toont
niet alleen aan hoe hardnekkig tot in onze eeuw de adellijke gedragscode in een
bijzondere vorm voortleeft, maar ook hoe er in een proces van afnemende
machtsverschillen tussen sociale lagen sprake is van voortgaande civilisering,
belichaamd in de ideale gentleman. Voor leken en specialisten bevat dit zeer leesbare
boek boeiend materiaal.
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De vergankelijkheid voorbij
De rehabilitatie van de Hollywood-fotograaf
The Art of the Great Hollywood Portrait Photographers door John Kobal
Uitgever: Meulenhoff/Landshoff, 291 p., f79,Philip Mechanicus
Ooit heeft iemand de verticale en te verplaatsen spiegel uitgevonden die, beter dan
een wateroppervlak, olijf of ander reflecterende materie in de natuur, de mogelijkheid
bood tot het bekijken van de eigen vorm en daarvan vooral de hoeveelheid die het
dichtst bij de ogen zit: het gelaat.
Wie in een spiegel kijkt ziet zich zelf door eigen ogen en bijgevolg met alle
vertekeningen die in eigen geest huizen. De spiegel accepteert de meest bizarre
gelaatsuitdrukkingen en zendt deze zonder reactie terug. Om zich zelf in de spiegel
te zien dient er daadwerkelijk in gekeken te worden, meerdere spiegels zijn nodig
om zicht te krijgen op de visuele ervaring die alleen anderen van ons kunnen hebben.
De uitvinding van de fotografie in 1839 maakte ‘natuurgetrouwe’ fixatie van het
spiegelbeeld mogelijk. Met voorbijgaan aan de omkering links-rechts kan de lens
van de camera gezien worden als een lichtdoorlatende spiegel.
Er is een groot verschil tussen de foto's waarbij de geportretteerde in de lens kijkt
of waar langs de camera heen gekeken wordt. In het laatste geval krijg ik altijd de
neiging om te veronderstellen dat er behalve de fotograaf nog een derde persoon
in de ruimte aanwezig was. Er is sprake van een handeling, een emotie die tussen
twee paar ogen heen en weer pendelt waarvan de helft niet te zien is.
In het boek van John Kobal met de zich zelf iets te zeer aanprijzende titel The Art
of the Great Hollywood Portrait Photographers zijn het dan ook de foto's waarop in
de lens gekeken wordt die mij het meest aanspreken. Dan is ook de fotograaf, die
in werkelijkheid uren werk besteedde aan het maken ervan, afwezig. Het lijkt of de
schijnbare aanwezigheid van de beschouwer in boudoir of ander privé-vertrek als
mogelijkheid geldt en voor zolang men dat wil is men alleen met de ster, zonder dat
daar verplichtingen of onaangename verrassingen aan verbonden zijn. Verder
initiatief wordt niet vereist, ontrouw anders dan ongetwijfeld veelvuldig optredend
in de geest, is niet mogelijk.

Marlene Dietrich in 1930 gefotografeerd door Eugene R. Richee.

Anoniem
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De fotografen waar Kobal het in zijn boek over heeft hadden de opdracht de mythe
- de op het doek bewegende filmsterren - over te brengen naar stilstaande
permanente vormen die beschikbaar waren voor publiciteitsdoeleinden. Ze hadden
tot taak de door de studio's gecreëerde karakters te accentueren en nieuwkomers
van een persoonlijkheid te voorzien die het publiek pas maanden daarna ‘zelf’ zou
moeten ontdekken.
De fotografen, die meestal anoniem hun taak vervulden, werden door de studio's
niet echt voor vol aangezien. De foto's waren noodzakelijk, maar hun belang stond
niet in verhouding tot de film die gedraaid werd. Prestaties werden vaak meer in
kwantiteit dan kwaliteit gewaardeerd; wie zijn eerste werkdag bij een nieuwe studio
achter de rug had, kreeg te horen dat hij de volgende keer met meer gewicht aan
belichte platen voor de dag moest komen, precies zoveel als men gewend was. In
1978 gaf het Museum of Modern Art een kalender uit waarbij elke week een
reproduktie van een schilderij, beeldhouwwerk of foto te zien was. Overal stond de
naam van de maker bij, behalve bij de foto's die uit Hollywood kwamen. Kobal geeft
alsnog de juiste credits en noemt de namen van Eugene B. Richee, George Hurrell,
Frank Powolny en Ruth Harriet Louise, die allen uitvoerig door hem behandeld
worden. In totaal wordt van ongeveer twintig fotografen die in de periode 1925-1940
in Hollywood werkten via tekst en beeld melding gemaakt.
De filmster was een nieuw verschijnsel. In de beginjaren van de stomme film
kende het publiek de acteurs of actrices aan de namen die zij in de film hadden of,
getuige het volgende voorbeeld, zelfs dat niet.

Arab Death
Kobal vertelt hoe het ‘star-system’ z'n beslissende startschot kreeg op 1 april 1910.
Die dag verschenen de kranten met vette koppen die de verdwijning meldden van
een favoriete ster van het filmpubliek, tot dat moment alleen bekend als ‘the Biograph
Girl’: het levende-beelden meisje. Ze werd verondersteld vermoord te zijn in St.
Louis. Enkele dagen later kwam ze gezond en wel weer boven water, onder een
nieuw contract bij een onafhankelijke filmmaatschappij, die van de gelegenheid
gebruik maakte om via advertenties bekend te maken dat zij vanaf dat moment
onder haar eigen naam - Florence Lawrence - in de bioscoop te zien was. De
maatschappij stuurde haar naar St. Louis om te bewijzen dat ze nog in leven was.
Dat was de eerste keer dat het publiek een ster in levenden lijve te zien kreeg. Haar
verschijning was een daverend succes en leidde op het station al tot menigten die
elkaar onder de voet liepen. Slechts één jaar hield Florence Lawrence het uit en
gaf toen haar carrière op om rozen te gaan kweken.
Eén van de eerste sterren die met behulp van foto's als reclamemateriaal
gelanceerd werden was Theodosia Goodman, voor wie de naam Theda Bara
uitgevonden werd; haar fans geloofden dat het een anagram van ‘Arab Death’ was.
De studiofotograaf bestond nog niet en Theodosia werd naar de New Yorkse
specialisten in theaterfotografie Underwood & Underwood gestuurd. Daar was ze
dagen in de weer met schedels, glazen bollen en namaaksarcofagen die
verondersteld werden de resten van haar voorvaderen te bevatten. Hoewel ze op
het boek uitstekend beantwoordde aan het om haar heen geschapen beeld van
Oosterse mystiek, moest ze het na drie jaar opgeven. Drie overvolle jaren waarin
ze veertig films maakte. Dit slopende aantal en de concurrentie, die met vele imitaties
op de proppen kwam, leidden tot het eind van haar loopbaan.
Het riant uitgevoerde boekwerk bevat, naast de voortreffelijk uitge-
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voerde reprodukties van de foto's van de sterren, een grote hoeveelheid tekst waarin
behalve een zeer informatief beeld van Hollywoodse zeden en gewoonten ook
gezonde anekdotes te vinden zijn. Zo wordt de nederlaag van de actrice Carmen
Miranda beschreven. Zij had die te danken aan een onoplettendheid van de fotograaf
die haar, zonder het te beseffen, tijdens een dansje dat ze met Cesar Romero
maakte zonder slipje fotografeerde. Een aantal fotografen wordt afzonderlijk
behandeld en over en weer geven zij en de filmsterren hun commentaar op elkaar.
Het poseren dat door mannen als Gary Cooper, Clark Gable en Humphrey Bogart
ondergaan werd als ‘sissy-stuff’ was niet voor iedereen even makkelijk. Loretta
Young beschouwde het als iets dat tegen alle regels indruiste; voor de filmcamera
staand was ze getraind om nooit in de lens te kijken maar in het atelier van de
fotograaf moest dat juist wel. Veel acteurs of actrices maakten moeilijkheden als ze
eenmaal in de fotostudio gearriveerd waren. Sommigen, zoals Jean Harlow en Erroll
Flynn, hadden er sterke drank bij nodig. Anderen gaven zich over aan diverse graden
van exhibitionisme. Vrouwen als Marylin Monroe en Maria Montez trokken (volgens
Kobal) onmiddellijk hun kleren uit en gingen, zich schijnbaar onbewust van hun
naaktheid, voor de camera liggen. ‘Ze wisten dat de fotograaf ze zo toch niet mocht
of wilde afbeelden; het doel was niet de fotograaf te verleiden maar hem aldus te
inspireren.’

Greta Garbo in 1927 gefotografeerd door Ruth Harriet Louise.

Fotogeniek
Katherine Hepburn was geen moeite te veel om de fotograaf ter wille te zijn: ‘louter
ijdelheid’. Die ‘ijdelheid’, een functionele eigenschap voor een filmster, leidde tot de
meest prachtige portretten van Greta Garbo en vooral ook Marlène Dietrich, van
wier veelgelaagde schoonheid in het boek bijna twintig weergaloze voorbeelden te
zien zijn. De gewenning aan de tegenwoordig uiterst handzame fotocamera's en
technieken maken het moeilijk om te beseffen met wat voor inspanning en geduld
de foto's tot stand kwamen. Er werd bijna uitsluitend gewerkt met camera's die een
negatiefformaat van twintig bij vijfentwintig centimeter hadden. De glasplaten, later
de eenvoudiger te verwerken, vlakfilms, werden geretoucheerd en hiervan werden
in grote hoeveelheden contactdrukken vervaardigd.
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Clare Bow in 1926 gefotografeerd door Eugene R. Richee.

Hoewel meedrijvend in de stroming van de rehabilitatie van oude foto's in een
nieuwe context, toont het boek veel meer dan de gebalsemde overblijfsels van het
door John Kobal beschreven en getoonde tijdperk. Veel van de foto's hebben ook
buiten dit raam om hun eigen ‘artistieke’ waarde en geven tevens een betere
verklaring van het begrip ‘fotogeniek’ dat afgeleid is van het Franse woord
‘photogène’: de mogelijkheid om het licht dusdanig op te vangen dat het lijkt alsof
men het zelf voortbrengt.
Speciaal de foto's van Ruth Harriet Louise, de enige vrouwelijke fotograaf die in
het boek voorkomt zijn hiervoor exemplarisch. Het enige wat de auteur, als archivaris
van alles wat er om het maken van de foto heen gebeurde, niet kon geven was de
definitie die het werkelijke moment van de foto kon verduidelijken. Die is geschreven
in een ander boek, door de paus van het surrealisme, de dichter André Breton als
begeleiding van de foto's die Man Ray maakte van de gezichten van vrouwen: ‘Het
aandoenlijk juiste moment wanneer er in een gelaat, tussen droom en daad, een
evenwicht verschijnt dat aan de vergankelijkheid voorbij gaat (...) buiten de directe
gelijkenis om, (...) het streven naar de diepergaande gelijkenis die lichamelijk en
geestelijk de toekomst aan zich verbindt. Het portret van de geliefde dient niet alleen
een afbeelding te zijn waartegen men kan glimlachen maar ook een orakel waaraan
vragen gesteld kunnen worden.’

‘Vollbauch kennt den Hohlbauch nicht’
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‘Een goed mens’... ‘Echt een klier’
De elkaar tegensprekende stemmen over Slauerhoff
Leven van Slauerhoff door C.J. Kelk Uitgever: Bzztôh, 264 p., f29,50
Ik had het leven me anders voorgesteld J. Slauerhoff in vraaggesprekken
en herinneringen Bezorgd door Dirk Kroon Uitgever: Bzztôh, 276 p.,
f39,50
Rudi van der Paardt
In Daling van temperatuur, een Ooievaar-pocket uit 1964, schreef Piet Calis de
volgende woorden over Nederlands enig echte poète maudit, Jan Slauerhoff: ‘Men
kan zeggen dat hij in de Nederlandse literatuur een eenzame figuur is geweest, die
binnen het kader van zijn simboliek alle mogelijkheden daarvan heeft uitgeput, maar
die geen sporen heeft nagelaten. Meer dan de andere grote dichters uit zijn tijd is
hij (tot nader orde?) geschiedenis geworden.’ Wie de moeite neemt de
oorspronkelijke versie van Calis' essay over Slauerhoff te raadplegen (te vinden in
Maatstaf jan. 1963), bemerkt dat ‘tot nader orde?’ in de plaats is gekomen van
‘voorgoed’. Met deze afzwakking van zijn boude uitspraak heeft Calis zich, althans
in dit opzicht, de hoon van het nageslacht kunnen besparen. Want de laatste jaren
is misschien geen vooroorlogse auteur zo springlevend gebleken als Slauerhoff.
Dat komt tot uitdrukking in de belangstelling voor zijn werk - er verschenen twee
bloemlezingen uit zijn poëzie, voorts een synthese-deeltje over Het verboden rijk
van Eep Francken, in diezelfde reeks een studie over zijn poëzie van Willem J. van
der Paardt - en vooral in die voor zijn persoon. Specialist in Slauerhoff-biografica
lijkt inmiddels de uitgeverij Bzztôh. Na de heruitgave van Constant van Wessems
monografie (1979) komt men nu met een herdruk van Het leven van Slauerhoff door
C.J.. Kelk en een schitterend gebonden bundel met getuigenissen over ‘Slau’; een
tweede bundel met kritieken en essays over het werk is in voorbereiding.
Het zou mij niet verbazen als straks bij vergelijking van beide bundels een
opmerkelijk verschil aan de dag zou komen tussen deze twee vormen van
Slauerhoff-receptie. Natuurlijk heeft het niet ontbroken aan lauwe of negatieve
reacties op het werk, vooral op de als ‘slordig’ getypeerde poëzie van de ‘Rimbaud
van Leeuwarden’, maar de juichkreten van bewondering zijn altijd in de meerderheid
geweest. Over de persoon Slauerhoff bestaat echter beslist geen
meerderheidsstandpunt. Ook nu nog, vijfenveertig jaar na zijn dood, zijn er mensen
die bij het horen van de naam Slauerhoff uitbarsten in loflitanieën, terwijl anderen
reageren als waren zij door een kwaadaardig insect gestoken. ‘Een gecompliceerde
persoonlijkheid’, staat op de flap van de verzamelbundel - dat is een aardig
understatement voor de man die door een vroegere varensgezel ‘een goed mens’,
door Victor van Vriesland in zijn Herinneringen (1969) ‘een sadist, een rotvent, echt
een klier’ wordt genoemd.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

J. Slauerhoff

Het boek van Kelk, dat dateert van 1959 (in 1971 verscheen een sterk bekorte
versie), hoort thuis in de rubriek lofzangen en heeft met een verantwoorde, dat wil
zeggen kritische biografie weinig uitstaande. Het is een compilatie van oudere
biografica (van Van Wessum, Arthur Lehning, Terborgh), aangevuld met persoonlijke
herinneringen en overpeinzingen over de zin van het leven en andere metafysica.
Een illustratief citaat uit zijn keuvelend proza is het volgende fragment: ‘Toen
Slauerhoff zijn eerste zeereis als scheepsarts ging ondernemen, op 31 januari 1924
op de Riouw van Amsterdam vertrekkend met bestemming Batavia, had hij van de
wereld nog maar betrekkelijk weinig gezien. In 1920 was hij voor het eerst naar
Parijs geweest en met de Ary Scheffer over Le Havre teruggevaren. Toevallig is dit
het bootje waarmee ik hetzelfde reisje deed, zij het verscheidene jaren later. Het
was een aardig scheepje, met om de messroom heen de hutten van de passagiers
gebouwd.’ Die laatste twee zinnetjes zeggen natuurlijk meer over Kelk dan over
Slauerhoff - zij komen in de verkorte versie niet meer voor - maar als karakteristiek
van de relatie vind ik ze kostelijk: ‘Ik zat in het zelfde gezellige bootje als Slau!’
Tussen al deze small-talk door vertelt Kelk overigens wel degelijk
behartenswaardige dingen. Op zijn sterkst is hij wanneer hij eigen observaties ten
beste geeft: de beschrijvingen van Slauerhoffs afscheid van het studentenleven en
de gebeurtenissen op zijn trouwdag (Kelk was de enige schrijver uit de
kennissenkring van Slau die diens huwelijk met Darja Collin meemaakte) vormen
hoogtepunten uit het boek. Het is alleen jammer dat Kelk gemeend heeft aan de
regeringsopdracht een biografie te schrijven te moeten voldoen. Hij had het, net als
bij voorbeeld F.C. Terborgh, bij ‘Herinneringen en brieven’ kunnen laten. Dan was
het oordeel over zijn bijdrage tot de Slauerhoff-studie veel gunstiger uitgevallen en
had de belangstellende lezer anno 1981 trouwens ook minder voor deze herdruk
behoeven te betalen.

Gekleurd
Uit de verspreide biografisch-gerichte literatuur over Slauerhoff heeft Dirk Kroon
onder de welgekozen titel Ik had het leven me anders voorgesteld een overzichtelijke
en over het algemeen ook boeiende bundel samengesteld. Hij vormt een welkome
aanvulling en correctie op de vrijwel alle onaangename facetten van Slau met de
mantel der liefde bedekkende monografieën van Van Wessem, Terborgh en Kelk.
Zoals vaker gebeurt, maakt deze collectie interviews, herdenkingen en getuigenissen
vooral duidelijk hoeveel feiten uit het leven van Slauerhoff nog onbekend zijn en
hoezeer bepaalde interpretaties van Slau's gedrag door preoccupaties van de
betreffende interpreten zijn gekleurd. Dat laatste is natuurlijk altijd zo, maar bij een
split personality als Slauerhoff valt het direct op.
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Voor een liefhebber van de historische contingentie is het een feest, zich voor te
stellen hoe iemand als Bibeb na een urenlang interview Slauerhoff in kaart zou
hebben gebracht. Voor een huidige generatie, die gewend is aan het verschijnsel
‘hard interview’, zijn de drie gesprekken met Slauerhoff waarmee de bundel opent
- meer interviews zijn er niet! - niet anders dan kneuterig te noemen. Uit het interview
met P.H. Ritter jr., daterend van
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mei 1935: ‘“U is altijd zo aan het reizen, leest U het nog, Hollandse literatuur?” zo
begon ik, ietwat schutterig, want een van de stoelen aan ons tafeltje woei om, en
de as van onze sigaretten werd door een ondeugende vleug in onze koffie gestrooid.’
Dat kan natuurlijk nooit iets opleveren.

Negenoog
Aanzienlijk interessanter is het hoofdstuk ‘Slauerhoff als schepeling’. De mooiste
anekdoten staan in een lang stuk van de eerder genoemde varensgezel, de adviseur
van de Java-China-Japan Lijn A. Schuilenburg, die eind 1980 voor een aan Slauerhoff
gewijde serie programma's van Literama uitvoerig is geïnteviewd. Schuilenburg
hielp Slauerhoff met schoonmaken van instrumenten en zelfs met operaties. Wanneer
het niet lukt om met vereende krachten een Chinees met een negenoog op zijn
hoofd goed te verdoven, slaat Slauerhoff die met een enorme knots op zijn kop. ‘De
man raakte half bewusteloos en Slauerhoff kon de operatie in alle rust beëindigen.
Daarna ging er een geel ontsmettingspoeder op en de man verliet piekfijn verbonden
de operatiekamer. Slauerhoff was niet zachtzinnig maar keek wel vier, vijf keer per
dag naar die wond. Zo zorgvuldig was hij wel. Aan het eind van de reis was alles
dicht en genezen.’
Ook over ‘de dokter en zijn lichte meisjes’ geeft Schuilenburg een aantal fraaie
verhalen, onder andere over een aan boord meegesmokkelde Russische. Pertinent
is hij op het punt van de door velen genoemde verslaving van Slau aan verdovende
middelen. ‘Onzin,’ volgens Schuilenburg, maar hij heeft Slauerhoff maar tot 1928
gevolgd. Een heel ander beeld schetst Boudewijn Büch, die op grond van passages
uit het Dagboek (gepubliceerd in 1957) en een onuitgegeven ‘Patiëntenboek van
Dr. X’ tot de conclusie komt dat Slau zwaar verslaafd was. Het lijkt mij echter onjuist
om allerlei hebbelijkheden van hem en zelfs een bepaalde tendens in zijn werk (het
droomkarakter) vanuit die verslaving te verklaren. Als Slauerhoff, die vanaf zijn
geboorte leed aan astma, ‘gebruikte’, dan is dit deels uit zucht naar avontuur, maar
toch vooral een uiting van neigingen tot zelfdestructie.
Slauerhoffs slechte naam - Vestdijk noemde hem ooit ‘één der meer beruchte
helhonden onzer literatuur’ - komt natuurlijk niet vanuit de hoek van zijn maritieme
collega's, maar door zijn ruzies met bijna al zijn belangrijke literaire generatiegenoten.
Die hebben, op Adriaan Roland Holst en de eerder genoemde biografen na, dan
ook weinig vleiende woorden voor hem over. Speciaal Slau's behandeling van Du
Perron, die zo veel had gedaan voor de uitgave van verschillende bundels van
Slauerhoff - zijn manu- en typoscripten zagen er niet uit - heeft bij hen veel kwaad
bloed gezet. Greshoffs bekende relaas over de bibliofiele vliegenmepper (op Gistoux,
het Belgische buiten van de familie Du Perron ving Slauerhoff vliegen tussen de
bladzijden van Eddy's fraaie uitgaafjes) behelst maar één van de talrijke pesterige
streken die Slauerhoff Du Perron leverde. De enige die daarvoor een verklaring
heeft, en één van de weinigen bovendien die überhaupt een poging doet het
schizoïde in Slauerhoffs gedrag te verklaren, is Vestdijk in zijn aan Slauerhoff gewijde
hoofdstuk in Gestalten tegenover mij. Hij schrijft daar: ‘Du Perron had iets
uitgesproken dominerends, en hij hield ervan zijn vrienden goedig te bespotten,
wanneer zij niet al te vlug van begrip waren of zich naïef en wereldvreemd hadden
betoond. Dit had nooit iets kleins: het geschiedde altijd in de beste, de spiritueelste
vorm: maar juist dit spirituele, ten koste van hém, die wel geestig kon zijn, maar
even vaak geremd of verstrooid, moest voor Slauerhoff het beledigende tot in het
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onduldbare versterken.’ De negatieve beoordeling van Greshoff en Vestdijk van de
persoon Slauerhoff - het werk is hier niet in het geding, zoals de lezer van Lier en
lancet en Muiterij tegen het etmaal zich zal herinneren - is des te belastender, omdat
zij niet verdacht kunnen worden van wraakgevoelens.

Haarlemmerhout
Dat is wel het geval bij Victor van Vriesland, die het vijandigst over Slau heeft
geschreven, maar daar dan ook persoonlijk motieven voor had. Een van de weinige
omissies in de bundel van Kroon vind ik dat niet verwezen wordt naar de
correspondentie tussen Ter Braak en Du Perron, waar de hele affaire rond de vete
Slau-Vic over het redacteurschap van Forum uit de doeken wordt gedaan. Er is
trouwens geen enkel testimonium van Du Perron opgenomen, terwijl er van hem
wel degelijk andere dan op het werk betrekking hebbende reacties bestaan, bij
voorbeeld een recensie op de Slauerhoff-Herinneringen van Van Wessem (1938),
waarin enkele fraaie typeringen van Slau voorkomen (herdrukt in Du Perron,
Verzameld Werk, deel VI). Ook in de secundaire literatuur over Du Perron is het
een en ander over zijn verhouding tot Slau te vinden; ik denk aan Aty Greshoffs
Herinneringen (1975). Maar ik neem aan dat Du Perron in de tweede bundel
ruimschoots zal zijn vertegenwoordigd.
Ondertussen is juist een van de verdiensten van de uitgave van Kroon dat men
in staat wordt gesteld vele bijdragen over Slauerhoff in hun interrelatie te doorzien.
Zo herleest Greshoff de Herinneringen van Terborgh en zet tegenover diens positieve
waardering zijn eigen visie, die mede bepaald is door een langdurige reis met Darja
Collin (die zich na een steeds slechter wordend huwelijk van Slauerhoff had laten
scheiden): ‘Slau was één en al nukkigheid, zelfzucht, verbittering, kwaadaardigheid’.
Hendrik de Vries komt onmiddellijk in het geweer om Terborgh in het gelijk te stellen,
zich daarbij vooral beroepend op getuigenissen in herdenkingsnummers gewijd aan
Slauerhoff, onder andere die van Greshoff zelf (maar in dergelijke aflevering laat
men natuurlijk zelden het achterste van de tong zien). Het is eigenlijk
verbazingwekkend dat men niet op de gedachte is gekomen dat Slauerhoffs gedrag
in sterke mate door zijn omgeving werd bepaald, dat hij, zeer gevoelig voor sfeer
en persoonlijke uitstraling, sommigen blindelings vertrouwde, maar vele anderen
niet anders dan tot razernij brengen kón - om zich vervolgens over het allerwegen
ondervonden gebrek aan begrip te kunnen beklagen.
Een heel moeilijk mens, deze Jan Jacob Slauerhoff, de toekomstige definitieve
(nou ja) biograaf zal het beamen. Maar hij heeft het ongetwijfeld zelf geweten.
Zouden er, naast allerlei andere, ook literaire redenen kunnen zijn geweest dat zijn
interviewer, P.H. Ritter Jr., hem aan kon treffen uitgerekend in de Haarlemmerhout?

‘Es gibt nichts gutes ausser man tut es’
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In de schaduw
Gaston Burssens' beschouwend en scheppend proza verzameld
Verzameld proza door Gaston Burssens Uitgever; Elsevier Manteau,
679 p., f99,Frans Boenders
Ik heb nooit het genoegen gesmaakt om de Vlaamse dichter Gaston Burssens te
ontmoeten. Over zijn levensloop is mij nauwelijks meer bekent dan wat ter zake in
de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur te lezen staat. Wel geniet ik enige
vertrouwdheid met twee foto's waarop hij op latere leeftijd staat afgebeeld.
Op een ervan staart de bejaarde dichter vanonder een glimmend schedelveld
uitdrukkingsloos als een mandarijn in de lens. Het linkeroog is vervaarlijk gezwollen
achter de kennelijk niet bijzonder dunne brilleglazen. Een opvallend zwart kneveltje
laat voldoende zien van de welgevormde bovenlip. Onder de brede kin mondt de
uitgezakte halskwab uit in wat een witleren tabakszak lijkt. Het opzichtigste detail
van het portret is het hoorapparaat dat met een haast obscene opzettelijkheid uit
het linkeroor te voorschijn komt. Even voyant prijkt dit toestel op de andere foto die
vermoedelijk enkele jaren eerder is genomen, te oordelen naar de dubbele rij dunne,
witte haren waarin de glans van de schedel weerkaatst wordt. Hier slaagt de schrijver
er niet in zijn gevoelige natuur achter een masker van Chinese gelijkmoedigheid te
verbergen. Zijn ogen glanzen van het vocht, en de fraai gewelfde lippen worden
niet gemaskeerd door een vulgaire officierssnor.
Burssens, die zich graag een ‘cynieker’ noemde, toont onbevreesd zijn grote
kwetsbaarheid. Uit beide foto's spreekt de afwezigheid van elke ijdeltuiterij. Burssens
lijkt met het teken van zijn hardhorendheid zelfs lichtjes dreigend te willen uitpakken
- zoals hij in zijn laatste gedichten Adieu (1958) zich zelf genadeloos en zonder de
minste affectatie te kijk wist te zetten: ‘Nu ik weer op mijn voeten sta, maar krom
gebogen, nu zijn mijn oren doof, en dof mijn ogen.’
Gaston Burssens (1896-1965) heeft zich zijn leven lang met opzet in de schaduw
geplaatst van zijn grote vriend Paul van Ostaijen, wiens geestelijke superioriteit voor
hem manifest was. Bij het lezen van het Verzameld Proza kan men zich niet aan
de indruk onttrekken dat Burssens in elk kritisch opstel, in elk essay en in elke
recensie de adem van zijn vriend Paul in de nek voelde. Of het nu gaat over Du
Perron, Victor J. Brunclair, de schilders van Latem of Pol de Mont - steeds komt zijn
dierbare vriend op de proppen. Dat Van Ostaijen als dichter superieur was, hoeft
geen betoog. Vergeleken bij Van Ostaijens latere (en beste) gedichten lijken de
enkele jaren nadien geschreven verzen van Burssens een afkooksel, niet onaardig,
maar een afkooksel. Men hoeft enkel het overbekende gedicht ‘Polonaise’ te leggen
naast Burssens' openingsgedicht ‘Piano’ uit zijn bundel Klemmen voor Zangvogels
(1930):
Lino wit en zwart
Vingeren toetsen de toetsen
in mineur
maar het auditorium dut
in ut
Maar Chaplin is in nood
Chopin is dood
en wordt begraven met zijn marsj in do
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dodo
dada
- dadaisme van het auditorium Als gele vingeren de toetsen toetsen
speelt de piano
pianissimo
en draait de automatiese trommel
fortissimo

Polemicus
Burssens was intelligent en nuchter genoeg om zijn eigen beperkt literair talent ten
dienst te stellen van de grote vernieuwer van de Nederlandse poëzie. Dat heeft hem
geen windeieren gelegd, want in de jaren vijftig werd hij tot tweemaal toe bekroond
met de driejaarlijkse staatsprijs voor de poëzie. Toch is er geen enkele reden om
te twijfelen aan Burssens' onbaatzuchtigheid. In het essay over ‘Paul van Ostaijen
zoals hij was en is’ (1933) wijst Burssens terecht en heilig verontwaardigd op het
feit dat de dichtersroem geheel aan zijn vriend voorbijging (pas na zijn dood zou
men Van Ostaijen ophemelen), terwijl de faam en de eer wel gingen naar figuren
als Wies Moens en Marnix Gijsen die poëzie verwarden met verheven, humanitaire
en opgeblazen gevoelens. Van Ostaijen, aldus Burssens, ‘zag spoedig in dat het
geloof in de mensheid geen steunpilaar is waarop gedichten worden gebouwd en
dat een gedicht geen dienstmaagd is in dienst van zij het ook een ideaal. Het gedicht
is zichzelf doel.’

Gaston Burssens

Onvermoeibaar en polemisch verdedigde Burssens in talrijke
gelegenheidsgeschriften, essays en journalistieke bijdragen Van Ostaijen tegen de
trits tweederangsdichters ‘welke zich onderling de lauweren hebben verdeeld, die
Paul van Ostaijen niet alleen van rechtswege maar nog moraliter toekwamen.’
Burssens bedoelt Alice Nahon en verder de steeds weer met de vinger gewezen
‘gevallen Wies Moens en Marnix Gijsen, de twee andere succesnummers van de
literaire variété, de eerste zeer bekend om zijn bekommernis met de menschheid
en van daaruit om zijn vrijvers-gedichten (iemand zeide mij eens, het was natuurlijk
een lapsus, versvrije gedichten), de tweede evenzeer beroemd om zijn bekommernis
met eigen financiën.’ Deze verbeten, maar niet onjuiste tekst uit 1929, geschreven
met de absurd-vroege dood van zijn vriend nog vers in het geheugen en gelardeerd
met enkele saillante anekdoten, herhaalde Burssens nadien in talrijke en minder
bitsige varianten, ad nauseam de betekenis van Paul van Ostaijen in de hoofden
van zijn lezers indrijvend.
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Hiermee heb ik meteen het vervelendste aspect aangegeven van dit door de
uitgever schitterend verzorgd Verzameld proza. Er gaapt een gênante kloof tussen
de magnifieke vormgeving van dit boekwerk en de, zacht gezegd, ongelijke waarde
van de diverse daarin opgenomen stukken. Het ‘scheppend proza’ van Burssens
beslaat slechts een derde van het boek. Het beschouwend proza is, wat van Ostaijen
betreft, in hoge mate redundant en anekdotisch en kan nergens de vergelijking
doorstaan met Een bezoek aan het prinsengraf, het indringend essay dat Maurice
Gilliams in 1951 aan Van Ostaijen wijddde. De teksten over de schilder Floris Jespers
en de beeldhouwer Oscar Jespers zijn niet onaardig, maar steken in geen enkel
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opzicht uit boven wat de betere kunstrcitici van Burssens' generatie, zoals Emiel
Langui, schreven. Ook in de kunstkritiek haalde Burssens nooit de diepgang van
de Inleiding tot de Idee Henri De Braekeleer van Maurice Gilliams. De criticus
Burssens is, opnieuw, op zijn best wanneer hij polemisch is. In Pro en contra het
expressionisme uit 1946, een bespreking van twee essays over de schilders van
Latem, veegt hij de vloer aan met het toenmalige boegbeeld van de Belgische
kunstkritiek Paul Haesaerts en geeft hij de volle maat van zijn polemisch kunnen:
‘Zo is dan (...) alles wat (= Haesaerts) schrijft bijna altijd juist als het niet bijna altijd
verkeerd is. Hij is een man van 50%. Hij is altijd maar iets voor de helft: een half
schilder, een half décorateur, een half architect en vooral een half criticus. Ook zijn
boek is half en half. Het is geschreven met een beetje haat en een beetje liefde,
met een beetje venijn en een beetje zelf, met een beetje lichtzinnigheid en een
beetje overdenking, met een beetje niets en een beetje alles.’

Fabula Rasa
Maar goed, wat heeft de lezer anno 1981 aan deze afrekeningen? Hoefde dit soort
‘beschouwend proza’ ze nodig in een dik luxeboek te worden vereeuwigd? Wat
moet men beginnen met de dankwoordjes, toespraakjes, bedenkinkjes, antwoordjes
en briefjes die Gaston Burssens bij allerlei gelegenheden het Vlaamse wereldje
inzond? Weegt zulk aanhangsel van 450 bladzijden niet loodzwaar aan het
vederlichte ‘scheppende proza’? En waarom heeft de uitgever het niet nuttig
geoordeeld om de toch niet zo omvangrijke gedichten aan dit verzamelwerk toe te
voegen? Het boek zou er alleszins literaire winst mee hebben geboekt. Zoals het
werk nu voor ons ligt, beleeft men vooral genoegen aan de tweehonderd bladzijden
ongerijmdheden en ander min of meer parafysisch non-comformisme, gevat in een
speelse zij het stroef klinkende taal waarvan spitse associaties en soms geestige
woordspelingen de voornaamste ingrediënten blijken te zijn.
De bekende Fabula Rasa: Proeve van objectief dagboek uit 1945 blijven ongewoon
en dus boeiend in de Nederlandse literatuur. Deze prozaschetsen moeten Gust Gils
hebben beïnvloed, zo stel ik me voor, ze vertonen althans heel wat overeenkomsten
met Gils' ongeëvenaard paraproza. Burssens' verzotheid op taalkundige, semantische
en situationele vondsten maakt hem verwant
Vervolg op pagina 114
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Een wandelend hoogaltaar
De ene biografie over Edith Sitwell na de andere
Edith Sitwell A Unicorn Among Lions door Victoria Glendinning Uitgever:
Weidenfeld & Nicolson, 393 p., f60,30 Importeur: Keesing
Diny Schouten
‘De Sitwells behoren eerder tot de geschiedenis van de publiciteit dan tot die van
de poëzie,’ heeft de criticus F.R. Leavis gezegd. Blijkens Victoria Glendinnings
biografie zijn dit niet de enige harde woorden die over het poëtisch genie van Dame
Edith Sitwell (1887-1964) gevallen zijn. Glendinnings biografie is vooral een lange
opsomming van het eindeloos aantal wraakacties dat Edith Sitwell ondernam tegen
de aanvallen van de ‘filistijnen’, waaronder dr. Leavis, die ze ‘een morele kwakzalver’
noemde.
Edith Sitwell was een dichteres die vond dat het hoogaltaar van de poëzie moest
worden bediend. Ze nam de taak als een soort aartsengel Michael op zich, maar
haar motieven waren niet uitsluitend altruïstisch. Het waren vooral de gedichten van
Edith Sitwell zelf waarvan de onaantastbaarheid erkend moest worden. En passant
werden aanvallen op haar beide broers, Sir Osbert en Sacheverell, gewroken, plus
die op haar (vele) protégés. Dylan Thomas was één van hen.
Tegenaanvallen werden geformuleerd in de derde persoon: ‘Miss Sitwell vraagt
mij u te zeggen (...). Uw hatelijke brutaliteit plaatst eerder uzelf in een onplezierig
daglicht.’ Dr. Leavis heeft géén gelijk. Het verslag van Edith Sitwells leven is een
geschiedenis van de Engelse poëzie tussen 1920 en 1950.
Glendinning concentreert zich op het verschil tussen de poëzie uit die tijd en de
‘literary scene’. Haar theorie is dat elke dichter die beroemd wil zijn en geliefd bij
zijn tijdgenoten, zich op dat toneel moet vertonen. Het bederft hem. De pesterijtjes,
de rivaliteit, de jaloezie, de kleinzerigheid, de intriges het klimaat is er ongezond.
Uit Glendinnings boek is op te maken dat, behalve Edith Sitwell, geen vrouw bereid
was om op die zo mannelijke condities mee te doen. Tussen de vele honderden
namen die je bij haar tegenkomt, zie je sporadisch de naam van een vrouw staan,
en dan meestal een naar wie door een naarstige bloemlezer gezocht is: elke
anthologie kent haar symbolische vrouw.
Naast Edith Sitwell bewoog eigenlijk alleen Gertrude Stein zich op het literaire
front. Sitwell, minstens zo onzeker als Virginia Woolf, leed verschrikkelijk onder de
aanvallen, maar was kennelijk toch voldoende gewapend met hardvochtigheid om
terug te meppen. Virginia Woolf plaatste zich bewust buiten de ‘scene’. Aan Stephen
Spender schreef ze misschien wat al te naïef-verwonderd: ‘Hoe kan iemand over
zijn tijdgenoten schrijven? Is het niet onvermijdelijk dat zo iemand Grigsoneert? (Ik
bedoel, zich ingraaft, en de wrok van z'n miserabele gemoed schrijft?)’. (De Grigson
van wie hier sprake is, was Geoffrey Grigson, Edith Sitwells levenslange aartsvijand.)
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Edith Sitwell, gefotografeerd door Cecil Beaton

Edith Sitwell zou men volgens Glendinning in een biografie kunnen opvoeren als
een feministische heldin. Een naakt feitenverslag van haar leven wekt inderdaad
een beetje die suggestie. Sitwell tartte de verwachtingen van haar (upper-class)
milieu, ze leefde onafhankelijk van de emotionele of financiële steun van mannen
(op een onregelmatige en zeer geringe toelage van haar broer Osbert na), ze
verdiende haar eigen levensonderhoud met lezingen, het samenstellen van
bloemlezingen en het schrijven van een paar succesvolle biografieën, over Alexander
Pope, koningin Victoria en Elisabeth I. Haar leven besteedde ze aan schrijven, met
uitsluiting van alle vrouwelijke bezigheden. Een huis had ze meestal niet en ze was
de laatste om het gezellig te maken.
Maar als feministe zou ze toch gediskwalificeerd worden. Net als Gertrude Stein
had ze weinig op met haar medezusters. Edith schrijft aan Spender: ‘O wat zijn
mannen toch gelukkig! Een man kan nalaten de onmogelijke echtgenotes van zijn
vrienden uit te nodigen, zonder dat daar iets op aan te merken valt.’ Gertrude Stein
had een perfecte oplossing voor dat probleem: Alice Toklas hield de dames uit haar
buurt. Maar Edith ontving ze bij uitzondering zelf, die had ‘de geest van een man’,
vond Stein. Edith was het daarmee eens: ‘Ik ben ertegen dat dichters worden
opgedeeld in dichters en dichteressen. Iemand die niet als een man kan schrijven,
heeft helemaal niet te schrijven.’ En aan Maurice Bowra schreef ze: ‘Poëzie van
vrouwen, met de uitzondering van Sappho (ik ken geen Grieks en spreek dus heel
nederig over dat onderwerp) en met de uitzondering van Goblin Market [van Christina
Rossetti] en een paar diep-geconcentreerde maar verschrikkelijk onbeholpen
gedichten van Emily Dickinson, is ronduit vreselijk - onbeholpen, slap, zeurderig,
wee, afgezaagd, vol zelfbeklag, - en elke vrouw die leert schrijven, als ze überhaupt
tot iets goeds zal komen, zal moeten schrijven op een zo harde en blinkende manier
als maar kan, en met zulke vreemde beelden als maar mogelijk zijn, mits ze erin
gelooft. Alles om maar dat afschuwelijke gekabbel te vermijden.’

Extreem ongelukkig
Als meisje te worden geboren - voor iemand als Edith Sitwell was het bepaald een
ongeluk, niet alleen om literaire redenen. Seks vormde een probleem: Glendinning
vertelt het onthutsende verhaal dat Elisabeth Salter, Ediths secretaresse, Edith - al
oud - eens huilend aantrof. Gevraagd naar de reden zei ze dat ze huilde omdat ze
nooit de liefde had gekend, ‘en ik voel dat ik ervoor gemaakt was’.
Als kind was ze extreem ongelukkig. Je krijgt het idee dat dat gevoel nooit echt
is overgegaan. Als oude vrouw schreef ze een zeer bittere autobiografie, Taken
care of (1965, na haar dood gepubliceerd). De schrijnendste zin: ‘Ik was niet geliefd
bij mijn ouders vanaf het moment van mijn geboorte.’ Het griefde haar dat haar veel
jongere broers, Osbert en Sacheverell, haar verhalen over haar ongelukkige jeugd

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

niet serieus wilden nemen. Haar jeugd was liefdeloos. Haar ouders waren ijdel en
egoïstisch. Ze verweten haar, in het bijzijn van anderen, haar lelijkheid en linksheid.
Het maakte Edith voor haar leven onzeker en kwetsbaar. Ze
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had een zwakke rug en zwakke enkels, plus een gebogen adelaarsneus - niet de
rechte, Griekse neus van haar moeder, de ‘beeldschone’, ijdele, domme, Lady Ida.
Haar vader zond haar naar een chirurg (‘Mr. Stout’, in Ediths verhaal), die
orthopedagogische hulpmiddelen ontwierp. Edith kreeg ‘een soort Bastille’ van staal
aangemeten: ‘De gevangenschap begon onder mijn oksels, me verhinderend mijn
armen tegen mijn lichaam te houden. Mijn benen waren ook gevangen, tot aan mijn
enkels, en 's nachts waren die, en mijn voetzolen, opgesloten in een marteltuig.
Zelfs mijn neus ontsnapte niet aan de efficiëntie van deze heer, een elastieken band
zat om mijn voorhoofd, waaruit twee stukken staal (met een klemsluiting) afdaalden
naar elke kant van het orgaan in kwestie, met dikke kussentjes bij de neusvleugels,
mijn neus ferm de andere kant opduwend dan de Natuur bedoeld had, één neusgat
afsluitend, zodat ademen moeilijk was.’
De verschrikkingen van haar jeugd vertelde Edith over en over. De martelingen
waren effectief: Edith sloot zich op in een fantasiewereld vol morbide elementen de bron van haar poëzie.
Met verbazing schrijft Virginia Woolf in haar dagboek over Miss Sitwells
verlegenheid in gezelschap (‘een oude vrijster’), die contrasteert met haar uitbundige
verschijning bij publieke manifestaties. ‘Een verzilverde olifant’, staat ergens. Het
was vooral Ediths uiterlijk dat indruk maakte: brocaten gewaden, fraaie handen,
ringen met enorme aquamarijnen, zware oorbellen, kettingen, armbanden,
gigantische hoeden. ‘Als iemand een hazewind is, waarom proberen eruit te zien
als een Pekinees? Ik ben zo gestileerd als maar mogelijk is, zo gestileerd als de
muziek van Debussy of Ravel.’ Ze maakte van zich zelf een kunstwerk, ‘een
wandelend hoogaltaar’, en slaagde er perfect in om haar onconventionele
middeleeuwse schoonheid ‘als die van Vlaamse meesters’ maximaal uit te buiten.
In Glendinnings boek gonst het van namen en vergelijkingen: Giotto, Piero della
Francesca, Chirlandaio, het tapijt in het museum van Cluny: de dame met de
eenhoorn. Ze is zeer vaak geschilderd, en Cecil Beaton maakte fascinerende foto's
(de mooiste is die waar ze, met harp, poseert voor een schitterend tapijt in het
voorvaderlijke Renishaw Hall, Derbyshire - zelfs Lady Ida was verzoend.

Wie wie was
In de vooral intellectuele kring van Bloomsbury, waartoe Virginia Woolf behoorde,
kwam Edith Sitwell overigens weinig. Ze voelde zich er niet erg op haar gemak,
want ze schreef dat men daar ‘meteen doorhad dat ik geen cultuur bezat, en geen
originele gedachten’. De artistieke pretenties van de Bloomsbury-groep verveelden
haar, en ontlokten haar een malicieuze opmerking als: ‘om daar geaccepteerd te
worden is het strikt noodzakelijk meubilair van tin en struisvogelveren op de vloer
te hebben.’ Zat het haar dwars? Haar oordeel over Virginia Woolf is vinnig: ‘Geen
belangrijke kunstenaar’, en over de karakters in Woolfs romans: ‘Ik vind niet dat zij
ons de geheimen van hun hart laten zien (...) ze leven niet gevaarlijk, ze beleven
niet de grote menselijke avonturen.’
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2) Edith Sitwell door Percy Wyndham Lewis (1923)

3) Edith Sitwell door Tsjelitsjev (1936)

1) Edith Sitwell door Roger Fry (1918)

4) Edith Sitwell door Alvaro Guevara (1916)

Een boek over Edith Sitwell kan kennelijk niet anders zijn dan een catalogus van
wie wie was, en wie wat over wie zei. Inmiddels is er nóg een biografie over Edith
Sitwell verschenen, van Geoffrey Elborn: Edith Sitwell, A Biograpy, (The Sheldon
Press). Elborn etaleert dezelfde anekdotes, in een parallelle, chronologische,
rangschikking. Het verschil met Glendinning is minimaal, hoogstens kiest Elborn
wat duidelijker partij voor Sitwell, waar Victoria Glendinning wat meer moeite heeft
haar sympathie te behouden. Virginia Woolf had daar ook al moeite mee. Als Edith
luid over Vita Sackville-Wests gedicht The Land beweert: ‘Dat is geen poëzie, het
is geschikt voor boeren om hun schapen op af te tellen’, vraagt ze: ‘Móét de waarheid

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

altijd gezegd worden, Edith?’ Tot Ediths intense plezier noemde Osbert de dichter
Middleton
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Murry ‘Muddleton Moral’, en tegen Arnold Bennett zei ze over zijn gedichten: ‘Ik
vind God beter.’ Bennett probeerde haar wat nederigheid bij te brengen en gaf haar
een standje: ‘Geestelijke trots is iets verschrikkelijks, Edith! Bedenk dat wat ik denk
over jouw werk, of jij over het mijne, of wat wij allebei denken over Moral: op de Dag
des Oordeels zal er voor de Almachtige maar erg weinig verschil tussen zijn.’ Van
Bennett is ook de aardigste karakteristiek van de congsi der Sitwells: ‘De Sitwells
kunnen allemaal schrijven (...) Bovendien, de Sitwells zijn allemaal persoonlijkheden.
Bovendien, ze kunnen allemaal het publiek - ik bedoel het poëzie-publiek - raken,
wat een grootse prestatie is (...) Ze verheugen zich in een knokpartij. Hun vechtlust
trilt in hun neusvleugels. Zij trekken ten strijde uit hun kleurige toernooikamp, en
vragen op hoge toon om moeilijkheden. Weinig schouwspelen zijn zo treffend als
hun aardige, kalme, verbaasde, maar genadeloze gedrag als zij die krijgen, zoals
meestal het geval is.’
De hardste gevechten worden geleverd als de drie Sitwells het slachtoffer waren
van parodisten: Noel Coward, D.H. Lawrence, Wyndham Lewis en Lawrence Durrell.
Maar ook een criticus die een van Ediths beschermelingen attaqueerde, kon rekenen
op een bombardement van ingezonden brieven en een jarenlange vete.

Beperkte blik
Edith Sitwells poëzie is evenals haar literaire smaak, nogal beperkt. Ze heeft slechts
belangstelling voor klank, rijm, ritme, magie, fantasie, niet voor betekenis en precisie.
Het vroege werk is sprookjesachtig, allegorisch, morbide. ‘Kunstmatig,
wereldvreemd’, zei Julian Symons erover (Ediths prompte reactie: ‘De bezinksels
van de literaire bevolking zijn als één worm opgestaan om mij te belasteren’ goddank is ze geestig in haar reacties), en dat geldt ook voor latere gedichten, bij
voorbeeld het bekendste gedicht, ‘Still falls the rain’, waarmee ze in bloemlezingen
staat. Het gedicht is uit 1940, over de bombardementen op Londen: ‘Still falls the
Rain-/Dark as the world of man, black as our loss-/Blind as the nineteen hundred
and forty nails/Upon the Cross’. Ook Gold Coast Customs bevat geëngageerd
materiaal, over de verhoudingen tussen arm en rijk, maar het engagement blijft wat
abstract. Glendinning én Elborn beschrijven Sitwells ‘legendarische’ houding tijdens
een voorlezing van ‘Still falls the Rain’ tijdens een bombardement in 1944 als een
heldendaad. Toen de alarmsirenes begonnen te loeien aarzelde ze geen moment
en las door. Niemand durfde te bewegen. Legendarisch, vanwege haar moedige
houding? Of een beetje getikt?
Ook haar literaire blikveld was beperkt. Haar gevechten moest ze wel verliezen.
Het was vooral de generatie na haar, van 1930 ongeveer, die ze bestreed: de
generatie van W.H. Auden, die meer politiek, meer machines en turbines in hun
poëzie deden. In haar inleiding bij de biografie over Pope bestrijdt ze dat er mode
in poëzie zou kunnen zijn. ‘Zo'n idee degradeert de kunst tot het kledingmagazijn.’
Haar beperkte blik merkte niet op dat ‘tijdloos’ schrijven niet noodzakelijk is om
universeel te zijn. Je bent daarom onmiddellijk geneigd het eens te zijn met wat
Aldous Huxley over haar zei: ‘Grote poëzie wordt heus gecreëerd door de
tegenovergestelde methode (... ) door het naar buiten treden van het onmiddellijke
bewustzijn naar het universele.’
Ediths langdurige (twintig jaar) en ongelukkige liefde voor de schilder Pavel
Tsjelitsjev, een homoseksueel (Geoffrey Elborn schrijft opvallend wrokkig over hem,
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misschien als gevolg van zijn gesprekken met Sacheverell, die hem een rücksichtlose
carrièremaker vindt) maakt haar nog weer net even tragischer. Glendinning onthoudt
zich van een oordeel over Tsjelitsjev, ze zegt verzoenend, dat hij Edith vereerde,
dat zij zijn Muze, zijn ‘Sibyl’, was, maar het is duidelijk dat hij haar in zijn eindeloze
pesterijen, niet echt moest.
Ook de afloop is tragisch. Na de feesten die ze gaf, de glorie, de beroemde
vrienden, de publieke bekendheid, de drie doctoraten (waar ze erg trots op was),
het ‘Grande Dame’-zijn van de literatuur, wachtten haar de verlatenheid, de
depressies, de geldproblemen, de invaliditeit en de drank. Misschien ongewild kleurt
Victoria Glendinning (in haar overigens zeer competente biografie) de zielige
elementen van Edith Sitwells oude-vrijstersbestaan wat al te somber. Glendinning
lijkt wat te veel te redeneren vanuit het nauwelijks verzwegen denkbeeld, dat vrouwen
die geen stralende oma's zijn geworden, zielepoten zijn. Is de roeping van de mens,
gelukkig te zijn? Edith Sitwells geestkracht is, tot haar dood, ongelooflijk. In 1928
schreef ze: ‘Het is in mijn ogen geen schande, om mislukt te zijn. Het is een vreselijke
schande om lui en nutteloos te zijn.’ In haar pogingen om bovenal bruikbaar te zijn,
is ze een monument.
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Gaston Burssens
Vervolg van pagina 103
aan Belgische surrealisten als Nougé en Scutenaire, hoewel hij natuurlijk allerleerst
behoort tot het expressionisme. Zijn liefde voor paradoxen en sofisme sluit nauw
aan bij de toenmalige typisch Frans-Belgische humor van lieden als Paul Colinet
en Marcel Mariën (al had hij, voor zover mij bekend, geen contact met hen) - een
geesteshouding die zowel absurdistische als kleinburgerlijke kentrekken vertoont,
en die berust op de systematische ontwrichting van algemeen aanvaarde
betekenissen. Het gaat hier om Belgische humor van beter allooi, Vlaams noch
Waals, Antwerps noch Brussels, een wonderlijk allegaartje van boertige grollen en
sublieme flitsen, van opzettelijke stompzinnigheid en gratuite intelligentie, van
vulgariteit en ontroering.
Op zijn best schept Burssens een literaire pendant van Magrittes subversieve én
poëtische verbeeldingen. Een voorbeeld is een zin als ‘De avond viel en kwetste
zich zo dat zijn bloed als roet aan de bomen bleef hangen.’ Dat is inderdaad een
perfecte tegenhanger van het schilderij Le soir qui tombe, waarin Magritte het effect
van de vallende avondzon illustreert met de uit avondlucht en zakkende zon
bestaande glasscherven van een raam. Burssens kan het onmogelijk bij Magritte
hebben gehaald want de Vlaamse schrijver publiceerde zijn ‘fabulae’ in 1945, de
Belgische schilder schilderde ‘De vallende avond’ twintig jaar later. Het is een
schoolvoorbeeld van Wahlverwantschaft.

Memoires
Niet alleen vondsten en ontwrichtingen van het gezonde mensenverstand kenmerken
Burssens' teksten. Wanneer de vondst echter beklijft als louter woordspeling dan
wordt het effect niet zelden teniet gedaan - zoals in het volgende zinsdeel dat
voorkomt in het essay Floris Jespers: ‘om de waarde van deze waarde naar waarde
te leren schatten.’ Zo iets mag haast een model van moeizaam Vlaamse humor
heten, ware het niet dat Burssens er onmiddellijk (en onuitstaanbaar) aan toevoegt:
‘Men lette niet te zeer op deze woordspeling; ze is te ernstig bedoeld om als loutere
woordspeling dienst te doen.’ Het toch al matige effect wordt door deze toevoeging
helemáál verknoeid.
Burssens' proza is vaak slecht opgebouwd, wijdlopig en gezocht. Het vermeit zich
in woordspelinkjes en aardige gedachtensprongen, in diepzinnige grappen en
grappige diepzinnigheden. Zijn Nederlands is sterk door Franse beïnvloeding
getekend; soms wordt zijn taalgebruik vrijwel onverstaanbaar voor hedendaagse
Nederlandse oren. Hierin onderscheidt het zich nauwelijks van de taal die de
gecultiveerde Vlamingen van zijn generatie gebruikten. Het is doorspekt met Franse
zinswendingen en flarden conversatie. Het is verre van foutloos en het wil wel eens
horten en wringen, al streeft het altijd naar helderheid. Ce que l'on conçoit bien,
s'énonce clairement; deze Franse classicistische vuistregel van Boileau geldt ook
voor Burssens' taalgebruik. Maar een stilist van het Nederlands, nee, dat is hij
duidelijk niet.
Waarom leest men ondanks deze tekortkomingen het beste van wat Burssens
geschreven heeft, en dat zijn de Memoires 1956-'57, met groot genoegen? Omdat
het thema van dit korte werk zo ongewoon is voor de Vlaamse literatuur. Een oudere
man, in wie men moeiteloos de schrijver-zakenman herkent, zoekt met medeweten
van zijn geliefde vrouw enkele keren het geletterde Franssprekende hoertje Betty
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op en voert met haar half badinerende, half diepzinnige gesprekken, waarvan erotiek,
literatuur en een gematigde vorm van metafysica de bestanddelen vormen. Het zijn
bladzijden van grote esprit en van een indringende, geestvervoerende erotiek.
Nederlands en Frans worden hier op een unieke manier bij elkaar gebracht. Burssens
slaagt erin - o wonder - de geest en de gevoeligheid van de twee in België gesproken
maar zo goed als incompatibele talen tot een spetterend vuurwerk te verenigen. De
dialogen van dit kleine meesterwerk zijn zo schitterend dat men de auteur het magere
einde van zijn verhaal gaarne vergeeft.

‘Den seinen gibt's der Herr im Schlaf’
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Ongeregelde types en het evangelie van de middenschool
Lodewijk Brunt
Onlangs, ruim veertig jaar na zijn dood, is de Engelse ‘zondagsdichter’ William Henry
Davies in het nieuws gekomen door de publikatie van zijn Young Emma. Hij voltooide
het manuscript in 1924, het gaat over de pogingen die hij vlak na de Eerste
Wereldoorlog onderneemt om een echtgenote te zoeken. ‘Ik had besloten een vrouw
te vinden om mijn leven mee te delen; één die helemaal uit Londen weg wil trekken
om samen met me op het groene platteland te gaan wonen en tevreden zijn.’ Davies
is dan een jaar of vijftig en heeft een woest bestaan achter de rug. Vanaf zijn
twintigste zwerft hij jarenlang door de Verenigde Staten en Engeland, zijn kostje bij
elkaar scharrelend als los werkman, zeeman, landarbeider, bedelaar en handelaar
in garen en band. Zijn erkenning als poëtisch ‘natuurtalent’ verloopt moeizaam - hij
heeft aanvankelijk zelfs geprobeerd zijn gedichten langs de deur te slijten - maar
zijn opname in de Londense literaire kringen bevalt hem nauwelijks. In Young Emma
schrijft hij: ‘Ik begon het Wereldje een plaag te vinden en de gewone vriendschap
onbevredigend. Ik ging beseffen dat mensen me misschien persoonlijk wel aardig
vonden, maar dat hun belangstelling net zo lang zou duren als ik erin zou slagen
om bekend te blijven.’

De jonge Emma
Relaties met vrouwen uit de betere kringen lopen op niets uit, ondanks de
geruststelling van een vriendin: ‘Je bent lelijk genoeg om bij iedere vrouw in de
smaak te vallen.’ Hij beproeft zijn geluk dan maar in het milieu dat hij goed kent uit
zijn zwerversjaren, volksvrouwen. Ook dit pad gaat niet over rozen, hoewel hij aan
de ‘jonge Emma’ uiteindelijk blijft hangen. Ze is even in de twintig als hij haar van
straat oppikt in het nachtelijke Londen. In het boek wordt de begintijd van hun
verhouding beschreven. Een groot deel daarvan staat in het teken van zijn verdenking
dat het háár schuld is dat hij een geslachtsziekte heeft opgelopen; door de wijze
waarop ze met elkaar in contact zijn gekomen is hij er steeds vanuit gegaan dat ze
een beginnend hoertje was. Alles komt echter op zijn pootjes terecht.
Young Emma heeft nogal wat stof doen opwaaien omdat nu pas tot publikatie is
besloten. De uitgever en verschillende adviseurs vonden het raadzaam te wachten
tot Emma zou zijn overleden. Dat was in 1979. Toch is het boek niet bepaald een
chronique scandaleuse, er valt geen onvertogen woord in te ontdekken. Voor de
betrokkenen ging het ongetwijfeld om een delicate kwestie, het lijkt erop alsof Davies
een apologie heeft willen schrijven vanwege zijn onterechte beschuldigingen aan
het adres van zijn jonge bruid. De schrijver vertelt veel over zich zelf, maar dringt
niet door in het zieleleven van Emma. Ze is te veel een soort dienstmeisje voor hem
gebleven, de afstand tussen hen was groot: zowel wat leeftijd betreft als sociale
positie.
De hernieuwde aandacht voor Davies heeft er ongetwijfeld mede toe geleid dat
nu ook zijn eerste prozawerk herdrukt is: The Autobiography of a Super-tramp. In
dit oorspronkelijk in 1908 verschenen boek beschrijft hij uitvoerig zijn zwerversleven
van omstreeks de eeuwwisseling. Zijn ‘naïeve’ vertellerstrant komt hier nog beter
tot zijn recht dan in Young Emma, het resultaat is in ieder geval vanuit sociologisch
gezichtspunt een stuk interessanter. Aan de hand van concrete voorvallen en directe
waarnemingen laat hij de wereld van ‘lompenproletariërs’ zien: zuiplappen, dieven,
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bedelaars, seizoenarbeiders, reizend volk en andere ongeregelde types. Hun
gesappel om het hoofd boven water te houden, hun trucs om de gezeten burgerij
te slim af te zijn en - soms - hun machteloosheid om zich te verweren tegen een
corrupt juridisch systeem. Van deze primitieve rauwheid is in Young Emma niet zo
heel veel meer terug te vinden. Davies was toen blijkbaar al teveel een literator
geworden. (William Henry Davies, Young Emma. Jonathan Cape, 158 p., f36,25;
Importeur: Keesing; William Henry Davies, The Autobiography of a Super-tramp.
Oxford University Press paperback, 253 p., f14,50; Importeur: Van Ditmar)

Middenschool
In een samenleving als de Nederlandse is het voor tal van groepen en organisaties
gebruikelijk om hun politieke standpunten kracht bij te zetten met behulp van
wetenschappelijke argumenten. Daarbij wordt niet altijd de nodige zorgvuldigheid
in acht genomen. De antropoloog Henk Tromp heeft op dit verschijnsel gelet bij zijn
analyse van ‘de strijd om de middenschool’. Hij bestudeerde de opstelling van het
Nederlands Genootschap van Leraren in deze kwestie, tot uiting komend in het door
het Genootschap uitgegeven Weekblad. Tromps conclusies zijn elegant
geformuleerd, maar niet erg vleiend voor zijn ‘objecten van onderzoek’. Hij signaleert
dat wetenschappelijk werk van psychologen als Eysenck, Jensen en Jencks in het
Weekblad kritiekloos besproken wordt omdat hierin blijkbaar argumenten gevonden
worden om het eigen behoudende standpunt over de middenschool te legitimeren.
Tromp zegt: ‘De redactievoorzitter die als recensent van het werk van de eerder
genoemde auteurs optreedt meent dat wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke kritiek aan drie normen zou moeten voldoen: belangeloosheid,
falsificatie en feitelijkheid. Toepassing van deze wetenschappelijk normen op de
Weekbladpublikaties over de genoemde auteurs, leidt tot de bevinding dat deze
normen niet zijn toegepast’.
De bedoelde redactievoorzitter, drs. J.C. Traas, krijgt in Tromps rapport de
gelegenheid tot weerwoord, een overwegend bits en kleinerend commentaar is het
resultaat van deze geste. Eén passage springt er enigszins uit. Traas wijst daarin
op het feit dat het Weekblad gezien zou kunnen worden als een reactie op het
‘ageren van andere partijen’ in het begin van de jaren zeventig. Tromp zou daar
onvoldoende aandacht voor hebben gehad. Traas merkt op: ‘In die tijd was er op
het gebied van het voortgezet onderwijs maar één soort nieuws: goed nieuws over
de middenschool (...) het had veel weg van een onderwijskundig evangelie: de
middenschool zou een eind maken aan achterstanden en ongelijkheid, de
middenschool moest de democratie redden, mensen mondig maken, voorbereiden
op het jaar 2000 en in christelijke kring heb ik ook wel eens gehoord dat God de
middenschool wilde.’ Het mag wat overdreven klinken, maar misschien heeft hij hier
toch een beetje gelijk. We zullen zien, Tromp is inmiddels bezig aan een breder
opgezette studie over hetzelfde onderwerp: dat evangelie zal hij zich beslist niet
laten ontgaan. (Henk Tromp, Het Nederlandse Genootschap van Leraren en de
strijd om de middenschool. Rijksuniversiteit te Leiden, 309 p.)

Playboy
Vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1976 kwam de Democratische
kandidaat Jimmy Carter ernstig in moeilijkheden. In Playboy verscheen het
vraaggesprek dat hem door Robert Scheer was afgenomen. Hij zei daarin onder
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meer: ‘Ik heb veel vrouwen met begeerte bekeken. In gedachten heb ik al heel wat
keren overspel gepleegd.’ Het werd voorpaginanieuws, in het puriteinse Amerika
waren velen diep geschokt dat de ‘religieuze’ Carter zo'n dirty mind bleek te hebben.
Dit inmiddels legendarische vraaggesprek past uitstekend in de traditie van het
Playboy Interview. In 1962 werd deze traditie ingesteld, het was één van de pogingen
die Hugh Hefner ondernam om van zijn ‘girlie magazine’ een respectabel blad te
maken, waar nog iets méér in te vinden was dan mooie meiden en blote borsten.
Het Playboy is een zogenaamd ‘diepte-interview’ met een beroemd of berucht
iemand, waarbij de aandacht vooral gericht is op persoonlijke aangelegenheden:
liefst een ongelukkige jeugd, mislukte huwelijken of seksuele problemen. Ieder
vraaggesprek wordt grondig voorbereid en met de grootste zorgvuldigheid uitgewerkt,
wat heeft geleid tot een reputatie van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Ook
al omdat gerenommeerde schrijvers en journalisten worden ingeschakeld om het
vraaggesprek te voeren, als Alex Haley, Alvin Toffler, Ken Kelly en Robert Scheer.
Sinds het eerste interview met trompettist Miles Davis zijn er al omstreeks
tweehonderd vraaggesprekken in Playboy gepubliceerd. Daaruit is zojuist een
selectie verschenen eenendertig interviews, waaronder die met Albert Speer, John
Wayne, Vladimir Nabokov, Anita Bryant, John Lennon en Yoko Ono, Malcolm X,
Bertrand Russell en Germaine Greer. De keuze is gemaakt door redacteur Barry
Golson, die ook een korte inleiding heeft geschreven. (The Playboy Interview, onder
redactie van G. Barry Golson. Playboy Press, 721 p. f59,85; Importeur: Harper Row)
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De betere autobiografie
John Osborne's ongenadige manier van omkijken
A Better Class of Person An Autobiography: 1929-1956 door John
Osborne Uitgever: Faber, 285 p., f50,25 Importeur: Nilsson & Lamm
Anthony Paul
In 1950, toen John Osborne eenentwintig was, bereikte zijn acteurscarrière zijn
vroege hoogtepunt met zijn vertolking van Hamlet in het Victoria Theatre, Hayling
Island. Hij had al een journalistieke carrière, een blauwe maandag bij een vakblad
met de naam Gas World, achter derug en was in de theaterwereld van toneelknecht,
boodschappenjongen en invaller opgeklommen tot acteur-directeur van een
alcoholisch, verlopen repertoiregezelschap. Osborne had Hamlet tot ongeveer de
helft ingekort, maar de sappigste stukken van de hoofdrol voor zich zelf bewaard
om eens lekker zijn tanden in te zetten.
Met de vrolijke openhartigheid waarmee Osborne zoveel goedmaakt, vertelt hij dat
het een uitstekende gelegenheid was om te laten zien hoe zeer hij neerkeek op zijn
collega's, die net van de toneelschool kwamen en in zijn ogen amateuristische snobs
waren. Vooral de vrouwen ‘[I] taunted with vindictive relish,’ en Gertrude moest het
helemaal ontgelden: ‘I mauled her as lewdly as her costume allowed.’ Zijn Hamlet
was, bekent hij: A passable imitation of Claudius after a night's carousing.’ Hij
luisterde amper naar de regels van de andere acteurs, die slechts ‘interrupted a
huge euphoria I was certain never to be allowed again.’
Maar natuurlijk heeft hij die euforie nooit losgelaten. Ze komt terug in bijna al zijn
stukken, in wezen toch ook one-man shows waarin de centrale figuur zijn zelfbeklag
en agressie in een wervelende woordenstroom over ons uitstort. De tirade ligt
Osborne van nature het best. Maar uit deze memoires blijkt duidelijk dat hij, zelfs
als hij niet zo'n grandioze uitlaatklep voor zijn gal en verbale talent had gevonden
en een tweederangs acteur was gebleven, nooit in een identiteitscrisis zou zijn
geraakt als hij zonder rol was komen te zitten. Hij is eigenlijk altijd zijn
euforisch-razende Hamlet blijven spelen.

John Osborne in actie als acteur; John Osborne in actie als toneelschrijver
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De journalistieke mythevorming die Osbornes naam zo'n goed heeft gedaan,
exploiteerde het idee dat de wrok van Omzien in wrok een universele emotie was,
althans de emotie van een hele generatie. Natuurlijk waren Osborne en zijn Jimmy
Porter de originele angry young men, een etiket dat hij, al is het nog zo ontoereikend
en verbleekt, wel nooit meer kwijt zal raken. Maar uit dit boek blijkt duidelijk wat
iedereen behalve de samenstellers van een paar literair-historische flodderwerkjes
allang wist: in Omzien in wrok, en in al zijn andere stukken, ontlaadt Osborne zijn
eigen emoties en vereffent hij zijn privé-rekening. Haat en nijd, liefst in een duidelijk
bepaalde, intieme kring, dát is het onderwerp van zijn stukken. En hij kan zijn geluk
niet op als zijn woede op het publiek overslaat; hij vertelt trots hoe hij
achternagezeten werd door een ‘whooping mob down Charing Cross Road. The
sound of the dinner-jacketed patrons in de stalls used to be particularly sweet.’
Maar niet alleen op de in smoking gehulde klasse spuwt Osborne zijn gal. Ook
de sociale laag waaruit hij zelf komt, ergens tussen lower-middle en upper-working
class in, vooral zijn eigen familie, de moeder van zijn vader in het bijzonder en, het
grootste monster van allemaal ‘Nellie Beatrice’, zijn moeder, is het onderwerp van
zijn niet-aflatende woede en als hij het over hen heeft, is hij op zijn best.
Met een bezeten oog voor kleurrijke details analyseert Osborne het leven van
zijn familieleden, de lelijke, liefdeloze kilte van hun linoleumvloerige huizen, de
vrouwen die hun mannen ontseksen. Hij wijdt hele bladzijden aan alle
gemeenplaatsen die hij zich nog herinnert, aan hun ‘geforceerde, warrige
kletspraatjes’, en citeert uit hun onbeholpen geschreven brieven. De een na de
ander gaat voor de bijl: Tante Queenie, die zo met haar godsdienst dweept, neef
Tony, leugenaar en kleine tiran, oma Osborne, de belichaming van emotionele
gierigheid wier huis ‘a terminus of semi-detached inertia’ is, terwijl ze zelf ‘the terrible
sin of sloth at its most paltry’ personifieert.

Jasje
Emotionele gierigheid, iets waarvan ook zijn moeder wordt beschuldigd, is voor
Osborne altijd de grootste zonde geweest die een mens kon begaan. Nu weten we
hoe hij tot die overtuiging is gekomen en waar de bron van zijn felle, heteroseksuele
vrouwenhaat ligt.
Osbornes vader had tuberculose en lag vaak in het ziekenhuis of in een sanatorium
in Menton. Osborne miste hem als hij weg was en geeft
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een ontroerende beschrijving van zijn laatste ziekbed en dood in 1940. Maar verdriet
heeft Osborne er niet van weerhouden op te merken, en te onthouden, dat zijn
moeder, toen ze naar zijn vader in zijn doodkist stonden te kijken, zei: ‘Of course,
this room's got to be fumigated, you know that don't you? Fumigated. Frumigated
was how she pronounced it... For the first time I felt the fatality of hatred.’
Osbornes moeder leeft nog en heeft het, vertelt hij, ‘in d'r kop gezet’ dat ze heel
oud zal worden. Misschien verdient ze het vernietigende portret dat haar zoon van
haar schildert, misschien niet, maar daar hoeven wij gelukkig niet over te oordelen.
Hoe ze er in de jaren veertig uitzag, beschrijft hij zo: ‘Her face was a floury dark
mask... her remaining front teeth were large, yellow and strong.’ Met, je zou haast
zeggen vertederende details, gaat hij in op de goedkope make-up die ze droeg
(draagt?): ‘lips covered in some sticky slime’, wangen waar de poeder van
afbladderde en in haar eten viel als ze met John in de Trocadero ging lunchen. Maar
het wordt wel erg moeilijk om nog respect voor de auteur op te brengen als hij zich
beklaagt omdat hij als werkloze auteur afhankelijk van haar was: voor geld en eten
(ze verdiende heel behoorlijk als barmeisje, laat hij ons weten). ‘Having to spend
Monday with my mother was the price for our stocked larder.’ Soms, en dat irriteerde
hem nog het meest, ‘wilde ze met alle geweld een jasje of een broek voor me kopen.’

Sandwich
Maar Osbornes moeder zorgde ook voor ‘The funniest and most enjoyable sight I
had ever seen.’ Het incident dat hem zo veel plezier bezorgde, gebeurde tijdens de
oorlog toen er vlak bij het ouderlijk huis een bom viel. Zijn moeder hobbelde,
geschrokken van de enorme explosie, de wc uit ‘her mottled sloping chest heaving
with her moans... her knickers flounced below her knees.’ Hij denkt er nog met
kennelijk plezier aan terug.
Zo nu en dan slaat Osbornes, meestal zo heldere, woordenvloed om in een
onsamenhangend gemompel, waardoor je, ook al omdat hij in de tweede helft van
het boek tevergeefs met vorm experimenteert door allerlei fragmenten uit
kranteartikelen en toneelstukken in te voegen zonder dat het duidelijk wordt waarom,
de indruk krijgt dat hij inderdaad zoveel drinkt als hij beweert.
Er zijn verschillende groeperingen die Osbornes ergernis opwekken: Australiërs,
‘that recidivist race’, acteurs met een toneelopleiding, de Daily Telegraph en iedereen
die die krant leest, preutse vrouwen. Een van hen was de schrijfster Lynn Reid
Banks. ‘Ik had een neus voor zulke vrouwen,’ zegt hij geheimzinnig. Om haar
‘abominabele gedrag’, waar hij verder mild over zwijgt, af te straffen bood hij haar
eens op een chique feestje in Londen een sandwich aan waarin hij een ‘gebruikt’
condoom had geschoven.
Het verhaal bevat een verbluffend aantal details: Osborne ziet alles en vergeet
niets dat ook maar iets te maken heeft met de burgerlijke, provinciale taferelen uit
zijn jeugd. Het meubilair, de strips, de verschrikkelijke scholen die hij bezocht tot hij
uiteindelijk naar een tienderangs kostschool werd gestuurd waarvan hij werd afgetrapt
toen hij de directeur tegen de grond had geslagen. John Osborne is zo onverbeterlijk,
zo door en door menselijk; hij schrijft met venijn maar ook met zoveel humor en
gevoel; hij uit zijn felle emoties met zoveel hartstocht en probeert zo duidelijk te
voorkomen dat hij aardiger en beter overkomt dan hij eigenlijk is, dat je hem
uiteindelijk, vreemd genoeg, sympathiek gaat vinden.
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Hugh Jans
Uit de vleesmolen
Wat komt er uit de vleesmolen? Gehakt. Ja, maar je kan veel variëren
met gehakt. Het hoeft niet altijd dat half-om, of puur varkens, rund,
kalfs of lams te zijn. Ook kippevlees of kalkoen of resten van de
rollade of het braadstuk van de zondag kunnen door de molen
gedraaid worden. En ze kunnen gecombineerd worden met gehakte
groenten, alles goed gekruid en gemengd tot een geurig geheel.
Gehaktbrood, pangehakt, ballen gehakt, hamburgers, worsten of
gehakt in de platte pan geruld met een vork om een gezellige pie of
pastei mee te vullen. Zelfs vis en visresten komen hiervoor in
aanmerking.
Met de handvleesmolen gaat dat prima, maar het is wel een werkje.
Aan mijn elektrische keukenmachine zit een vleesmolen, dat gaat
lekker snel. Dan heb ik ook nog zo'n elektrische hakker, dat gaat ook
snel, zelfs in een paar tellen, maar met de laatste wordt het gehakt
fijner gemalen, meer een farce, goed voor tartaar, gladde terriens
en compacte balletjes. Die elektrische molens en hakkers zijn nuttige
werktuigen in de keuken, zeker voor kookenthousiastelingen. Ze
besparen tijd, al moet je vlees van tevoren in repen snijden en na
afloop de machine schoonmaken. Ze wakkeren, althans bij mij, de
lust aan om te experimenteren met gehakt, terwijl ik het in eigen
hand hou wat voor vlees ik in de molen heb.

Mexicaanse kalkoenragoût
2 koppen klein gesneden ui
1 kop gehakte bleekselderie
4 tenen knoflook u.d.kn.
4 eetl. maisolie
450 g kalkoenfilets middelgrof gemalen
450 g tomaten, geschild, grof gesneden
3 dl bruine bouillon
4 eetl. tomatenpasta
1 eetl. komijnpoeder
1 ½ theel. zout
1 theel. cacaopoeder
1 gedroogde rode Spaanse peper, gemalen
½ theel. gedroogde oregano
½ theel. allspice-poeder

Fruit uien, bleekselderie en knoflookpulp, al roerend, 15 minuten in een kasserol,
in de hete olie op middelgroot vuur, tot de groenten bijtgaar zijn geworden. Schuif
de groenten naar de zijkant van de pan en bak het kalkoengehakt 5 minuten, al
prakkend met een vork tot het rul en niet meer rose gekleurd is. Voeg de tomaten
toe met de rest van de ingrediënten. Meng alles en sudder het met het deksel op
de pan 1 uur lang, af en toe omscheppend.
Geef de kalkoenragoût over gekookte rijst, spaghetti of bruine bonen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Pangehakt met spinazie
1 pond lamsschouder, gemalen
½ kop gehakte sjalotten
½ kop gehakte diepvries spinazie, ontdooid en uitgedrukt
½ kop vers wittebroodkruim
4 eetl. geraspte Hollandse boerenkaas
2 kleine eitjes, los geklopt
2½ eetl. gehakte peterselie
2 eetl. slagroom zout & peper
¼ theel. nootmuskaat
½ theel. tijm
1 ¼ ons repen ontbijtspek

Maal de in repen gesneden lamsschouder niet te grof en niet te fijn. Meng het gehakt
dan in een kom goed met alle andere ingrediënten, behalve het spek. Dat kan ook
met een keukenmachine gebeuren met de deeghaak. Bekleed een dikhuidige kleine
braadpan met het spek en vul dan op met het gehakt. Druk het goed aan en bedek
de bovenkant ook met spek. Bak het ongeveer 35 minuten in een matige oven (350°
F, 177° C) of op het fornuis met een plaatje onder de gesloten pan.
Geef het pangehakt in plakken gesneden bij gekookte aardappeltjes en een
simpele tomatensla.

Bakjes kippegehakt met tomatensaus
350 g kipfilets
½ kop slagroom
2 eieren, los geklopt
4 eetl. boter
1½ theel. selderiezout
¾ theel. peper
¼ theel. nootmuskaat
½ theel. paprikapoeder
¼ theel. gedroogde salie
boter
4 vuurvaste aardewerk soufflépotjes, elk 1,8 dl inhoud

voor tomatensaus:
1 eetl. gehakte ui
3 eetl. boter
4 eetl. bloem
2 eetl. tomatenpasta
6 dl hete kippebouillon
zout, peper & suiker
5 eetl. slagroom
verder:
2/3 kop geraspte oude Leidse kaas
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Snij de kipfilets in blokken en maal ze fijn in de snelhakker. Meng de farce in een
kom goed met de room, eieren, vlokjes boter, selderiezout, peper, noot, paprika en
salie. Beboter de potjes en vul ze met de kippefarce. Zet ze in een braadslee of pan
en vul die, tot aan 2/3 van de hoogte van de bakjes, op met heet water. Zet de slee
15 minuten in de oven op 350° F, 177° C.
Maak intussen de saus. Fruit de ui in een sauspan 3 minuten op middelgroot vuur
in de hete boter, tot ze zacht is. Roer de bloem erbij glad en fruit 3 minuten op laag
vuur. Roer de tomatenpasta erdoor en haal de pan van het vuur. Voeg stevig roerend
de hete bouillon toe, tot de saus glad en gebonden is. Kruid met zout, peper en
suiker en sudder 15 minuten op laag vuur, af en toe roerend. Roer er dan de room
bij en laat de saus alleen maar doorwarmen. Haal de potjes uit de oven en laat ze
wat afkoelen.
Beboter een vuurvaste gratineerschotel en los de kippuddinkjes hierin keurig
naast elkaar. Bedek ze met de tomatensaus, bestrooi met de kaas en zet de schaal
op 5 cm onder de hete ovengrill of in een zeer hete oven, tot de saus gaat bubbelen
en licht gebruind is. Geef er rijst en beboterde bijtgare ruiten snijboon bij.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 47
De proefwerkbank
Marjo van Soest
De havo heette nog hbs toen ik op de middelbare school zat.
Hbs: hogere burger school. Rare naam eigenlijk. Alsof andere scholen voor boeren
en buitenlui waren, en alleen de hbs voor burgers: ambtenaren, notabelen, enzovoort.
Het was een pan op die school. Alle kinderen uit de omgeving die op andere
scholen mislukt waren, of wegens wangedrag verwijderd van de deftige jongensen meisjesinternaten die de streek rijk was, kwamen op de rijks hbs te R.: de enige
openbare school in een heel erg katholiek stadje. Nu was het in zo'n omgeving al
wangedrag als je met een vriendje in het fietsenhok betrapt werd; dus zoveel was
er niet voor nodig om op de rijks hbs te komen. Misschien had de school wel zo'n
slechte naam omdat meneer pastoor geen oogje in het zeil hield.
Hoe dan ook, de leerlingen en leraren wedijverden met elkaar in slecht gedrag.
Zo stal klas 3b een keer de proefwerkopgaven. Wie het precies deden, en hoe,
dat is me altijd een raadsel gebleven. Er werd heel geheimzinnig over gedaan. Maar
de ‘dieven’ waren niet kinderachtig: iedereen, ook de slechtste van de klas, mocht
de opgaven rustig bekijken en deels overschrijven. Daarom kwam het natuurlijk ook
uit. Als de slechtste van de klas opeens met heel redelijke cijfers voor de dag komt
dan is dat heel verdacht.
Aan dit voorval moest ik weer denken toen ik vorige week een bericht in de krant
las: Proefwerkbank dient leraren. Een stichting gaat onderzoeken of leraren ervoor
te porren zijn voortaan hun proefwerkvragen via een centrale computer te stellen.
In Amerika worden al ‘proefwerkbanken’ gebruikt: in de computer worden vragen,
moeilijke en minder moeilijke, opgenomen. Als de leraren opgeven welk soort vragen
ze willen, over welke stof en hoe moeilijk, dan voorziet de computer ze van een stel
vragen waar ze zelf uit kunnen kiezen. Een meneer van die stichting noemt als groot
voordeel van deze computer dat leraren niet meer de hele klas tegelijk proefwerken
hoeven af te nemen, maar als dat nodig is op een makkelijke manier elke leerling
afzonderlijk vragen kan voorleggen. Want het gebeurt wel eens, zegt die meneer,
dat een leerling door ziekte of zo een tijdje uit de running is en dan kan een leraar
eenvoudig met behulp van de proefwerkbank bekijken hoe de vorderingen zijn.
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Zeker, dat bespaart de leraar tijd. Hij hoeft geen extra aandacht te geven, hoeft niet
te bedenken hoe hij die ene leerling die zo'n achterstand heeft opgelopen kan
bijspijkeren. De computer knapt het wel op.

Computers zijn niet meer weg te denken uit de samenleving, en ze hebben ook hun
nut wel in het onderwijs. Een vriend van me die veel met computers werkt vertelde
me: ‘Vanuit de leerling gezien is een computer wel makkelijk, want je kunt hem
gebruiken om te kijken hoeveel je weet. Je kunt je kennis toetsen, jezelf trainen.
Zo'n computer is niet alleen een kastje, het is ook een vorm om informatie op te
slaan. Net als een boek. Maar het grote bezwaar van zo'n proefwerkbank is, dat op
die manier vergeten wordt waar het om gaat bij lesgeven: het gaat er in de eerste
plaats om om kennis over te dragen, en niet om vragen te stellen. Bovendien moet
je je vragen op een bepaalde manier in de computer stoppen. Je kunt lang niet alle
vragen stellen die je zou willen. Met andere woorden, je gaat je vragen aanpassen
aan de computer. Het gevaar is dan groot dat ook de door te geven kennis aangepast
wordt aan de computer. Zo kan er een hele schrale, eenzijdige manier van leren
ontstaan. Zoals je nu al ziet dat leerlingen toewerken naar het halen van de
Cito-toets, zo gaan ze straks toewerken naar het “slagen voor de computer”. Zo
haal je de sjeu uit alle vakken. Je kunt iemand een stukje algebra leren en hem of
haar dan via de computer zichzelf laten oefenen. Maar waar het ook om gaat is dat
je leert waarom algebra leuk kan zijn. En dat kan een computer nooit bijbrengen.’
Wat mij heel vervelend lijkt van zo'n proefwerkbank, is dat je er niet kwaad op kunt
worden. Als een leraar moeilijke vragen bedenkt kun je je gram halen. Maar een
computer heeft geen boodschap aan jouw kwaadheid.
Stel je voor dat er overal van die proefwerkbanken komen. Ze zullen veel geld
gaan kosten en de leraren lui maken. Bovendien, hoe kan een computer een vertaling
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beoordelen? En geschiedenisvragen beantwoorden, waarvoor inzicht nodig is. Een
computer kan geen verbanden leggen, dat kunnen alleen mensen. Dus het blijft
een hulpmiddel waar je voorzichtig mee moet omspringen.
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Albert Heijn in moeilijkheden
Karel Eykman
Albert Heijn wist in België een adres waar je goedkoop aan een partij kinderboeken
kon komen. Hij legde ze in zijn winkels tussen de bruine bonen en de Treets en hij
verkocht ze zo'n vier gulden goedkoper dan in een gewone boekwinkel.
‘Als ik veel boeken verkoop voor minder geld, verdien ik allicht meer dan wie
weinig boeken verkoopt voor veel geld,’ dacht hij.
Nu mag dat niet in Nederland. Er is afgesproken dat een boek in elke winkel even
duur moet zijn. Een gezellige boekwinkel heeft lekker veel boeken in voorraad en
er is een verkoopster of verkoper die zelf veel van die boeken gelezen heeft. Die
kan je uitleggen welke boeken speciaal voor jou leuk zijn. Als de cassière van Albert
Heijn die boeken samen met de bruine bonen goedkoper gaat verkopen, gaan die
gezellige boekwinkels failliet. Dan kun je alleen nog maar bij Albert Heijn een paar
griffel-boeken en Pinkeltje, Kameleon en De Vijf kopen, want de rest van de
winkelruimte is nodig voor die bruine bonen en de Treets.
Gelukkig heeft de rechter Albert nu verboden om die boeken voortaan onder de
afgesproken prijs te verkopen. Dat is dus goed afgelopen.
Maar wat me dwars zit, is dat Albert zelf niet wil begrijpen dat hij vervelend is. In
een interview in Vrij Nederland zei hij over die kinderboeken ongeveer dit: ‘We
konden met die boeken even iets leuks doen en dat doen we dan. Alles wat je anders
doet dan een ander geeft aanleiding tot zenuwachtigheid. Wat kan het een schrijver
nou schelen of zijn boek nu naast een ander boek ligt of naast de bruine bonen?’
Tja, hoe maak ik dat Albert nu goed duidelijk?

Zou hij het leuk vinden als zijn bruine bonen in de boekwinkel lagen? Dat vroeg ik
me af en ik heb het volgende gedaan:
Ik heb een hoop dozen bruine bonen gekocht bij Albert Heijn à f 1,99 en ik heb
die gebracht naar Maaike van boekhandel Langkamp en Brinkman aan de
Spiegelgracht en naar Riekje van de Kinderboekwinkel in de Eerste
Bloemdwarsstraat in Amsterdam. Daar liggen die pakken nu te koop voor f1,49 per
stuk. Ik leg daar dus vijftig cent op toe, maar dat geeft niet. Het gaat erom dat Albert
zich rotschrikt als hij deze advertentie in De Blauw Geruite Kiel ziet staan:
AANBIEDING!!
Dit pak AH bonen niet voor f1,99 maar voor slechts f1,49!!
bij aankoop van een boek van Karel Eykman (het mag ook van Annie
Schmidt, Guus Kuyer of voor mijn part Lenie Saris zijn)
Met handtekening van de schrijver, hoed u voor namaak! Verkrijgbaar in
de betere boekhandel.
Als we even volhouden zal je zien wat er gebeurt. Geen hond komt er meer naar
de supermarkt want als je toch in de boekwinkel moet zijn, neem je in een moeite
ook je bruine bonen mee. Je hoeft dan bovendien niet zolang in de rij voor de kassa
te staan. Langzaam maar zeker wordt Albert Heijn zo failliet als Simon de Wit. Je
begrijpt natuurlijk wel dat de boekwinkel er dan niet aan kan beginnen om, behalve
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bruine bonen, ook nog witte bonen, linzen en kapucijners in voorraad te hebben.
Er moet genoeg ruimte blijven voor boeken, dus je eet de hele week maar bruine
bonen met spek.

Drie singles
Willem-Jan Martin
1. Laatst gebeurde er iets waar volgens mij weinig mensen op hebben zitten wachten:
de voorzichtige terugkeer in de Nederlandse hitparade, na jaren van afwezigheid,
van de Engelse groep Slade. Vier oude mannen met lelijke doorgezopen koppen,
die de ouders van tegenwoordig toebrullen, dat ze hun dochters van de straat moeten
houden (Lock Up Your Daughters). Anders... jeweetwel. Op de televisie kijken de
heren intussen veelbetekenend naar een aantal piepjonge dames, die door Ad
Visser persoonlijk op het podium zijn losgelaten. Alleen drummer Don Powell tuurt
strak voor zich uit. Hij heeft, zelfs in playback, zichtbaar moeite om het tempo bij te
benen.
Slade maakt al heel lang muziek. Vanaf het begin van de jaren zeventig wordt
alle moeite ten slotte beloond en scoren ze in Europa hit na hit. Niet speciaal sterke
platen. Slade produceert commerciële rock-and-roll, die het - zoals vaker - meer
moet hebben van een paar geintjes (Noddy Holders krijsende zang, de leipe pakken
van gitarist Dave Hill) dan van de muziek zelf. Het recept is dan ook snel uitgewerkt
en vanaf ongeveer 1975 wordt het steeds stiller rond Slade. Volgens de berichten
blijven ze actief, maar resultaten dringen hier niet meer door. Tot nu dan dus ineens
Lock Up et cetera, waarmee de klok gewoon weer tien jaar terug wordt gezet.
Misschien lukt dat voor een tijdje. In elk geval wordt de muziek van Slade weer
gekocht. Maar erg veel kan het niet meer worden. Daarvoor zit er te weinig
ontwikkeling in deze herrie.

The Police

2. Op die manier is O Superman van Laurie Anderson, met allerlei elektronische
vondsten in begeleiding en weergave van teksten, op zich een verademing.
Nadenken, eens flink in de pot roeren en iets proberen, uitstekend. Een beetje in
de luie stoel zitten kunnen we altijd later nog. Tegelijk heeft Superman toch ook iets
angstaanjagends. Echt opgewekt word ik er niet van. Nu hoeft dat niet per se, altijd
maar vrolijk moeten worden van muziek. Treuren is ook toegestaan en soms zelfs
heel prettig. In dit geval heeft mijn niet-vrolijkheid echter een speciale reden, en die
is dat Laurie zelf door alle elektronica zo'n beetje uit het beeld verdwijnt. Ze zingt
wel, maar toch heeft Superman veel van een muzikaal computerprogramma, dat
door een eenvoudige druk op de knop wordt uitgevoerd zonder dat er verder nog
iemand aan te pas komt. Dames en heren uit de weg, hier is Andersons
Muziekmachine!
Volgens mij moeten we ook dié kant niet uit. Nieuwe dingen, prima, maar ik wil
wel mensen kunnen horen, mensen met gevoelens en emoties. Als muziek dat niet
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meer heeft, als de ontwikkelingen die richting uit mochten gaan, houdt het voor mij
op en hoop ik morsdood te zijn als in alle huizen de verschrikkelijke muziekmachines
zullen worden geïnstalleerd.
3. De leukste single van het moment blijft zo toch Every Little Thing en zovoorts
door The Police. Ook hier verandering en ontwikkeling. De mannen hebben het wat
doodgespeelde reggae-achtige patroon met de twee gitaren en de drums verlaten
en komen hier op de proppen met een nieuwe aanpak, waarbij een piano en ook
synthesizers (meestal: een kastje vol elektronica, dat via een toetsenbord kan worden
bespeeld) worden gebruikt. Maar intussen blijft Sting wél gewoon het dak van je
huis zingen.
Toch moet ook The Police oppassen. Dat ‘iooo, iooo’ bevalt me tenminste niks,
dat weten we nu zo onderhand wel. Dus, in de kast ermee, en rustig verder gaan.
Dan komt het misschien allemaal toch nog in orde met de muziek.
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Een stukje ijzerdraad
Leo van Aken, tekening Jaap Nieuwenhuis
Jitske schopte haar schoenen uit en sprong boven op haar bed. Vanonder het
hoofdkussen haalde ze een boek tevoorschijn en begon er in te lezen. Allistor Harris
in het wilde westen. Dat was andere koek dan de gortdroge verhalen die ze op
school geregeld te lezen kreeg.
Het gebeurde vaak genoeg dat ze op de helft van zo'n verhaal de afloop al wist.
Daar was bij Allistor Harris geen enkele kans op. Die zorgde voor de ene verrassing
na de andere. Slim was hij ook. Hij had soms ideeën waar je zelf nooit op zou komen.
En zijn vriend en trouwe helper, de indiaan Vlugge Eekhoorn, kon je ook best om
een boodschap sturen. Daarbij genoot ze gewoon van zinnen als: ‘Daar zit jij en
hier zit ik en de grote grijze wolf heeft er met blijdschap om gehuild.’ Zelf zou ze ook
wel zulke taal willen gebruiken. Ze zag het al voor zich.
Als ze bij voorbeeld na moest blijven bij meester Dix, die in hun klas de
geschiedenislessen verzorgde. Ze kon soms helemaal niet met hem overweg. En
hij niet met haar. Als zij dan na schooltijd aan weer eens een extra lesje bezig was
en hij achter zijn bureau schriften zat na te kijken zou ze zomaar ineens moeten
kunnen zeggen: ‘Dat ik hier zit en u daar, de grote grijze wolf zal er vast en zeker
niet van blijdschap om huilen.’
Ze schudde haar hoofd terwijl ze verder las. 't Was aardig bedacht maar de man
zou het helemaal niet begrijpen. Door het maken van zulk soort opmerkingen liep
je alleen maar het risico nog meer werk aan je broek te krijgen. Beneden rinkelde
de telefoon. Het was voor haar. Aan de andere kant hoorde ze de opgewonden
stem van Nanon.
‘Ik zal het je zo kort mogelijk vertellen,’ zei ze. ‘Je weet dat ik met Jolanda en
Marianne na schooltijd nog wat werk af moest maken.’ Jitske herinnerde zich hun
gegiebel tijdens het werken in het documentatiecentrum en knikte. ‘Toen we het af
hadden gingen we gelijk met meester de deur uit. Hij sloot de school niet af omdat
de fiets van juf de Korte er nog stond. Waren we de Schoolstraat al bijna uit, kwamen
we erachter dat we onze aardrijkskundeopdrachten waren vergeten. Wij terug. Moest
Jolanda nog naar de wc. Affijn, wij wachten daar in die lege school hè? Ziet Marianne
opeens een stuk ijzerdraad liggen.’ Nanon begon te lachen.

‘Wat denk je dat ze er mee deed?’ Jitske haalde haar schouders op. ‘Ze liep er
stilletjes mee naar de toiletten en wikkelde het stevig om de deurknop van het toilet
waarachter Jolanda zat en bond het vast aan de deurknop van het toilet ernaast,’
zei Nanon. ‘Kon ze er mooi niet meer uit.’ Jitske lachte. ‘Tenminste, we dachten dat
ze er mooi niet meer uit kon,’ vervolgde Nanon, ‘want toen we aan het eind van de
Boslaan waren, en eigenlijk al weer terug wilden gaan om haar te bevrijden, kwam
Jolanda ons achterop. Marianne begreep er niets van, want ze dacht dat ze toch
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heel duidelijk geschuifel van voeten gehoord had achter de deur waaraan ze dat
draad had vastgebonden. Uit wat Jolande vertelde bleek, dat ze op een heel ander
toilet had gezeten. Nu denken wij, ze was buiten ons de enige verder op school,
dat we...’ Ze schoot in de lach. ‘...Juf de Korte op het toilet hebben opgesloten,’
vulde Jitske aan. Aan de andere kant van de lijn klonk nu alleen maar een
zenuwachtig gegiechel.
‘Ja, inderdaad,’ zei Nanon, ‘want zojuist ben ik nog even langs school gegaan en
haar fiets staat er nog. Dat is niet normaal.’ ‘Nee,’ viel Jitske haar in de rede, ‘ze is
altijd als een van de eersten weg.’ Jitske keek op haar horloge. Half drie. Om kwart
over twaalf ging de school 's woensdags altijd uit. ‘Nu kun je er om lachen,’ ging
Nanon verder, ‘en dat doen we dan ook wel,’ ze schoot weer in de lach, ‘maar we
moeten er wel iets aan doen. Je kan dat mens niet op dat toilet laten zitten tot
vanavond de schoonmakers komen.’ Jitske dacht aan de vervelende opmerkingen
die juf de Korte zo nu en dan over haar maakte en was het voor een enkel moment
niet helemaal met Nanon eens. ‘Wij durven er niet heen,’ zei Nanon. ‘Ik bedoel, ze
herkent vast onze stemmen als een van ons haar nu gaat bevrijden. Ze moet ons
namelijk hebben horen praten toen we in die lege school waren en zij op dat toilet
zat. Zou jij naar school willen gaan? Zogenaamd je aardrijkskundewerk ophalen of
zo? Als ze iemand hoort roept ze wel om hulp. Kom jij in een goed blaadje bij haar
te staan en zijn wij er vanaf.’ Voor dat goede blaadje voelde Jitske wel wat en ze
spraken af elkaar over een half uurtje bij de schoenwinkel in de Kaaskadestraat te
zien. Daar kon Jitske dan verslag uitbrengen.
Inderdaad stond de fiets van juf de Korte nog bij de school toen Jitske er aankwam.
Vreemd was het door een lege school te dwalen. Haar voetstappen weerklonken
hol in de stenen gang. Dat moest voor juf de Korte te horen zijn. Ieder moment
verwachtte ze dan ook hulpgeroep vanuit de toiletten. Ze was nu al bij haar eigen
klaslokaal, maar meer dat het gedrup van de kraan in het fonteintje was er niet te
horen. Uit haar kast pakte ze een paar werkschriften, draaide de kraan van het
fonteintje goed dicht en liep vandaar naar de toiletten. ‘Ze kan flauwgevallen zijn,
juf de Korte,’ bedacht Jitske. Daarom wikkelde ze vlug het draad van de deurknoppen
af. Met een ruk trok ze beide toiletdeuren open. Leeg. Verbaasd staarde ze naar
de glimmende toiletpotten. Toen liep ze gehaast naar de uitgang. Bij het
handenarbeidlokaal botste ze bijna tegen juf de Korte op.
‘Iets vergeten zeker?’ vroeg die vriendelijk. Jitske stak als antwoord haar
werkschriften omhoog. ‘Heb je geluk dat ik juist deze dag heb uitgekozen om de
handwerkkasten op te ruimen. Dat moet wel eens gebeuren hè, zo één à twee keer
per iaar.’ Jitske knikte.

De grijze boom van verdriet
Frits Vermeeren
‘Er groeit in mij een grijze boom van verdriet’
las ik laatst in een gedicht, van wie weet ik niet.
‘Het regent in mij, het regent dat het giet’
vind ik trouwens ook erg mooi voor 'n droevig lied.
Maar vanmorgen, het is curieus,
stak er een takje uit m'n neus.

[Een stukje ijzerdraad (vervolg)]
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Marianne had zich niet alleen grandioos vergist in de verschillende toiletdeuren, ze
had zich ook nog geluiden ingebeeld die er totaal niet geweest waren en uiteindelijk
helemaal niemand opgesloten, bedacht Jitske toen ze de Kaaskadestraat insloeg.
Halverwege de straat kwam Nanon haar al tegemoet gerend. Jitske remde af.
‘En?’ Nanon keek haar vragend aan.
‘'t Is gelukt,’ zei Jitske. ‘Ik was nog maar nauwelijks in school of ze begon al te
jammeren. Help, riep ze, help! Haal me hier uit. Red me! Ik liep dus naar de toiletten
en maakte het draad los. Ze had gejankt. Dat kon je duidelijk zien.’
‘En toen?’ vroeg Nanon, ‘wat zei ze?’
‘We zijn naar de hal gegaan. Daar heb ik haar een glaasje water gegeven.’
‘Maar wat zei ze? Had ze het over ons?’ vroeg Nanon. ‘Och, ze zei niet veel
bijzonders,’ antwoordde Jitske. ‘Ze mopperde wat in zichzelf en of ze jullie namen
noemde, dat heb ik niet kunnen verstaan.’
Jitske zag dat Nanon er maar bleekjes bij stond. ‘Ik zei,’ vervolgde ze, ‘daar zit u
en hier zit ik en de grote grijze wolf heeft er met blijdschap om gehuild. ‘Toen
glimlachte ze en bedankte me voor de hulp.’ Nanon keek haar verbaasd aan. ‘Hoe...,
hoe kwam je daar zo op? Op dat van die wolf, bedoel ik, en wat zei juf de Korte daar
wel niet van?’ had Nanon haar willen vragen. Maar Jitske was al op haar fiets
gesprongen en de hoek van de straat al bijna weer om. Terug op haar kamer moest
ze nog lachen om de manier waarop ze Nanon te pakken had genomen.
‘Waar een stukje ijzerdraad al niet goed voor was,’ dacht ze. ‘Allistor Harris had
het me niet kunnen verbeteren.’ Ze zocht de bladzijde op waar ze was gebleven.
Ingespannen las ze verder.
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Martijn Reeser
Sonja van het LBO
⑪ Felix wordt regelmatig op de meest ongelegen momenten, voor de meest
onbenullige dingen door de hospita geroepen. Dán is het voor een kop thee, dán is
het weer voor een citroentaart. Maar de laatste keer was't, omdat haar poes (20½
jaar) op sterven lag. En dat is natuurlijk heel naar. Inmiddels heeft de dierenarts het
beestje laten inslapen, een dodelijke injektie gegeven. De poes leed aan een ernstige
nierontsteking. En dan is het eigenlijk maar beter zo...

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

127

Jaap Vegter
COPYRIGHT © 1981 JAAP VEGTER / UNITED DUTCH DRAMATISTS
's-Gravenhage

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

2

[Nummer 12 - 19 december 1981]
Vogelaar en ‘het medium tekst’
Raster 19 en de begrafenis van de jaren zestig
Carel Peeters
Het nieuwe nummer van het tijdschrift Raster (nummer 19) is een opmerkelijk
nummer omdat het geheel gewijd is aan ‘Een vrolijke begrafenis van de jaren 60’.
Schrijvers, componisten, beeldend kunstenaars en essayisten als J. Bernlef, J.F.
Vogelaar, Cyrille Offermans, Daniel Robberechts, Reinier Lucassen en D. Hillenius
buigen zich over de jaren zestig en nemen afstand van de vernieuwingen die toen
plaatshadden of geven er hun visie op. In deze beschouwingen wordt veel bekend
verondersteld en wordt gereageerd op verschijnselen en ontwikkelingen die voor
de afzonderlijke schrijvers belangrijk waren. Dat bepaalde kunstenaars voor die
periode van eminent belang waren wordt als vaststaand aangenomen, alsof er al
een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig is geschreven. Dat is nog niet gebeurd,
zeker niet als het gaat om gebieden als moderne muziek en literatuur. Voor
beeldende kunst ligt het anders; daarover bestaan verschillende boeken.
Als basis voor het nummer werd een interview gebruikt dat J. Bernlef zichzelf
over de kunst in de jaren zestig afnam. Hij doet daarin uitspraken die hij niet eerder
heeft gedaan in interviews. Volgens Bernlef was het kenmerkend voor die periode
dat de tegenstelling tussen kunst en werkelijkheid werd weggepoetst en dat er
sprake was van ‘een soort anarchie van de smaak.’ Volgens hem is veel werk van
de zogenaamde nieuw-realisten en Pop-kunstenaars achteraf ‘niet veel meer dan
een gebaar in de tijd gebleken’, alleen nog maar historisch van belang. Over zijn
eigen werk zegt hij dat hij toen niet echt begrepen moet hebben waarom het ging.
Hij was zich niet bewust van de betekenis die stijl heeft; hij wilde toen ‘zo stijlloos
mogelijk werken, eclectisch eigenlijk’. ‘Nu zie ik in dat het alleen met de grootst
mogelijke persoonlijke inzet en keuze kan... Op kunst waarin het maken, het
on-natuurlijke dus, voortdurend benadrukt wordt ben ik een beetje uitgekeken.’ Hij
vraagt zichzelf dan af of hij de kritische werking van kunst die laat zien dat het
maak-werk is, overboord moet gooien. ‘Aan alle kritische werking komt een eind.
Toneelschrijvers passen de Brechtiaanse vervreemding toch ook niet als een recept
toe.’ Het belang van figuren die altijd met J. Bernlef en K. Schippers worden
geïdentificeerd, zoals Marcel Duchamp en John Cage, wordt gerelativeerd. Duchamp
wordt ‘super-intelligent’ genoemd, ‘maar daardoor ook een beetje onvruchtbaar,
solipsistisch... Al die tijd die er in het uitzieken van Duchamp is gaan zitten!’ Tegen
het einde van het korte onderzoek van zichzelf plukt Bernlef toch nog vruchten uit
de jaren zestig als hij zegt: ‘Het lichamelijke, sensuele aspekt van kunst vind ik
daarom het belangrijkste. Dat was trouwens een van de aantrekkelijkste aspekten
van de kunst uit de jaren zestig. Het herontdekken van de blote huid.’ Dit laatste is
ook de titel van het interview.
Ook J.F. Vogelaar nam zichzelf een interview af. Het is heel persoonlijk en
onderscheidt zich van zijn essayistische werk door het ontbreken van theorieën en
theoretici. Het is niet helemaal duidelijk of het daardoor komt dat het tamelijk vlak
en niet erg bijzonder is wat hij zegt, ook al staan er opmerkingen in die
literatuurgeschiedenis zullen maken. Vogelaar zegt over het élan van de jaren zestig:
‘Ik zou zelfs willen stellen dat de drijfveer van dat driftige gedoe toen een misverstand
is geweest.’ Vogelaars beeld van die tijd is: ‘het rommelen, met alles tegelijk bezig
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zijn, daar was toen kennelijk ook de ruimte voor, dat gaf waarschijnlijk dat gevoel
van vrijheid. Temeer daar de smaak niet vanuit een of andere autoriteit - dé kunst,
dé kritiek - gedikteerd werd; alles kon.’ Het gaat in de moderne literatuur volgens
Vogelaar, sinds Flaubert, ‘juist om herhaalbaarheid, kombinaties, voorgevormheid
van het materiaal, herschrijven.’ Hij noemt het Revisorproza ‘een derivaat van enkele
nouveau-romanprocedes’. Dat soort proza is ‘salonfähig’ geworden. Hij is voor ‘een
bredere benadering van het lezen en schrijven, waarvoor het sleutelwoord is: tekst,
en meer nog intertekst, begrippen die door Barthes, Kristeva en anderen zijn
ingevoerd.’ Literatuur ‘of liever schrijven zie ik als werkelijkheidsbeleving, een manier
om dingen leesbaar te maken, een manier ook om zaken uit elkaar te halen en te
onderzoeken hoe iets werkt.’ Vogelaar zegt niet bang te zijn voor het isolement.
‘Het belangrijkste vind ik dat je kunt werken zonder te worden gefikseerd door
noemers als afwijking, laboratorium, taalkritiek of -eksperiment... De produktieve
argwaan ten aanzien van taalgebruik, literaire konventies en kommunikatie-en
uitdrukkingsmogelijkheden (in de jaren zestig, CP) heeft plaats gemaakt voor
wantrouwen in brede kring ten aanzien van twijfelaars en ordeverstoorders.’ Vogelaar
doet aan het slot een uitspraak die schijnbaar een streep haalt door zijn jarenlange
strijd om het Ander proza een zelfstandige en kritische functie [te] geven; hijzelf,
Sybren Polet en [de] andere namen van het bekende rijtje, schreven wervende en
polemische kritieken en essays om dit proza te verdedigen. Dat was het ‘deviante
proza’, dat Vogelaar in de Revisor-discussie over ‘De taak van de schrijver’ nog als
de ware soort literatuur aanmerkte. Nu zegt hij: ‘Eén ding [is] me de afgelopen jaren
wel duidelijk geworden, namelijk dat over “ander proza” praten als een aparte
geschiedenis van één bepaald soort literatuur met eigen wetten en kenmerken
onjuist is. Het bevestigt de behandeling van ongebruikelijke lees- en schrijfvormen
als afwijkingen. Het betekent in feite een vrijwillige aanvaarding van het opgelegde
isolement. Er is geen ‘traditie van het nieuwe’. Het eksperiment, ik houd toch maar
vast aan dat woord, hoort thuis in de literatuur, maar wel in de meest brede zin: het
medium tekst.’ Vogelaar, zo blijkt uit deze uitspraken, wil wel van het isolement af
en van de noemer dat hij ‘deviant (afwijkend) proza’ schrijft, maar door zijn nadruk
op het heil van ‘het medium tekst’ maakt hij dat weer moeilijk of onmogelijk. Het
enige dat helpt is het schrijven van proza dat toegankelijker is en niet alleen voor
ingewijden.

Uitverkoren
Brieven aan Josine M. 1959-1975 door Gerard Reve (Van Oorschot). Vijftien jaar
schrijversleven in een serieuze correspondentie.
Me Again: Uncollected Writings door Stevie Smith (Virago Press). Brieven,
aantekeningen en essays van een eigenzinnig en geestig dichteres.
Het ontwaken van de zee door Ethel Portnoy (Meulenhoff). Verhalen met
persoonlijke en essayistische elementen over de bron van de verbeeldingskracht.
Aardje Stapper door Stefan Themerson (De Bezige Bij). Een uitstekende vertaling
van Nicolaas Matsier van het kinderboek-voor-denkende volwassenen.
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Elliott Banfield

Gorki Park door Martin Cruz Smith (Veen). De verdiende bestseller vanwege de
onverwacht prachtige kijk op het leven in Moskou, in een redelijke vertaling van
Jacques Post.

Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Vijftien jaar schrijversleven
Een geduldige en ernstige Reve in brieven aan Josine M.
Gerard Reve Brieven aan Josine M., 1959-1975 Uitgever: Van Oorschot,
330 p., f29,90
Frans de Rover
‘Het is de tragiek van bijna elke schrijver, dat hij de goudmijn van zijn eigen,
schijnbaar triviale ervaringen en herinneringen, niet kan of wil zien. Ik zie nu eindelijk
in, dat de majesteit Gods heel dicht bij huis, gewoonlijk in een met oude fietsbanden
volgeworpen achtertuin, te zien en te ervaren is. (Alles geestelijk, en generlei
kwetsing van andersdenkenden beoogd.)’
Aldus Gerard Reve, ruim zeventien jaar geleden, in een van zijn ruim honderdvijftig
brieven aan Josine M.. Sedertdien is de goudmijn van Reve voortvarend in exploitatie
genomen, zowel door hem zelf als door anderen. Het afgelopen jaar vormt wat de
omvang van de schatgraverij betreft een hoogtepunt. De meester zelf ging voor met
zijn novelle De vierde man (uitgeverij Elsevier Manteau). De stroom ‘Reviana’ werd,
zij het vanuit de periferie, ingezet door Bernard Sijtsma met zijn brieven aan Lieve
Gerard (uitgeverij Loeb); daarna volgden een dikke bundel essays over het werk
van Reve, Tussen chaos en orde (uitgeverij Loeb), het Archief Reve 1931-1960
(helaas incompleet; zo ontbreekt de omstreden novelle ‘Melancholia’) (uitgeverij
Ambo, de Prom), de Brieven aan Bernard S., 1965-1975 (uitgeverij Veen) en dan
nu de Brieven aan Josine M., 1959-1975.
Het laatste boek is, na de uiterst zwakke want volstrekt ongeïnspireerde
brievebelletjes aan Bernard S., een rehabilitatie van Reve als epistolair talent. Maar
dat niet alleen. Deze correspondentie, in tijd én aantal brieven en briefkaarten de
meest omvangrijke tot nu toe gepubliceerde, ontleent zijn waarde vooral aan het
authentieke beeld dat eruit naar voren komt van een gekwelde kunstenaar. De
tragiek van een groot schrijver in zijn soms wanhopige worsteling met de majesteit
Gods, de drank en de liefde.

Gerard Reve en Josine M.

Het zijn niet bepaald schokkende elementen voor wie bekend is met Reves oeuvre.
Zijn thema is inderdaad ‘klein’ te noemen; het toch steeds boeiende van nieuw werk
zit dan ook in de (minimale) variaties op dat thema, in de ‘uitdieping’ ervan en in de
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intensiteit van de verwoording. Reves thema is vooral Reve zelf. Belangstelling voor
zijn ‘literaire’ werk leidt daardoor zonder meer naar belangstelling voor zijn persoon.
Met dat gegeven is de uitgave van juist deze correspondentie volledig verantwoord.
‘Iedereen die brieven schrijft, hoe uitvoerig en eerlijk ook, houdt iets achter. In welke
mate ik dat in deze brieven heb gedaan weet ik niet, maar ik heb bij mijn weten nooit
in mijn leven gedurende zulk een lange periode zoveel brieven van zulk een
openhartig karakter aan enig persoon verzonden als aan Josine M.’ (Reve in zijn
‘Verantwoording’). Daar is geen woord ironie bij.
De correspondentie begint in 1959; Reve is dan nog redactiesecretaris van Tirade
en hij verzoekt de ‘zeer geachte Mevrouw M(eijer)’ om bijdragen over literatuur en
politiek, ‘niet zozeer over punt 9 van enig Baseler, Karlsbader of Frankfurter program,
maar over de grootheid, kleinheid, mystieke exaltatie of giftige bitterheid van allerlei
mensen. Of over die lange tijd dat u in Laren hebt gewoond en veel van die ethische
groenzoeterij van dichtbij hebt aanschouwd.’ In 1961 heeft een kennismaking plaats
en vanaf 1962 luidt de briefaanhef ‘Lieve Josine’ en ‘Lieve Jobs en Lennie’: de
horoskoopwichelende ‘Zusjes M. te G.’ doen hun intrede in Reves leven en werk.
De grootste intensiteit krijgt de briefwisseling in de jaren 1963-1967: in deze
publicatievorm bijna twee derde van het totaal aantal pagina's. Het is in de
ontwikkeling van auteur en werk dan ook een cruciale periode.
Het jaar 1963 was het laatste jaar in de Brieven aan Wimie 1959-1963 (1980) en
daarom komen er nu nogal wat ‘informatieve overlappingen’ voor, met name waar
het de belevenissen tijdens de Spaanse reis betreft. Waar de brieven aan Wimie
echter vooral mededelingen van huishoudelijke aard bevatten, gelardeerd met
revistische plaagstootjes, treft in de correspondentie met Josine Meijer allereerst
de persoonlijke, serieuze toon. Reve maakt spaar-
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zaam gebruik van zijn welbekende ironie ter bezwering van alles wat hem naar het
leven staat; hij ziet vrijwel af van details over de praktijk van het jongensslaafschap.
De zusjes blijken (naast andere kritiekpunten) bij het revisme in het werk wel eens
een vraagteken te plaatsen, getuige een opmerking in een brief van 1971: ‘Mijn
sadistische passages behoef je niet in het dagelijks leven in praktijk te brengen,
maar ik neem ze wel serieus, wat niet hindert, want het is maar literatuur.’ De jaren
'63-'67 zijn de jaren van Reves overgang naar het katholicisme; het wordt duidelijk
dat de zusjes M. een grote rol hebben gespeeld bij het formuleren van Reves
godsbegrip zoals dat in Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U (1966),
culminerend in het ‘Ezelsproces’, gestalte en landelijke bekendheid kreeg: ‘Ik heb
goede nota genomen van de gunstige horoskopische konstellaatsie in november,
wat betreft religieuse verrichtingen. Ik wil zien of ik het voor elkaar kan krijgen Maria
als Vierde Persoon Gods in het Credo onder te brengen. Eenvoudig is het niet, maar
het moet kunnen.’

Herman Gorter
Geduldig en vaak duidelijker dan in menig interview legt Reve steeds opnieuw uit
wat hem bezielt, wat hij in zijn boeken tracht uit te drukken. In verband met de
gedreven opvatting van het kunstenaarschap en de verwevenheid van leven en
werk, trof mij de passage waarin hij zijn ontroering meedeelt over Josine Meijers
‘synthetisch’ artikel ‘Herman Gorter en het absolute’ (Tirade, febr. 1963). ‘Het deed
me veel goed om eindelijk eens iemand aan het woord te zien, die in de gaten heeft,
dat Pan hoogtepunten van gelijk niveau bevat als ander werk, dat algemeen wordt
aangehaald (...) Wat was die man astrologisch eigenlijk? Toch zeker een
Boogschutter! Met de Leeuw samen? Ik heb altijd een verwantschap met hem
gevoeld, in die dorst naar het bereiken van de grens van het zegbare, in die afkeer,
bij hem, om te estetiseren, en vooral in zijn gave, dat hij nooit clichés gebruikte.’
Maar juist die zucht naar het absolute en de angst voor uiteindelijk falen, zorgen
voor een gestaag in kracht toenemende melancholie die zich niet altijd door
‘romantische ironie’ laat camoufleren. ‘Wij kunstenaars zijn gebenedijden, maar je
zou beter dood kunnen wezen, verdomd als het niet waar is.’ Wat op 20 januari
1964 nog luchtigjes heet: ‘Vanmorgen ben ik verrezen uit een lichte Depressie,
zoals een vroegere melkboer dat noemde,’ zal allengs bijna desastreuze vormen
aannemen. Het is vooral Koning Alcohol die zich gaat bemoeien met de problemen
rond de majesteit Gods en de liefde.

Delirium
Een bijzondere rol is weggelegd voor de nieuwe liefdesvriend, Willem II alias Teigetje.
Al zijn delen van deze turbulente succesperiode (eindelijk stroomt het geld binnen)
in eerder werk ‘terechtgekomen’, de intensieve correspondentie geeft voor het eerst
een heel coherent beeld van wat zich in of vanuit ‘Huize Het Gras’ heeft afgespeeld.
De zusjes wordt voorspellend advies gevraagd: ‘Ga weer eens boven de rokende
spleet zitten, o lieve Pythia, of hoe die heette. Maak eens wat verbindende draden,
al kan ik je niet aan een vast punt in het heelal helpen.’ Reve reist van hot naar haar
voor interviews en optredens, hij is verwikkeld in het proces wegens vermeende
godslastering, hij raakt verzeild in een psychisch uiterst gecompliceerde platonische
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relatie met een zeventienjarige bewonderaar, de Jongen Robert. Maar dan, medio
augustus 1966, wordt hij in de trein van Utrecht naar het noorden overvallen door
een delirium. Hij schrijft vanuit het ziekenhuis in Assen. ‘Als ik aan de toekomst
denk, zie ik niet veel perspectief. Elke herfst een kuur in een inrichting zo moet het
misschien (...) Ik zie zo weinig licht of uitkomst, of, eigenlijk, geen enkel. Ik aanbid
Robert, die nog veel te jong is om ergens iets van te begrijpen. Soms kon ik nog
wel eens alles oplossen in de drank. Nu dit niet meer kan, weet ik niet meer in welke
vorm van vergetelheid ik troost zou kunnen vinden. De Mis? Maar dan wil ik
meedrinken van Zijn Bloed. Praten of schrijven over God & de Dood? Daarover kan
ik met niemand een zinnig woord wisselen. Ik wil loyaal meewerken, & zal deze
kuur niet saboteren, maar ik zie geen enkele hoop (...) De enige reden, dat ik niet
iedereen wil vragen me met rust te laten en me mij rustig dood te laten drinken, is
eigenlijk Teigetje.’ Het leven gaat verder; met behulp van de refusal-pil wordt het
grootste gevaar bezworen maar de worsteling met de religie blijft. Na 1967 neemt
de correspondentie in omvang af. Langzamerhand breekt de ‘Franse tijd’ aan;
Woelrat meldt zich, hij wordt gewicheld en akkoord bevonden, en hij voegt zich
permanent bij Reve en Tijger. De Friese landgoederen worden opgegeven, het
circus-Reve vestigt zich bij Woelrats moeder in Veenendaal. ‘In Veenendaal heb ik
een evenwicht gevonden, dat ik nooit eerder in mijn leven heb gekend. Eindelijk
ontplooit zich mijn talent in volle kracht. Ik hoop op enkele goede jaren nog, om te
maken wat ik wil.’
Die ‘goede jaren’ spelen zich af in Zuid-Frankrijk: Reve schrijft en bouwt intussen
aan zijn huizen, waarbij hij, na de scheiding (in 1972) van Tijger en Woelrat, wordt
bijgestaan door jaarlijkse wisselende nieuwe ‘definitieve verloofdes’. Niet dat hij van
die steeds - ook horoscopische - veelbelovende beeldende kunstenaarsjongens
(Tijger en Woelrat zijn eveneens pottenbakkend uit het zicht verdwenen) duurzaam
gelukkiger wordt: ‘Ik heb de indruk dat iedereen op herrie & konflikt uit is geweest
of is: Woelrat, Jakhals, Ernst & nu Erik. Het boek (Een circusjongen, FdR) is bijna
af, & dat ene hoofdstuk kan ik niet ongeschreven laten, maar anders stapte ik er nu
echt definitief uit.’ Na Erik volgt nog Vincent en de correspondentie eindigt in stabiliteit
met Matroos Vos dans la maison: ‘Er moet een bepaalde verwantschap van
horoskoop zijn tussen hem en Tijger.’

Vader
De goudmijn van Reve. Dit boek bevat het unieke verslag van vijftien jaar
romantisch-decadent schrijversleven. Ik heb getracht dat leven in enkele nogal op
de persoon toegespitste aspecten te vatten; andere zijn ook mogelijk. Maar na lezing
van al die brieven blijft vooral een gevoel van verwondering over dat terugvoert naar
Reves vraag in zijn ‘Verantwoording’: ‘waarom ik nu juist aan haar, en niet aan
anderen, zo lang en zo veel geschreven heb. Zoude het ons verschil in leeftijd
kunnen zijn, waardoor ik haar meer dan anderen vertrouwde?’ Hij suggereert dat
het antwoord ligt in het feit dat zij een vrouw is, ‘tegenover een man zoude ik zoveel
persoonlijke beslommeringen nooit zo onbevangen hebben opgebiecht. Een man
moge veel weten, een vrouw begrijpt alles.’ Maar er dringt zich uit de brieven nog
een andere verklaring voor de onbevangen biecht op. Voor het eerst ontstaat uit dit
boek een vrij helder beeld van de relatie tussen Reve en zijn vader. Deze krijgt
steeds de doorslagen van de Tirade-reisbrieven toegezonden; resultaat: ‘natuurlijk
weer bijna ruzie (...) Het is ziekelijk en patologisch allemaal, zegt hij. Dat zal ook
wel, als ik het maar mag blijven schrijven, want ik schrijf het niet voor mijn lol, maar
omdat werken het enige is dat overblijft voordat de Nacht valt.’ Ongenoegen onstaat
ook door de verschillen in politieke zaken. Bij de dood van de vader in 1975 merkt
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Reve, in een van zijn laatste brieven, op: ‘Over mijn vader ben ik het met je eens,
dat hij er veel van gemaakt heeft, met zulk een afkomst. Maar hij is nooit tot een
emotioneel volwassen mens uitgegroeid, en altijd een bekrompen marxist gebleven,
voor wie het leven noch de dood enig geheim bevatten. Het was gruwelijk voor mij,
om onder de doem van een historisch-materialistische wereldbeschouwing op te
groeien. Mijn moeder geloofde daar ook heilig in, maar bleef daarbij toch een door
gevoelens en intuïtie en tederheid gevormd en voortgeleid menselijk wezen. Mijn
vader was ongehoord en bruut en bot en kwetsend jegens alles wat hij niet zelf kon
gevoelen & begrijpen & dat was, bij al zijn intelligentie, heel wat (...) Ik had graag
van mijn vader willen houden, maar hij maakte dat iedereen onmogelijk (...) Ik ben
blij en opgelucht, dat hij dood is, laat ik het maar eerlijk zeggen.’
Eerder al heeft hij gezegd dat hij het kunstenaarschap ‘eigenlijk’ van zijn moeder
heeft. Ook elders en in overig werk refereert hij aan de bijzondere gevoelens van
zijn moeder. Een Freudiaan zal vanuit dit gegeven lijnen trekken naar Reves
obsessionele Maria-verering. Een Freudiaan zal opmerken dat de correspondentie
met Josine M. aanvangt in 1959 (het jaar dat Reves moeder overlijdt) en zich wellicht
even afvragen: zou er dan toch een God zijn?
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Rabbit, in uitgezogen welstand
Het derde deel van Updikes trilogie van de Amerikaanse
werkelijkheid
Rabbit is Rich door John Updike Uitgever: Alfred A. Knopf, 467 p., f44,50
Importeur: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
De kunst van de schrijver om van vervelende mensen kunst te maken. Niet echt
mensen aan wie je een bloedhekel hebt. Niet mensen van wie de aanblik al genoeg
is voor een verhit rood hoofd. Nee, dat soort dat enkele aardige eigenschappen
bezit tegenover een triljoen andere eigenschappen die de geeuwhonger naar je
kaken brengen. Van wie je de opvattingen en meningen al uittentreuren kent zonder
ook maar één keer de aandrang te voelen ze te bevestigen of tegen te spreken. Als
een schrijver zo iemand tot hoofdpersoon van zijn boeken kiest, moet hij wel van
een diepe en onbegrijpelijke liefde voor z'n hoofdfiguur bevangen zijn om er goede
boeken mee te maken.
Ik noem dat maar het Oblomov-talent.
John Updike schiep in 1960 zijn romanfiguur Harry Angstrom, beter bekend als
Rabbit in Rabbit Run, ooit de beste basketball-speler van de middelbare school,
maar verzeild geraakt in een huwelijk en een baantje, waarvan hij de geneugten al
gauw voor gezien houdt. Tien jaar later in Rabbit Redux (1971) laat Updike Harry
Angstrom werken in dezelfde drukkerij als zijn vader, maar met z'n huwelijk zit het
bijna definitief scheef; zijn dochtertje is om het leven gekomen en Harry's vrouw
doet het met 'n ander terwijl Harry met z'n zoontje Nelson elders een beter leven
uitprobeert. Zonder succes overigens. Harry Angstrom immers zal altijd Harry
Angstrom blijven, een middelmatige, kleurloze figuur met middelmatige, kleurloze
dromen.
En weer tien jaar later kon John Updike niet van z'n grote liefde afblijven en schreef
hij Rabbit is Rich, (1981) waarin Harry Angstrom inmiddels zesenveertig is, terug
en veilig in het oude huwelijk, én behoorlijk welvarend.
Een trilogie, niet van de Amerikaanse droom, maar van de Amerikaanse
werkelijkheid.

John Updike, tekening van David Levine

Nog in 1970 kon John Updike zich zelf beschrijven als lid van een generatie
schrijvers: ‘We, the writers of my period have tried to find the excitements of normal,
everyday life. Yes, I believe that is a significant distinction: we focussed our interest
on investigation of the quotidian, whereas the generations older and younger than
mine have been more economic and political in their orientation.’
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Het is de vraag of Updike ook niet toen al alleen voor zich zelf sprak. Daarbij is
hij een van de traditioneelste schrijvers van dit moment, die een zwak heeft voor de
beschrijving van de Amerikaanse middle-class.
Huwelijken, relaties met kinderen, echtscheidingsproblematiek, het klimaat op
het werk, het leven in middelgrote Amerikaanse steden, ijskasten en
televisietoestellen zijn de decors waarin Updike zijn personen laat praten, praten,
praten. Hun handelingen bestaan uit dagelijkse handelingen, hun beslommeringen
bestaan uit dagelijkse beslommeringen en de problemen die ze hebben zijn klein,
venijnig in hun alledaagsheid, maar niet minder hevig voor ze dan wanneer het grote
taarten gooien tussen de wereldmachten zou uitbreken.
Het mooist heeft Updike al dat grimmige verdriet en huwelijks-gedoe beschreven
in zijn roman Marry Me (1977) en in Too Far to Go dat verleden jaar in vertaling als
Een huwelijk in afleveringen (Meulenhoff) verschenen is. Dat laatste boek is een
verzameling verhalen, geschreven tussen 1956 en 1976 over de Maples, een stel
dat gevolgd wordt vanaf hun wittebroodsweken tot aan hun onvermijdelijke scheiding.
Zelden heb ik een schrijver met zoveel genegenheid voor zijn hoofdpersonen een
mislukkend huwelijk zien volgen. Updike hield van de Maples, en de Maples hielden
ook wel van elkaar, maar soms en meestal lukken de dingen gewoon niet. ‘Dat er
een einde komt aan een huwelijk schiet te kort ten opzichte van een ideaal,’ schrijft
Updike, in zijn voorwoord bij dat boek ‘maar aan alle dingen onder de hemel komt
een einde en als we vinden dat tijdelijkheid iets tot een mislukking maakt, komt er
nooit iets werkelijk tot een goed einde.’
Natuurlijk, zo zit dat. Het is allemaal zo pijnlijk omdat Updike, puttend uit zijn liefde
voor het alledaagse, werkelijk meesterschap ten toon spreidt in zijn dialogen tussen
mensen, in zijn enscenering van het huisgezin, in de taal waarmee hij de golven
van erotische spanning tussen mensen kan meten. Zo knap is Updike in dat laatste
dat hij zelfs badpakken die aan een lijn te drogen hangen, tot erotische
verkeersborden weet te maken.
Ook in Rabbit is Rich spelen seks en erotiek hun onophoudelijke rol. Ook in dat
boek is de dialoog virtuoos en slim, zijn spanningen tussen de hoofdpersonen in
een voortdurend wankel evenwicht en is de ‘setting’ in het provinciestadje Brewer
haarscherp.
Rabbit is nu niet meer de brokkenmaker van de vorige Rabbit-romans, maar heeft
een respectabele baan als hoofdverkoper van Toyota's in het bedrijf van wijlen zijn
schoonvader. Met zijn vrouw en zijn schoonmoeder in huis leidt hij een leven waar
hij wel content mee is, totdat zoon Nelson, inmiddels tweeëntwintig jaar oud, opduikt
om de collegebanken in te wisselen voor het ouderlijk huis en een baan in het bedrijf
van zijn vader. In zijn tijd, denkt Rabbit, wilde hij zo snel mogelijk weg uit het ouderlijk
huis, en nu ze de kans krijgen, willen al die kinderen weer zo snel mogelijk onder
moeders rokken. Met de terugkeer van zijn zoon, compleet met vriendinnen en
andere vriendinnen die zwanger blijken, met alle haat en angst tegen zijn vader
gericht, begint in huize Angstrom het voortdurend gekibbel tussen vader en zoon
en moeder en schoonmoeder. Het is om dol van te worden en Rabbit wordt er ook
dol van, maar eigenlijk iets aan zijn situatie doen, dat krijgt ie niet voor elkaar. Zoals
hij dat nooit voor elkaar kreeg.

Ironie
Hij verkoopt zijn Toyota's, hij voert op de golfclub met zijn vrouw en vrienden de
meest Serial-achtige conversaties, en hij droomt als een overjarige puber van een
vroegere geliefde, of van de mogelijkheid van andere vrouwen in zijn bed, of van
een goud- en zilverspeculatie.
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Het is door Updike allemaal met een superieure ironie getekend, maar Harry
Angstrom blijft een vervelende Amerikaan met vervelende Amerikaanse gedachtes.
En daar is het Updike in zijn Rabbit-trilogie om te doen, om dertig jaar gemiddeld
Amerikaans leven. In dit laatste Rabbit-boek is John Wayne net dood; het hele land
is ‘run out of gas’ (vandaar dat de Japanse Toyota's het zo goed doen, die zijn
zuinig); president Carter is de man in wie niemand meer gelooft aan het hoofd van
een staat waar niemand meer in gelooft; op de televisie zetten Chàrlie's Angels in
dure automobielen een razende achtervolging op heroïnedealers in, terwijl bij de
benzinestations wanhopige bruten vrouwen omverrijden die net aan de beurt zijn
voor een paar liter; op de golfclub wordt openlijk door de vrouwen over de verschillen
in penisvorm van mannen gepraat, terwijl Rabbit en zijn vrouw alleen nog maar een
wilde vrijpartij kunnen hebben als ze temidden van de met speculatie gewonnen
dollars liggen.

In beweging
Alles in dit Amerika is ‘fed up’, leeg, vol met dood en nietszeggendheid, uitgezogen
welstand. Het symbool daarvoor is de passage waarin Rabbit tijdens een
georganiseerde partnerruil op de golfclub een van de vrouwen in haar achterste
mag naaien en tot zijn verbazing bemerkt dat hij daar binnen in haar niets dan leegte
vindt, een sensatie die hem een bijna mystieke ervaring geeft: ‘That void inside her.
He can't take his
Vervolg op pagina 10
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Essayistisch autobiografisch
Persoonlijker verhalen van Ethel Portnoy in ‘Het ontwaken van de
zee’
Het ontwaken van de zee door Ethel Portnoy Uitgever: Meulenhoff, 187
p., f24,90
Carel Peeters
In vergelijking met Ethel Portnoys eerste bundel verhalen Steen en been is Het
ontwaken van de zee aanmerkelijk persoonlijker. Dat is een ontwikkeling, omdat
Steen en been gekenmerkt werd door distantie, ook al werd alles beschreven vanuit
een bij alles persoonlijk betrokken ik.
Passie en distantie, dat waren de noemers waaronder haar stijl kon worden gevangen
in de eerste verhalen. Haar opleiding tot cultureel-antropoloog en haar intellectuele
ontwikkeling in de sfeer en het milieu van Levi-Strauss en Roland Barthes in de
jaren vijfig en zestig bezorgden haar een manier van kijken en denken waarin ze
alles zag in zijn culturele en antropologische dimensie. Een figuur uit haar jeugd
zoals de neger die elke avond als een dolle door de straat rende, kreeg bij haar
mythische allure. Haar tante Sylvia die als een eigenzinnige Trotskiste het misprijzen
van de hele familie op haar hals haalde, werd beschreven als een cultureel type.
Het geven van de borst aan een baby werd een daad waarin de mythe van de
oermoeder doorklonk. Portnoy was bij deze verschijnselen persoonlijk betrokken,
maar dat persoonlijke werd in een algemener patroon geplaatst. Dat maakte haar
verhalen substantieel en ‘crisp’. Deze manier van kijken zette ze voort in de essays
van De brandende bruid en in het toneelstuk Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro.
Haar verzameling anekdotische karakteristieken van angsten die leven in de
‘post-industriële samenleving’ in Broodje Aap heeft nog alle kenmerken van die
gepassioneerde distantie, maar toch klinkt er soms al iets in door van wat men
‘preoccupatie’ kan noemen: gefascineerde betrokkenheid. Het is in feite een reeks
anekdoten waarin onbegrijpelijke en angstige verschijnselen worden vertaald en
bezworen in bizarre verhalen. In een Frans dorp doet plotseling het verhaal de ronde
dat er meisjes zijn verdwenen uit joodse kledingwinkels. Het wordt in verband
gebracht met slavenhandel. En dan het verhaal over een baby die in de ijskast werd
gezet of dat van de man en vrouw die voor eeuwig in de houding van de paringsdaad
aan elkaar zijn geklonken. Deze absurditeiten, uitvoerig toegelicht in de noten waarin
verband wordt gelegd met vergelijkbare verhalen uit andere tijden en culturen, zijn
produkten van de menselijke geest waarover Portnoy in Broodje aap met verbazing
en ironie schrijft. Maar over het irrationele en ongerijmde maakt ze zich niet alleen
maar vrolijk. Passie, fascinatie en preoccupatie zijn namen voor betrokkenheid bij
antropologische fenomenen waaraan weinigen zich kunnen onttrekken. Portnoy wil
er zich niet aan onttrekken, omdat het irrationele, bij voorbeeld in de vorm van
dromen, fantasieën en surrealistische beelden, een wezenlijk deel van de menselijke
geest uitmaakt. Haar visie op het irrationele is het resultaat van een rationele manier
van denken: ze neemt waar dat het irrationele een onuitroeibaar leven leidt en vindt
het noodzakelijk dat dit wordt onderkend. Het positivisme neigt ertoe het te ontkennen
of de betekenis ervan te bagatelliseren. Het verliest daardoor de greep op zulke
verschijnselen en legt ze niet bloot. Dat heeft Portnoy met Broodje aap gedaan. Het
niet onderkennen van irrationele drijfveren van gedrag gaat meestal gepaard met
het toekennen van weinig gewicht aan het enige mooie kind uit de grote schott van
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het irrationele: de verbeelding. Verder baart die schoot voornamelijk monsters.
Portnoys verhouding tot het irrationele is die van de verlichte, achttiende-eeuwse
geest die inziet dat romantiek, psychoanalyse en surrealisme iets over de menselijke
geest hebben onthuld dat men niet over het hoofd kan zien.

Ethel Portnoy, tekening Siegfried Woldhek

Rare ideeën
Het irrationele kan een bizarre en morbide gedaante hebben, maar ook een, hoe
zal ik het noemen, verrijkende. Een catalogus van het bizarre is Broodje aap; Het
ontwaken van de zee bevat een aantal verhalen waarin het stimulerende van een
wonderlijke verbeeldingskracht aan de orde komt. ‘Het lokaas’, een verhaal over
de ervaring van het zien van de film Le Sang d'un Poète van Jean Cocteau, is
hiervoor illustratief. Het zien van deze film was ‘een tijdbom, afgesteld om jaren later
in mijn leven af te gaan’. Als iemand die in de smalle, gesloten wereld van de New
Yorkse Bronx leefde zag ze de film op een ontvankelijke leeftijd. Het was een
gebeurtenis met een ingrijpend effect: het was ‘een gat waar ik door kon kruipen,
een scheur in het wereldplan waar ik mij doorheen kon wurmen om mijn ware ik te
vinden.’ Cocteaus wonderlijke en surrealistische verbeelding bezorgde de
ontvankelijke Portnoy ‘een bedwelmende verbazing’. Hij toonde onder meer een
man die plotseling ontdekt dat hij lippen in zijn hand heeft en die hand ‘in opperste
voldoening’ over zijn blote vel laat gaan. ‘Ja werkelijk, ik had mijn spirituele
onderkomen gevonden. Waar ze die film hadden gemaakt, dáár bevond het zich!
Zonder verwijl zwoer ik dat ik naar dat land toe zou gaan, want daar hoorde ik thuis.’
Zij raakte door deze film ‘verzeild in een land halverwege de wereld van de droom
en de wereld van de krankzinnige practical jokes. Een wereld waar je alle rare ideeën
die in je hoofd opkwamen kon denken en uitvoeren.’
Die ‘rare ideeën’, afkomstig uit de geheimzinnige domeinen van de romantiek,
de psychoanalyse en het surrealisme, verlenen de verder zo rationele en reële
wereld van Ethel Portnoys essays en verhalen een bijzondere glans. De werkelijkheid
wordt door het toelaten van deze
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ideeën, en door het vermogen van Portnoy om ze te abstraheren, een emotionele
wending gegeven. Veel van Portnoys verhalen krijgen hierdoor iets dat ze uittilt
boven het autobiografische. Tot de mooiste verhalen in deze bundel behoort
‘Spiegeltje, spiegeltje...’ omdat het sprookje over het pratende spiegeltje aan de
wand er onnadrukkelijk in is verwerkt zonder dat de werkelijkheid van het verhaal
over haar moeder geweld wordt aangedaan. Haar ‘exuberante’ moeder behoort niet
tot de vrouwen die haar inleidden tot de wereld waarin ze haar ‘ware zelf’ zou kunnen
vinden; daartoe behoren vrouwen als Isadora Duncan - zoals beschreven in De
brandende bruid - en ‘tante Sylvia’ uit het gelijknamige verhaal in de eerste bundel.
De herinnering aan haar moeder heeft weinig kanten die ze produktief heeft kunnen
maken; niet haar mentaliteit en gedachten, zoals bij de andere vrouwen, maar ‘de
relatie tot mijn moeder als een lichaam’ is bepalend geweest. Portnoy beschrijft haar
aan de hand van haar lichamelijke verschijning in verschillende stadia van haar
leven en door het oproepen van haar moeders preocupatie met alles wat met het
lichaam en zijn functies te maken heeft.
Het portret wordt scherp en pijnlijk als ze dingen vertelt zoals dat ze eens haar
hond terug moest brengen naar de kennel of dat de zoenen van haar moeder soms
zo krachtig waren in haar hals dat ze blauwe plekken nalieten. Deze ‘felle’ liefde
kon worden afgewisseld door even felle boosheid: ‘als ik lui of koppig was kneep
ze me genadeloos in mijn bovenarmen.’ Het slot van dit verhaal is karakteristiek
voor het essayistische element in Portnoys autobiografische verhalen: ‘Weken heb
ik aan dit verhaal geschaafd, als een spiegel heb ik het opgepoetst, en toen ik die
laatste zin schreef begreep ik dat het, bij nader inzien, geen verhaal was, maar een
schild; ik kon het gebruiken om naar de Medusa te kijken, en toch niet te verstenen.’

Paradoxen
Het verhaal over haar ‘gereserveerde’ vader, ‘Leven en dood van een gastarbeider’,
begint met de zin: ‘Onze ouders zijn de mensen wier leven ons het minst bekend
is.’ Het is de inleiding op een verhaal waaruit blijkt dat ze bijna alles over haar vader
van anderen heeft moeten horen. Hoe hij in 1916 uit het Russische Kiev emigreerde
naar Amerika en hoe hij daar een leven leidde dat totaal anders verliep dan het
leven waarvoor hij, op grond van de verhalen die Portnoy heeft kunnen achterhalen,
in de wieg gelegd was. Dat is het leidmotief van dit verhaal: iemand die in een totaal
vreemd land onderhevig is aan krachten buiten hem en daardoor zo melancholiseert
dat hij een gesloten boek wordt voor zijn kinderen: ‘Zijn leven. Waar leefde hij voor?
Nergens voor. Of misschien leefde hij wel voor mij en mijn leven... Mijn moeder
vertelde mij eens dat hij mij, toen ik een baby was, op mijn billen heeft gekust tot
ze er blauw van zagen. Beschamend detail. Het is de enige mij bekende gelegenheid
dat mijn vader iets heeft laten blijken van hartstocht. En toch geloof ik dat zijn liefde
van vroeger de brandstof is geweest waar mijn motor op is blijven lopen, al deze
jaren, tot nu toe.’
Het ontwaken van de zee is niet alleen persoonlijker dan Steen en been, het is
ook ernstiger en minder doortrokken van Portnoys speciale intellectuele frivoliteit.
Verhalen als ‘Homo ludens’, ‘De kern van de zaak’, ‘Wisselkinderen’ en ‘Canal
Street’, die alle vier achter elkaar staan, gaan over de ontmoedigende verschijnselen
van de civilisatie en het leven. Een bezoek aan Canal Street in New York na vele
jaren zorgt ervoor dat de Tijd ineens als een zware last op haar schouders valt,
ondanks het feit dat ‘al mijn dromen zijn uitgekomen’. In ‘Wisselkinderen’ is Portnoy
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niet de registrerende antropologe, maar iemand die tekenen van verval in de
civilisatie aan den lijve ondergaat. Hoezeer zij zich zelf ook geleerd heeft de dingen
te nemen zoals ze zijn, in deze vier verhalen is het soort angst geslopen dat men
ook vindt in Broodje aap. Nog schrijnender en met een nog emotioneler slot is ‘Homo
ludens’ over een oude vriendin die eindelijk haar begeerde erfenis heeft bemachtigd
en zich dienovereenkomstig gedraagt. Haar relatie met haar echtgenoot is er niet
door verbeterd en de praktijk ervan wordt door de schrijfster met verontrusting
gadegeslagen. Als ze bij het echtpaar is op hun landhuis buiten Parijs, speelt zich
in München het massacre tijdens de Olympische Spelen af. De man neemt het voor
kennisgeving aan. Aan het begin van dit verhaal treedt even een oude surrealistische
schilder op die vertelt over zijn verbouwde boerderij op het land. Tijdens het gesprek
met hem is de schrijfster wat afwezig, maar op een tentoonstelling ziet ze een oud
schilderij van hem. Op de terugweg van het landhuis naar Parijs komen al deze
elementen samen. De oude schilder begint dan iets te vertegenwoordigen van wat
totaal afwezig is in de wereld. ‘Verdriet breidde zich in steeds wijder kringen over
de wereld uit.’ In de bus ziet ze de kranteVervolg op pagina 10
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Essayistisch autobiografisch
Vervolg van pagina 9
koppen die het gruwelijke nieuws melden en een man die zit te huilen. Maar hij blijkt
niet te huilen om wat er in de krant staat, ‘hij huilde om iets persoonlijks van zichzelf’.
Dat soort ellende is er óók nog. Tegen zoveel ineens is alleen een computer bestand:
‘Als ik een computer had en er alles in zou stoppen wat ik de afgelopen twee dagen
had gezien, en dan zou vragen: Is het leven draaglijk?, wat zou dan zijn antwoord
zijn? Terwijl de bus wegreed begon ik ook te huilen. Ik kan jullie niet helpen, dacht
ik, ik kan er zelf al niet tegenop, er is teveel, en ik kan het óók allemaal niet aan; ik
kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet.’
In deze verhalen worden de paradoxen in een mensenleven en binnen een
beschaving vanuit het perspectief van één persoon voelbaar gemaakt. ‘Homo ludens’
gaat van dezelfde opvatting uit als het verhaal ‘I dreamed I went to the revolution
in my Maidenform Bra’ (in Steen en been): dat de ervaring van één individu veel
kan leren over een samenleving en een historische gebeurtenis, mits goed
opgeschreven.
In Het ontwaken van de zee staan, evenals in Steen en been, verhalen die voor
het gewicht van de bundel van onderschikt belang zijn en die niet uitsteken boven
aardige anekdotiek. Ik denk hierbij aan ‘Tussen de boeken’, ‘Nachten in de tuinen
van Amsterdam-West’ en ‘L'Astragale’. Het langste verhaal, ‘Arabesk’, is gesitueerd
in een primitieve Tunesische badplaats. Hoewel Portnoy duidelijk pogingen doet
het reliëf te geven, lukt dat niet erg, ook al staat het verhaal thematisch tegenover
een verhaal als ‘Wisselkinderen’. De gebrekkige civilisatie waarvan in de badplaats
sprake is heeft zijn pendant in het verval en de smakeloosheid van de zogenaamd
ontwikkelde beschaving van New York.
Het voor Portnoy karakteristieke paar ‘passie en distantie’ wordt met deze nieuwe
bundel verhalen aangevuld met ‘verontrusting’. Ze slaagt er steeds meer in door
middel van persoonlijke en essayistische verhalen haar ‘ware ik’ te tonen. Het zijn
aanzetten tot een hybridische autobiografie waarin alles de glans heeft van ‘de stof
waar dromen van zijn gemaakt’.

Rabbit, in uitgezogen welstand
Vervolg van pagina 6
mind from what he's discovered, that nothingness seen by his single eye. (...) That
there was something that wanted him to find it, that he was here on earth on a kind
of assignment.’
Maar wat er nog gevonden moet worden, dat is in dit lege land niet meer duidelijk.
De god waar Jerry in Marry Me zich nog mee wenste te onderhouden, is verdwenen.
Het enige dat overblijft lijkt voor Rabbit de raad die hij aan zijn weerspannige en
mislukkende zoon Nelson meegeeft: ‘Look, Nelson, maybe I haven't done everything
right in life. I know I haven't. But I haven't committed the greatest sin. I haven't laid
down and died.’ Maar wie zegt dat dat de grootste zonde is? vraagt Nelson als de
verpersoonlijking van de nieuwe generatie. ‘Iedereen zegt het,’ antwoordt Rabbit
zijn zoon, ‘de Kerk, de Staat. Het is tegennatuurlijk om op te geven. You've got to
keep moving.’
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Dat is alles wat er overblijft: in beweging blijven, terwijl nagel na nagel aan je
doodskist wordt geslagen. Máár het is tenslotte je eigen doodskist, zijn Updikes
laatste woorden in Rabbit is Rich.
Hoe kunstig en virtuoos Updike dit lege Amerika in Rabbit is Rich beschrijft, toch
is de roman vergeleken bij Marry Me en Too Far to Go minder blinkend. De plot is
te uitgesponnen, Updike vermeit zich iets te veel in zijn privé genoegens van
beschrijvingen en satirische situaties en de merkwaardige perspectiefwisseling in
hoofdstuk vier, waar we plotseling niet meer met Rabbits ogen maar met die van
Nelson het verhaal volgen, duidt op onzorgvuldigheid ten opzichte van de strakke
lijn die zo'n roman nodig heeft. De roman bestaat uit iets te ver gerezen deeg.
Desondanks zijn Updikes Amerikaanse critici laaiend enthousiast. ‘A hard lesson
and, after three “Rabbit” books, a splendid achievement,’ roept John Leonard van
The New York Times. ‘A brilliant book, this, and though a chastening one, what we
deserve,’ roept Alfred Kazin in The New York Review of Books. Wat we verdienen!
Zouden de critici van een boek dat Amerika werkelijk op de schroothoop gooide ook
roepen: wat we verdienen? Of houden ook de Amerikaanse critici niet meer van het
land of hope and glory?
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De thriller en het historisch perspectief
Een uitgeholde postbode en de verlossing der Arabieren
De postbode belt altijd tweemaal door James M. Cain Uitgever: De
Arbeiderspers, Crime de la Crime. 160 p., f21,50
De knalblauwe stuiter door Dorothy B. Hughes Uitgever: De
Arbeiderspers, Crime de la Crime, 226 p., f19,50
Jachtschade door Felix Thijssen Uitgever: Veen, 188 p., f18,50
De Mahdi door A.J. Quinnell Uitgever: Rostrum, 251 p., f24,90
Misleid door Arnaud de Borchgrave en Robert Moss Uitgever: Elsevier,
343 p., f29,90
R. Ferdinandusse
Raymond Chandler had de pest aan de boeken van James M. Cain. En daarom
irriteerde het hem grenzeloos dat hij, na het verschijnen van zijn eerste boeken,
steeds werd vergeleken met Dashiel Hammett en James Cain, tot dan de
aanvoerders van de hardboiled misdaadauteurs. In 1942 schreef hij aan zijn
uitgeefster een brief waarin hij de hoop uitspreekt dat er nog eens een tijd zal komen
dat hij niet aan de jaspanden van die twee zal hangen, daaraan toevoegend dat
Hammett wat dat betreft hem niks kan schelen. Maar die Cain? ‘Bah. Alles wat hij
aanraakt stinkt naar bok. Hij is het soort schrijver dat ik veracht, een valse naïef,
een Proust in smerige overall, een vies, klein jongetje dat als niemand kijkt met krijt
op een schutting krast.’
Die woede (te vinden in het pas verschenen Selected Letters of Raymond Chandler,
gebundeld door Frank McShane) is instinctief, Chandler komt uit zijn brieven te
voorschijn als een man die een afkeer heeft van alles wat anders is. Zo zijn de
reacties op Cain voortdurend geweest, zijn boeken leidden steeds tot een scheiding
van, inderdaad, de bokken en de schapen.
Cains beste boeken (en met name De postbode belt altijd tweemaal) kunnen een
koele analyse nauwelijks doorstaan, je valt ervoor of je valt er niet voor. En heel wat
schrijvers zijn er wel voor gevallen (Camus, et cetera men kent het altijd geciteerde
rijtje) en zelfs Edmund Wilson noemde Cain de gedoemde ziel van Hollywood, die
in zo'n roes alles wat God en de katholieke censor verboden hadden in zo weinig
pagina's wist op te bergen dat je je wel moest laten meeslepen.

Arnaud de Borchgrave en Robert Moss

De postbode is nu opnieuw herdrukt, met filmomslag, en ongetwijfeld omdat de
zoveelste flimversie met Jack Nicholson in ons land draaide. Dat is aardig want
iedereen die de bioscoop onbevredigd heeft verlaten kan nu nog eens nalezen hoe
dat kwam. Pauline Kael, filmcriticus van The New Yorker deed dat ook en zij wees
erop dat de sleutel van de roes al zit in de jonge hoofdpersoon, Frank Chambers,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

een nette, onervaren jongen, die het meisje in de eerste bladzijden steeds voor de
voeten werpt dat ze met zo'n ouwe, vieze vent leeft. Maar, zegt ze, in de film is Jack
Nicholson, als de jonge jongen, ook een vieze, ongeschoren ouwe vent, die haar
ongetwijfeld net zo benadert als die oude Griek gedaan heeft. Om uit te leggen dat
Nicholson voor het meisje misdaden wil plegen krijgt hij in een film zelfs een strafblad
aangemeten.
Nicholson en zijn regisseur Rafelson hebben geprobeerd een reconstructie te
maken van iets dat in 1934 speelde, met afstand, en met uitleg, en de hele roes
afgeschaft. De liefde op de keukentafel is in de film het hoogtepunt, in het boek is
het pas het begin; het bijten, krabben, scheuren, naaien naast het lijk, al dat naar
de film toegeschreven vals naïeve, is verdwenen.
De filmers, zei Pauline Kael, maken van het terechtstaan van Frank en Cora voor
de moord op de Griek een serieuze zaak, waarbij Katz, hun advocaat, tienduizend
dollar voor zijn werk opstrijkt. In het boek krijgt Katz ze vrij door een weddenschap
te winnen. ‘Waar het in de postbode om gaat is dat Frank en Cora gedoemden zijn,
zo totaal onbeduidend dat ze nooit iets tot stand kunnen brengen. Zo onbetekenend
dat ze voor deze keer gered kunnen worden door een weddenschap. Katz begrijpt
ze: gretige moordenaars. Hij begrijpt waarschijnlijk ook de seksuele
ontoerekeningvatbaarheid die ze tot moord dreef. Iedereen die ze ziet begrijpt dat.
Hij wil hun rottige geld niet, hij won met de weddenschap iets dat voor hem veel
meer betekent.’
Kael is dikwijls een eigenwijze tante, maar in dit geval geloof ik dat ze Cain met
vrucht gelezen heeft. Het enige waar ik vraagtekens bij zet is haar bewering dat die
zorgvuldige reconstructie van 1934 in zijn geheel fout gewerkt heeft. Want het
herlezen van de postbode dwingt tot het besef dat Cain het nu nooit meer zo zou
kunnen schrijven. Passie die tot bittere liefde wordt, gaat als thema nooit verloren,
maar die uiterst dunne, uit taalgebruik opgebouwde culturele bedding van toen
vereist, met de jaren, van de lezer meer begrip en welwillendheid. En dat maakt het
zo aardig.

Dorothy B. Hughes
Hetzelfde vraagstuk rijst bij de eerste misdaadroman van Dorothy B. Hughes. The
So Blue Marble verscheen in 1940, en is nu, voor zover ik kan nagaan voor het
eerst in Nederlandse vertaling, opgenomen in de serie Crime de la Crime als De
knalblauwe stuiter. Dorothy Belle Hughes (ze is nu vijfenzeventig) is bekend
geworden door haar kritische arbeid in het thrillerwezen, Julian Symons maakte
haar eens het compliment dat ze als recensent net zo goed was als hij zelf, en
genoot in de jaren veertig faam door haar hardboiled detectiveromans. Haar beste
boek, Ride the Pink Horse, 1946, hier verkrijgbaar als Carnaval in Santa Fé, is
ondanks het gebrek aan tempo, nog zeer boeiend.
Maar De knalblauwe stuiter zit met handen en voeten vast aan New York in 1940,
aan de toen bestaande jet-set, aan de hotels en nachtclubs, aan de society-pers,
aan de hoedjes van de dames, aan de voortdurende stroom van lunches en dineetjes.
Dorothy B. Hughes' debuut was toen een kleine sensatie: een vrouw die een
ogenschijnlijk tamme en modieuze New Yorkse damesroman gebruikte om een
paar stevige moorden te laten plegen, die pistolen liet knallen in verlaten huizen en
geheime agenten in vliegtuigjes zette, en
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zo een paar Hitchcockiaanse scènes creëerde was natuurlijk niet niks. Maar ook
hier laat de tijd de weegschaal anders meten. De critici van 1940 waren zeer verrast
en roemden het boek om zijn indrukwekkende kracht. Maar de lezer van 1980 kent
die kracht al op zijn duimpje, de hardboiled intrige van toen is de gewone moordplot
van nu. Wat overblijft is een ongewoon New York, met filmsterren, met nachtclubs
als El Marocco waar de Henk van der Meydens rondsluipen, met stille bediendes
die doodgaan zonder dat iemand zich daar druk om maakt, met de ijzeren regelmaat
van lunches, en guur weer waar een tweed pakje bij past met een manteltje van
beverbont. Slapen in een appartement waar ook een man verblijft is gedurfd, mannen
zeggen ‘snoes’ tegen vrouwen, en de politie is wel slim, maar vooral kruiperig beleefd.
De plot is ook nog onbeholpen van opzet, met vreemde familieverhoudingen, en
toch heeft het allegaartje, hoewel minder dan bij Cain, de kracht van de overtuiging:
generaties voor ons hebben hierbij gezworen en ze hadden nog gelijk ook.

Jachtschade
Felix Thijssen debuteerde vorig jaar als thrillerschrijver bij uitgeverij Veen. Achterop
het boek (Wildschut) stond toen dat Thijssen stamde uit een geslacht van
journalisten, avonturiers, kunstenaars, globetrotters en notarissen. Ik vermoed dat
de laatsten geklaagd hebben, want die aanduiding is achter op zijn tweede thriller
verdwenen, daar staat nu alleen dat Thijssen is geboren in 1933 in Rijswijk. Dat
eerste boek, Wildschut, ging over drie gangsters die zich na een bankroof
schuilhouden in een boswachterswoning aan de Nederlandse grens, zij gijzelen de
bewoners en alles eindigt met een stevige schietpartij. Het was een opeenstapeling
van bekende scènes uit film en tv, redelijk beschreven maar zeer voorspelbaar.
Thijssens tweede boek is een soort vervolg. Eén van de hoofdpersonen van
Wildschut is dé hoofdpersoon in Jachtschade. Hij, Charlie Mann, ontsnapt uit de
gevangenis en moet, zoals dat hoort en algemeen bekend is, nog even die ene
grote kraak zetten om het nieuwe leven te kunnen beginnen.
Ook dat klinkt weer bekend, maar Thijssen weet de meeste clichés kundig te
omzeilen. Charlie Mann en zijn helpers doen het origineel en aardig. Minder geluk
heeft Thijssen met de tegenspeler, de Amsterdamse inspecteur Harding, die soms
heel slim is, maar soms ook heel dom, al naar gelang Thijssen tijd nodig heeft voor
Charlie Manns avonturen. Om de inspecteur enige diepte te geven is hij uitgerust
met een likdoorn, wat na alle inspecteuren met magen, hoofdpijnen en zere benen
weliswaar wat anders is, maar toch als een zwaktebod mag gelden. Halverwege is
het elke lezer duidelijk dat het verkeerd gaat aflopen, maar de manier waarop is
weer tamelijk verrassend, en zo mag men rustig stellen dat Thijssen de belofte van
zijn eerste boek in dit tweede al goeddeels heeft waargemaakt.

De verlosser
Al lange jaren zijn de Russen onze ergste vijanden: als ze morgen ophielden te
bestaan zouden honderden thrillerschrijvers brodeloos zijn; een aangenaam
vooruitzicht en bovendien hun verdiende loon want het is ook meestal de bedoeling
van hun boeken. Langzamerhand komen ook de Arabieren in beeld als bedreigers
van onze westerse samenleving, en een mooi voorbeeld van een geslaagde plot in
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die richting is het pas in onze taal verschenen De Mahdi. De Mahdi is het tweede
boek (in onze taal) van A.J. Quinnell, hetwelk het pseudoniem is, zo verzekert ons
de flaptekst, van een bekende, ervaren schrijver die echter vanwege zijn voor
research grensoverschrijdende bezigheden niet onder eigen naam kan publiceren.
Zijn eerste boek hier was Creasy's Wraak, het verhaal van een oud-strijder uit het
Vreemdelingenlegioen die flinke opruiming houdt onder de Italiaanse maffia.
De Mahdi heeft een mooie plot. De Britse geheime dienst ontwikkelt het plan om
de islam, die langzaam ontwakende wereldmacht, in de hand te houden door vanuit
het Westen een geheel op de koran gebaseerde Verlosser (Mahdi) te creeëren.
Daarin werken CIA en M15 samen, en ook de Russen mengen zich erin door een
snel opgeleide ballerina te laten overlopen die de Engelse leider van de operatie
moet verleiden. Dat lukt haar, maar Quinnell is inderdaad zo'n ervaren schrijver dat
hij alle registers opentrekt om deze treurige liefdesgeschiedenis tot in detail te
beschrijven, terwijl de lezer maar zit te wachten op wat er met de Mahdi gebeurt.
Maar als het eenmaal zo ver is laat Quinnell zien dat hij een formidabel
thrillerverzinner is en een menigte trucs in petto heeft.

De ‘Spike’
Het echte kwaad komt nog steeds uit het besneeuwde Rusland. Feit: volgens Leonid
Breznjev moet de Sovjetunie in 1985 het wereldleiderschap hebben veroverd. Feit:
de KGB heeft
Vervolg op pagina 17
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Origineel en geïsoleerd
Stevie Smith: dichteres van speelse maar metafysische allure
Me Again: Uncollected Writings door Stevie Smith Uitgever: Virago
Press, 360 p., f55,50
Anthony Paul
De in maart 1971 overleden Engelse dichteres Stevie Smith was tijdens haar leven
een schimmige, ongrijpbare, excentrieke figuur. Ze hoorde bij geen enkele school,
paste in geen enkele traditie en heeft als dichteres geen duidelijke ontwikkeling
doorgemaakt. Ze was origineel en geïsoleerd; de stem die uit haar poëzie en proza
spreekt is altijd onmiskenbaar de hare: scherp, geestig en melancholiek. Haar poëzie
straalt een charme uit die onmiddellijk de sympathie van de lezer oproept en
vasthoudt.
Ze heeft een naïeve manier van uitdrukken gekozen, met eigenaardig dansende
ritmes, een sober woordgebruik en een kinderlijk, dreunend rijm: geen dichteres die
naar verbale rijkdom streefde. Ze schreef, direct of door middel van humor,
onveranderlijk over grote ontologische vraagstukken: over het trio dood, liefde en
god en over de melancholie en het absurde van het bestaan. Ze is een metafysische
dichteres in hart en nieren. Maar omdat ze geestig is en vaak speelse speldeprikjes,
grapjes, tweeregelige verbale krabbeltjes neerpende en haar gedichten omlijstte
met tekeningetjes die even gewild kinderlijk aandoen als het gezicht dat ze aan de
buitenwereld liet zien, loop je het risico dat de intensiteit en diepte die vaak onder
de ongekunstelde oppervlakte schuilt, je ontgaan. Soms is het haar alleen om het
effect te doen; achter de volgende fraaie regels hoeven we niet meer te zoeken dan
er staat:
‘This Engliswoman is so refined
She has no bosom and no behind.’

Maar achter ‘Man is a Spirit’ zit wel degelijk meer, al is het kort genoeg om in zijn
geheel te citeren:
‘Man is a spirit. This the poor flesh knows,
Yet serves him well for host when the wind blows,
Why should this guest go wrinkling up his nose?’

In een brief zegt ze: [my poetry is] not at all whimsical, as some asses seem to think
I am, but serious, yet not aggresive, & fairly cheerful though with melancholy patches.

Stevie Smith
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Op het ogenblik is er meer werk van haar verkrijgbaar dan toen ze nog leefde:
een dikke bundel Collected Poems en een Penguin met Selected Poems; bovendien
heeft de ondernemende feministische uitgeverij Virago alle drie haar romans
uitgebracht, waarvan er twee al heel lang niet meer te krijgen waren geweest. En
nu is en dan deze, ook bij Virago verschenen, verzameling verhalen, recensies,
essays, brieven en nooit eerder gebundelde gedichten. De twee Amerikaanse
redacteuren van deze uitgave schijnen nu met een biografie van Stevie Smith bezig
te zijn. Eigenlijk is deze bundel al een soort autobiografie: haar persoonlijkheid komt
er zo duidelijk uit naar voren en ze leidde bovendien zo'n afgezonderd leven dat je
je afvraagt wat een biografie daar nog aan toe zou kunnen voegen.

Meisjesachtig
Sinds 1936, toen haar carrière met de publikatie van Novel on Yellow Paper begon,
heeft Stevie Smith een kleine, selecte groep toegewijde lezers gehad. Op latere
leeftijd bereikte ze een groter publiek, vooral door haar optreden op poëzie-avonden
- een klein, meisjesachtig dametje met gekke hoedjes en knoopjesschoenen,
kennelijk hulpeloos en verloren - waarmee ze ieders hart stal en de beatniks
wegspeelde. Maar omdat ze tot nu toe buiten Engeland nauwelijks bekend is, is het
misschien wel zo goed u nog wat van haar werk te laten proeven. Haar beroemdste
gedicht, dat allerlei mensen die nooit poëzie lezen, kennen en dat daarmee de
twijfelachtige maar onmiskenbare eer geniet van een handelsmerk dat bekend is
bij mensen die het produkt zelf nooit kopen, heet ‘Not Waving But Drowning’:
‘Nobody heard him, the dead man
But still he lay moaning:
I was much further out than you thought
And not waving but drowning.
...
I was much too far out all my life
And not waving but drowning.’

Soms zijn haar gedichten even simpel, even mysterieus, even hartveroverend als
kinderversjes, ‘My Cats’, bij voorbeeld:
‘I like to toss him up and down
A heavy cat weighs half a Crown
With a hey ho diddle my cat Brown.’

De enige andere moderne Engelse dichter die een zelfde soort magie uitstraalt is
Walter de la Mare, ook al een geïsoleerde zonderling. Waarschijnlijk durft niemand
zo vernietigend, argeloos direct te zijn als Stevie Smith:
‘Of all the disgraceful and abominable things
Making animals perform for the amusement of human beings is
Utterly disgraceful and abominable.’

Ook in de volgende regels windt ze er geen doekjes om:
‘This is my earliest love sweet Death
That was my love from my first breath.’

De dood
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Dat ongrijpbare van haar had veel te maken met het feit dat het leven, al was ze
vaak vrolijk en hield ze wel van een pleziertje, haar maar matig interesseerde. Ze
flirtte met het leven, net als met haar ‘allereerste liefde.’ I'm nuts on death really,
schreef ze in 1937 in een brief. In 1953, kort nadat ze Not Waving But Drowning
had geschreven, deed ze een zelfmoordpoging maar de Dood wilde nog niet
meewerken. Toch nam ze de dood niet altijd even serieus, getuige haar commentaar
op de zelfmoord van Virginia Woolf: ‘Isn't it awful about Virginia Woolf? - just generally
fed up all round I suppose. I am looking forward to reading the obituaries.’ Over de
cartoonist Vicky, die ook zelfmoord had gepleegd, schreef ze in een recensie: ‘in
the end he despaired of man which seems rather arrogant, and killed himself.’
Nu we het toch over dat onderwerp hebben is het wel interessant om te vertellen
dat de samenstellers van de bundel een brief van Sylvia Plath aan Stevie hebben
gevonden, een brief waarin Sylvia haar bewondering voor Stevie uitspreekt en
kennelijk toenadering zoekt. Maar ze hebben elkaar nooit ontmoet: drie maanden
later pleegde Plath zelfmoord.
De vader van Stevie Smith is toen ze nog heel jong was met de noorderzon
vertrokken en daar is ze kennelijk nooit overheen gekomen. Toen ze drie jaar oud
was, verhuisde ze met haar tante naar een buitenwijk in Noord-Londen, Palmer's
Green, waar ze haar hele leven zou blijven wonen, aanvankelijk onder de hoede
van haar geliefde tante, tot de rollen omdraaiden en zij de verzorgende taak op zich
nam. Ze heeft twintig jaar als secretaresse bij een uitgever van tijdschriften gewerkt.
Ze had de buitenwijk nodig om de wereld te ontvluchten. Hoewel ze de gave had
vrienden te maken, onttrok ze zich altijd aan echt intieme relaties omdat
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ze de verantwoordelijkheid te groot vond en voelde dat ze die niet aankon. Het zijn
bijzonder warme brieven die ze schreef, maar geen liefdesbrieven. Er wordt wel
eens gefluisterd dat George Orwell haar minnaar is geweest, maar bewezen is het
nooit en in deze bundel staat alleen een boos kattebelletje aan hem waarin ze hem
ervan beschuldigt gelogen te hebben. Tegen het huwelijk voelde ze zich al helemaal
niet opgewassen, dat noemde ze: ‘the husband-wives-children and pet animals
situation in which I surely should have failed’. Het leven in een buitenwijk gat haar
ook de anonimiteit die ze nodig had: ze wilde wonen onder mensen die niet wisten
dat ze schreef of dat zij het onderwerp van haar kritische, soms zelfs venijnige pen
waren. Aan de andere kant dreef het gebrek aan gezelschap in Palmer's Green
haar juist tot schrijven. In een brief aan John Hayward zegt ze ‘It isn't the fame, dear,
it's the company.’
En als de mensen zich wel in haar werk herkenden, liep het niet altijd met een
sisser af. Van de verhalen die in deze bundel zijn opgenomen, maakte er een,
Beside the Seaside, een einde aan de vriendschap met het gezin waar het verhaal
over gaat en bezorgde een tweede haar bijna een proces wegens smaad, een drama
dat ze in een derde verhaal beschrijft. Ze verdedigt zich zelf op artistieke gronden,
legt haar problemen uit (en die van haar beledigde vrienden), en komt fel op voor
haar ‘beautiful story, so right, so beautiful (...) it is a spiritual truth (...) [I have[ worked
upon and altered with cunning and furtiveness and care and ferocity,’ en voor dat
verhaal is ze, als het moet, bereid haar vrienden op te offeren.

Politiek
Stevie Smiths verhalen barsten van de onverwachte wendingen die ook haar andere
werk kenmerken. Ze heeft een prachtige stijl, vloeiend, spreektaal en toch volkomen
eigen en hoewel haar verhalen licht van toon zijn, barst ze zo nu en dan uit in
vlijmscherpe kritiek en lyrische of ernstige beschouwingen. Soms glipt ze volkomen
onverwacht in een heftige discussie over bij voorbeeld de joden en de Duitsers met
hun ‘historisch-hysterische’ ideeën. Ook uit de brieven blijkt dat sociaal-politieke
problemen haar niet onberoerd lieten, al blijven ze meestal ondergeschikt aan de
grote vragen des levens. Uit een van de verhalen komen de verbijsterende woorden
‘hell is the continuation of policy’ bovendrijven. Dat klinkt opeens heel actueel in de
oren.
Stevie Smith schrijft vol liefde over haar dierbare buitenwijk. Zoals iedere goede
dichter kan ze zich haar jeugd nog scherp voor de geest halen: deep exciting devilish
woods, een spoorweg, een heksenvijver: kortom, alle benodigde ingrediënten. In
het uit 1870 daterende station hingen nog geëmailleerde reclameborden, toen al
een anachronisme in een wereld thrusting ahead and bustling along to the first World
War. Maar de essays, recensies en brieven zijn het interessantst. Vooral de artikelen
over religie, die op zich zelf al de moeite waard zijn, geven ons een beter inzicht in
haar poëzie. Ze werd heen en weer geslingerd tussen de schoonheid en het
vertrouwde van het christelijk geloof (de gezangen zijn een van de weinige
aanwijsbare invloeden in haar werk) en haar eigen verstandelijke geweten. Ze kon
de leer van de eeuwige hel, die toch duidelijk in het Nieuwe Testament te lezen valt,
niet verenigen met het begrip goddelijke liefde. En ze vond dat de bijbel verkocht
moest worden met een bijsluiter waarin de koper werd gewaarschuwd voor alle
leugens en tegenstrijdigheden. Dweperige dromers die Jezus (zie ook haar gedicht
Was He Married?) zien als a poet, a teacher and a good man maakt ze af met het
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vernietigende commentaar: ‘If he was no more than this he was not a very good
man, because he claimed to be God and good men do not make false claims.’

Vrouwen en poëzie
Aan de andere kant kon ze, trouw aan een van haar geliefde gezegdes, Les natures
profondément bonnes sont toujours indécisses, het tobben over god en de Kerk
niet laten, en bekende ze aan het eind van haar leven dat ze ‘steeds weer van haar
ongeloof afviel.’
Ze heeft nooit poëzie gerecenseerd (ze las haar tijdgenoten ook niet. Toen ze
ouder werd, las ze zelfs alleen boeken over religie en Agatha Christie in het Frans).
Ze schreef wel verhelderende artikelen over poëzie in het algemeen. In een kort
essay, ‘The Muse’ zegt ze: ‘Poetry does not like to be up to date, she refuses to be
neat (...) All the poems Poetry writes may be called “Heaven, a Detail” or “Hell, a
Detail” (...) Poetry is very strong and never has any kindness at all.’
In een artikel over een bundel gedichten van vrouwen maakt ze een paar rake
maar amusante opmerkingen. Ze begint haar commentaar met: Women's poetry?
Awkward. Want: ‘Differences between men and women poets are best seen when
the poets are bad. Bad women poets are better characters, they seldom (...) get
drunk (...) go to prison (...)
Vervolg op pagina 17
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De thriller en het historisch perspectief
Vervolg van pagina 13
zich stevig in de hoogste niveaus van alle westerse regeringen in(!)genesteld. Feit:
terroristen in West-Europa worden getraind, bewapend en uitgezonden door de
Sovjetunie. Die feiten staan achterop een Elsevier-uitgave met de melodramatische
titel Misleid. Misleid, het is ook op het omslag te lezen, is de veelbesproken thriller
van Arnaud de Borchgrave (van Newsweek) en Robert Moss (Daily Telegraph) The
Spike.
Het is een thriller (en u weet dat de thriller de ideeënroman van tegenwoordig is)
over journalistiek en politiek. De Spike is de pen, ook wel spijker genoemd waar
ouderwetse degelijke eindredacteuren berichten op prikken die ze niet in de krant
willen hebben. Op die spike belandt het grote artikel van Robert Hockney als hij na
maanden speuren kan onthullen hoe de KGB de gehele westerse pers heeft
geïnfiltreerd met voorgekookt en vals nieuws. Het komt op de spike omdat geheel
Washington, we zijn nog in de tijd van Carter, beeft en siddert voor de progressieve
pers, voor de linkse politici, voor de CIA-deserteurs en voor enge, verdoolde
persoonlijkheden als Jane Fonda en andere morrelaars aan de Amerikaanse
volksziel. Als de Russen zich duidelijk mengen in een opstand in Saoedi-Arabië is
de maat vol en grijpen enkele oudere politici in, dwingen de vice-president tot
aftreden, nemen Carter onder hun hoede en zuiveren de hoofdstad. Het boek heeft
tot protesten en klachten geleid. Zo beschreven de auteurs de verdachte rol die
volgens hen het Transnational Institute in de Amsterdamse Paulus Potterstraat
speelde, waar de archieven voor de Duitse Raf zouden worden opgesteld. In de
Nederlandse vertaling is aan die klachten geheel tegemoet gekomen: het instituut
heet nu Derde Wereld-instituut en is ineens gevestigd in Brussel, de vieze, uitgezakte
Nederlandse ambtenaar van Ontwikkelingssamenwerking is nu een Belg geworden.
Er is verder ook stevig geschrapt, ongetwijfeld om het tamelijk dikke boek wat
minder omvangrijk te maken, maar dat betekent tevens dat alle politiek interessante
stukken over hoe het volgens de auteurs allemaal onder Carter toeging ook
verdwenen zijn. Want hoewel zo rot als een mispel, het was een uitermate boeiende
thriller voor wie een beetje zicht had op hoe het allemaal de laatste twintig jaar in
de Amerikaanse journalistiek en politiek is toegegaan. En de echte thriller-effecten
mochten er trouwens ook best zijn. Misleid is dus een titel met een dubbele betekenis.
Wie het echte plezier wil beleven aan deze perfect gaargestoofde troep moet de
oorspronkelijke Amerikaanse editie opscharrelen.

Origineel en geïsoleerd
Vervolg van pagina 15
shoot the pianist. Their faults are soulfulness and banality. They like to commune
(who does not?) with the Deity, Nature, themselves, but the words they use do not
quite carry the traffic. Bad men poets are more knowing; often they achieve fame
as poets by stopping writing and going on committees.’
De gedichten in deze bundel geven ons weinig meer dan we al in de Collected
Poems konden vinden, al zijn er wel een paar die de moeite van het bundelen zeker
waard zijn: enkele regels van Sappho, vertaald in het Schots, een fraaie, zotte
parafrase op de geest van Hamlets vader The Royal Dane, een vers als None of
the Other Birds, waarin ze het haar zo typerende isolement beschrijft en
liefdesgedichten aan sweet Death, kind Death.
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Het is een levendige, heerlijke bundel geworden, al is hij wat eigenaardig
samengesteld: om de een of andere reden zijn alleen de brieven chronologisch
gerangschikt; de aantekeningen zijn wat karig en er wordt nergens een reden
gegeven voor de ietwat onappetijtelijke titel. Maar er is ook veel waar we dankbaar
voor mogen zijn - voor al die onbekende tekeningetjes bij voorbeeld. Ook in haar
illustraties is Stevie uniek.
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Afgebroken - en opgebouwd
Lars Gustafsson zoekt eenzelfde harde rots als Descartes
De dood van een imker door Lars Gustafsson Vertaling: J. Bernlef
Uitgever: Peter van der Velden, 150 p., f25,Henri Wijsbek
De dood van een imker is het vijfde en laatste deel van een reeks romans die Lars
Gustafsson ‘De scheuren in de muur’ heeft genoemd. Toen hij er in 1971 aan begon
was hij van plan een moderne Divina Comedia te schrijven, maar al schrijvende
ontdekte hij dat het vagevuur sinds de veertiende eeuw zo is uitgedijd dat het niet
meer in één deel paste. Daarom komt hij pas in dit vijfde deel in het paradijs aan.
De boeken uit de reeks zijn goed afzonderlijk te lezen, maar beter nog na elkaar,
omdat dezelfde thema's erin voorkomen, verdwijnen, weer opduiken en - het is net
een symfonie - in dit deel ten slotte aan elkaar geknoopt worden.
Twee thema's springen in het oog. Kort samengevat en daarom nogal abstract
is dat ten eerste de Zweedse maatschappij van de jaren zestig en zeventig, of liever
de taal waar die maatschappij zich van bedient. Het is in deze muur van leugens
dat Gustafsson scheuren begint te ontwaren, mogelijkheden van waarheid. Ten
tweede is het de plaats van het individu in die maatschappij, een onderzoek naar
de grens tussen het ‘ik’ en de wereld.
In De dood van een imker krijgt dit tweede thema de meeste aandacht. Het boek
bestaat uit een korte ouverture van de schrijver Lars Gustafsson. De rest wordt
gevormd door aantekeningen van de hoofdpersoon Lars Westin, een voortijdig
gepensioneerde leraar, die na diens dood in zijn huis gevonden zijn.
Uit de aantekeningen blijkt dat Lars Westin ernstig ziek is. De hele winter heeft
hij heen en weer gereisd naar het ziekenhuis voor allerlei weefselen
contrastonderzoeken. Nu, eind februari, krijgt hij eindelijk een brief met de uitslag.
Waarschijnlijk staat erin dat hij kanker heeft. Hij speelt met de gedachte om de brief
niet open te maken. Want dan is er nog een soort hoop, dan zullen de vreselijke
pijnen hem niet aan iets speciaals herinneren. Hij maakt een wandeling en denkt
er nog wat over na. Als hij weer thuiskomt is de kachel uitgegaan. Hij gebruikt de
ongeopende brief om hem weer aan te maken, want hij is tot de conclusie gekomen
dat je je niet met de dood kunt inlaten.
Aan het eind van het boek, twee maanden later, is hij daar wel toe bereid. Hij kijkt
zelfs uit naar een nieuw bericht van het ziekenhuis en onderneemt moeizame tochten
naar de brievenbus, die hij daarvoor angstvallig vermeden had. De tussenliggende
tijd heeft hij gebruikt om terug te blikken op zijn werk en, hoe pijnlijk dat ook was,
hij heeft toch het gevoel zijn tijd goed besteed te hebben. Hij is iets fundamenteels
over zich zelf te weten gekomen en, wat daarmee nauw samenhangt, hij heeft zijn
dood aanvaard.
Descartes vertelt in zijn Méditations métaphysiques uit 1641 dat hij al vanaf zijn
jeugd een heleboel ideeën en oordelen heeft aangeleerd die niet waar zijn. Alles
wat hij weet is daarom als het huis dat op zand gebouwd was. In plaats van de storm
af te wachten gaat hij het nu zelf afbreken.

Rots en zand
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Alles wat niet absoluut vaststaat wordt door Descartes geslecht. Noch de autoriteiten
die zich zelf en elkaar tegenspreken, noch mijn zintuigen die mij wel eens bedrogen
hebben kan ik vertrouwen, schrijft hij, want het is een goede gewoonte om hen die
ons ooit bedrogen hebben altijd te wantrouwen. Evenmin kan ik zeker weten dat ik
hier in mijn kamerjas naast het vuur zit en dat mijn hand al schrijvend over het papier
gaat, want dat heb ik ook wel eens gedroomd. En ten slotte, zelfs de meest
vanzelfsprekende waarheden zijn niet helemaal zeker. Want stel dat een boze geest
mij geschapen heeft die mij elke keer als ik twee en drie probeer op te tellen bij de
neus neemt, en dat er uit die som eigenlijk helemaal geen vijf komt.
Wat kan ik dan wel zeker weten? Dat ik het ben die eraan twijfelt of ik mijn ogen
wel kan geloven, of ik wel een lichaam heb, of twee plus drie wel vijf is. Zelfs als
een boze geest mij dat alleen maar wijsmaakt, dan moet ik bestaan, anders kan hij
het mij niet wijsmaken. Het bewustzijn is dus werkelijker dan het lichaam. Als ik
denk of twijfel, dan besta ik: cogito, ergo sum.

Lars Gustafsson

Op deze rots bouwt hij het huis weer op, dat hij zonet had afgebroken.
Dezelfde aftrekmethode volgt Lars Gustafsson in zijn De dood van een imker.
Alleen gelden zijn overpeinzingen niet de menselijke kennis, maar, zoals hij het zelf
ergens anders noemt: ‘de menselijke existentie op zich’. In luttele (honderdvijftig)
pagina's heeft hij dit varkentje gewassen. Ik geef het u te doen.
Volgens Descartes bestaat de mens uit een lichaam, dat aan de wetten van de
mechanica is onderworpen (net als een machine), en een geest, die dat niet is. Dit
heeft Gilbert Ryle de leer van ‘het spook in de machine’ genoemd. Deze leer heeft
veel aanhangers. Ook Lars Westin gelooft er aanvankelijk in. Maar in de loop van
twee maanden breekt hij dit bouwwerk af. Hij bevrijdt het spook uit de machine, en
eenmaal verlost, gaat het in rook op.
Het geloof in dit spook, in een onveranderlijk ‘ik’ dus, heeft zijn liefdesleven
onmogelijk gemaakt. De angst veranderd te worden, dit ‘ik’ te verliezen, heeft ervoor
gezorgd dat hij in al zijn verhoudingen de mensen steeds op een afstand hield. De
liefde kon deze muur niet doorbreken, omdat hij tussen zich zelf en de ander altijd
beelden, begrippen, leugens optrok. (De mogelijkheid schemert even, maar tot een
doorbraak komt het niet.) Dit geloof brokkelt af. ‘Ik’ is het meest zinloze, het meest
lege woord van de taal. Het is net zo absurd te geloven dat er iets constants achter
zit als te geloven dat er achter de woorden ‘hier’ of ‘nu’ of ‘hij’ iets constants zit. Je
kunt dus helemaal niet zeggen ‘ik denk’, je kunt hoogstens zeggen ‘het denkt hier’,
op je voorhoofd wijzend.

Puberteit
Langzamerhand wordt Lars Westin zich door zijn vreselijke pijnen ervan bewust dat
zijn lichaam veel werkelijker is dan zijn geest: ik heb een lichaam dus ik ben of liever:
‘ik’ is een lichaam. Zijn ziekte doet hem denken aan zijn puberteit: dezelfde onrust,
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dezelfde onbestemde angst voor een dramatische verandering. Angst te veranderen,
zijn ik te verliezen.
Maar we hebben geen ik te verliezen. We zijn een lichaam en dat verandert
voortdurend.
Wat de liefde niet kon, kon de pijn wel, want tussen hem en zijn lichaam zijn geen
begrippen te plaatsen, omdat hij een lichaam is. Om deze reden heeft de pijn in dit
boek zo'n gunstige betekenis, het is zelfs een voorwaarde voor het paradijs. In het
paradijs zijn immers geen leugens. En in tegenstelling tot onze taal kan de pijn ook
niet liegen. Daarom is de pijn een onvermurwbare macht en de liefde, die zich (ook)
van taal bedient, niet.
Nadat hij op die manier het ‘ik’ heeft leeggemaakt houdt hij alleen een lichaam
over. ‘De mens een machine’ dus? Nee, dit is alleen de vaste rots waarop Lars
Westin weer een mensbeeld gaat bouwen.
In het Zweeds kun je ‘een ander’ zeggen als je je zelf bedoelt. Bij voorbeeld: ‘Een
ander heeft een moeilijke jeugd gehad’, dat klinkt bescheidener dan ‘Ik heb een
moeilijke jeugd gehad’. Lars Westin vindt deze mogelijkheid van de taal heel griezelig
tot hij door zijn ziekte de betekenis ervan gaat inzien.
Al vanaf zijn jeugd heeft hij een grote onrust in zijn lichaam gevoeld. Die onrust
is de mogelijkheid van gemeenschap met de anderen, de mogelijke nabijheid van
een ander mens, het bewijs dat de anderen al in zijn eigen lichaam beginnen, en
dat er dus geen scherpe grens loopt tussen het ‘ik’ en de ander. De persoonlijkheid
zit niet in het individu, maar in de groep, net als bij een school vissen of een zwerm
bijen.
Vervolg op pagina 22
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Als een demonische kracht
De liefde in de romans van Raymond Radiguet
Van de liefde bezeten en Het bal van graaf d'Orgel door Raymond
Radiguet Vertaling Jacoba van Velde Uitgever: Querido, resp. 156 en
164 p., f22,50 p.d.
Ieme van der Poel
Op 12 december 1923 stierf Raymond Radiguet, schrijver, twintig jaar oud. Twee
van zijn vriendinnen, Coco Chanel en Misia Sert, zorgden voor een indrukwekkende
begrafenis, die het hart beroerde, maar ook het oog niet onverschillig liet. Tegen
een fond van mist en regen reed een witte lijkkoets door de straten van Parijs,
getrokken door twee schimmels. Ook de kist was wit, en overdekt met witte bloemen.
In het midden prijkte een boeket van donkerroze rozen. Talloze beroemdheden
woonden de mis bij, maar slechts weinigen maakten de tocht naar Père Lachaise,
waar de atmosfeer, in de woorden van Darius Milhaud, ‘hartverscheurend’ was.
Raymond Radiguet groeide op in een buitenwijk van Parijs, als oudste van een
kinderrijk gezin. Zijn vader was de tekenaar Jules-Maurice Radiguet, wiens
karikaturen onder andere in l'Assiette au beurre en Le rire verschenen. Dank zij het
beroep van zijn vader kwam Radiguet, nadat hij op school mislukt was, vrij
gemakkelijk met schrijvers in contact. In 1919 ontmoette hij Jean Cocteau met wie
hij tot aan zijn dood, een stormachtige liefdesrelatie onderhield. Radiguet liet niet
na om zijn talrijke liaisons met vrouwen nadrukkelijk te afficheren, als een uitdaging
aan Cocteau misschien, wiens bezitsdrang hem benauwde. Volgens zijn eigen
woorden voelde hij er weinig voor om op zijn veertigste als ‘mevrouw’ Cocteau
bekend te staan. Toch is het voor een deel aan Cocteau te danken, dat Radiguet
in zijn korte leven twee romans schreef. Cocteau drong hem tot schrijven, zij het
met zachtere hand dan Monsieur Willy, die de schrijfster Colette eenvoudigweg in
haar kamer opsloot. Cocteau zag meer heil in het platteland, dat Radiguet de rust
verschafte die hem in Montparnasse ontbrak. De geruchtmakende verschijning van
Le diable au corps (Van de liefde bezeten) (maart 1923) doet denken aan de wijze
waarop Sagan, in de jaren vijftig met Bonjour tristesse debuteerde. Radiguets
uitgever, Grasset, zette voor het eerst in de geschiedenis van het Franse boek een
grootscheepse reclamecampagne op touw, met advertenties, bioscoopreclame en
affiches. De combinatie van jeugd en verdorvenheid liet het publiek niet onverschillig.
Radiguet verdiende zoveel aan het boek, dat hij niet langer op de zak van rijke
beschermers hoefde teren. In de laatste maanden voor zijn dood (hij stierf aan tyfus)
schreef hij een tweede roman, Le bal du comte d'Orgel (Het bal van graaf d'Orgel)
die postuum gepubliceerd werd.
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Raymond Radiguet (midden) met Valentine en Jean Hugo in 1922

Het was een goede gedachte van uitgever Querido om de romans van Radiguet
gelijktijdig te publiceren, als een tweeluik van de liefde. Le diable au corps speelt
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een scholier heeft een affaire met een jonge vrouw,
wier kersverse echtgenoot onder de wapens is geroepen. Wars van alle conventies
geven ze zich over aan de liefde, totdat de wapenstilstand een einde aan hun
verhouding maakt. Radiguet heeft nooit ontkend, dat Le diable au corps op
persoonlijke ervaringen berustte. Dit gaf na de publikatie van de roman allerlei
verwikkelingen met de bedrogen echtgenoot, die aanvankelijk met de publiciteit
nogal in zijn nopjes leek, maar Radiguet naderhand, met de grofste verwijten
overlaadde.

Kuise liefde
In haar biografie Les années folles de Raymond Radiguet (uitg. Seghers) schenkt
Nadia Odouard veel aandacht aan deze rel, waaruit duidelijk blijkt, hoe weinig de
tijd van al deze opwinding overlaat. Ook de verschijning van Le bal du comte d'Orgel
gaf aanleiding tot speculaties van autobiografische aard. In deze roman verwerkte
Radiguet zijn indrukken van de Parijse high society, die hij via Cocteau had leren
kennen. Het is nogal verbazingwekkend, dat hij juist dit lichtzinnige milieu als decor
voor de kuise liefde koos, alsof een hoge geboorte ook zieleadel impliceert. De
hoofdpersonen, François en Mahaut, voeren een zware, innerlijke strijd tegen hun
diepste gevoelens, omdat loyaliteit jegens hun vriend, respectievelijk echtgenoot,
de gedachte aan overspel uitsluit. Dit maakt dat ze zich meer op hun gemak voelen,
wanneer ze met zijn drieën zijn dan in een tête à tête. Via een omweg bekennen
ze elkaar ten slotte hun liefde, zonder dat dit consequenties heeft voor hun gedrag.
De liefdesgeschiedenis van Mahaut en François, hun eindeloos wikken en wegen,
maakt in de twintigste eeuw een nogal precieuze indruk. De tragedie wint aan
betekenis, wanneer men binnen het huwelijk van de d'Orgels de rollen verwisselt,
dus wanneer graaf Anne d'Orgel een vrouw zou zijn, en de door François beminde
Mahaut, een man. De namen Anne (voor een man) en het stoere Mahaut zijn niet
gespeend van dubbelzinnigheid, terwijl Radiguet in zijn beschrijvingen van de gravin
de nadruk legt op haar manlijke gebaren en haar donkere stem. Ook het feit dat
haar moeder zich bij de geboorte een zoon had gewenst, wijst in deze richting.
Radiguets biografen hechten weinig waarde aan deze interpretatie, die mij juist zeer
aannemelijk lijkt. Met de tragedie van Oscar Wilde nog vers in het geheugen, nam
Radiguet zijn toevlucht tot dezelfde kunstgreep als zijn tijdgenoot Marcel Proust,
die van Albert een Albertine maakte en de aanbeden jongens uit zijn jeugd in
‘bloeiende meisjes’ herschiep. Toch bestaat er tussen beide schrijvers een aanzienlijk
verschil. Proust beschrijft liefde en jalouzie op een
[Vervolg op pagina 22]
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Afgebroken en opgebouwd
Vervolg van pagina 20
Maar dat is nog geen verklaring. Je kunt een mens niet door andere mensen
verklaren, net zomin als je een raadsel door andere raadsels kunt oplossen.
Dat wil Gustafsson ook helemaal niet. Alleen als raadsel is de mens groot genoeg.
‘Het zwart in zijn pupil is het zwart tussen de sterrenstelsels.’ Zo heeft Gustafsson
de machine tot een mythe omgebouwd.
Deze mystificatie is voor Gustafsson heel belangrijk. Want als wij precies zouden
weten wat de mens was, dan zouden we ook weten wat hij niet was, en op dat
moment kunnen we de gekkengestichten beginnen te bouwen en weten we precies
wie erin moet en wie niet. En dat wil Gustafsson niet weten.
Maar hij houdt ook hier niet op en trekt nog verder de duisternis in.

Siegfried
Een van de mooiste hoofdstukken van het boek is gewijd aan de plaats van de mens
in de natuur. Met behulp van Jung diept Gustafsson uit de Griekse en Oudnoorse
mythologie een eigen mythe op. Het fundament van die mythe heeft hij aan de
Oudnoorse sage over de draak Fafnir ontleend. Die sage gaat ongeveer zo: Er was
eens een draak die Fafnir heette en een grote goudschat bezat. Fafnirs broer Regin
was jaloers op hem en wilde zelf de schat hebben. Hij smeedde daarom snode
plannen en een voortreffelijk zwaard, want hij was een bekwame smid. De plannen
hield hij voor zich zelf en het zwaard gaf hij aan Siegfried. Hij haalde Siegfried daarna
over om Fafnir met het zwaard te doden. Dat gebeurde ook. Regins bedoeling was
nu om Siegfried te doden en het goud in eigen zak te steken. Maar dat gebeurde
niet. Want Siegfried dronk het drakenbloed, werd wijs en begreep het gefluit van de
vogels. Zij waarschuwden hem voor de snoodaard en met hetzelfde voortreffelijke
zwaard waarmee hij Fafnir naar Hel had gestuurd, stuurde de jonge held er Regin
achteraan.
Oorspronkelijk was het goud van Wieland geweest, en het werd bewaakt door
de dwerg Andvare die zich in de gedaante van een snoek in de rivier placht op te
houden.
Deze snoek duikt in De dood van een imker weer op bij een vispartij die Lars
Westin zich uit zijn jeugd herinnert. Omdat niemand meer in draken gelooft, heeft
Gustafsson de voorkeur aan een snoek gegeven. Maar de functie van de snoek is
draak te zijn.
‘Als de draak voor ons de natuur voorstelt, het radicaal andere,’ schreef Gustafsson
een paar jaar geleden in een essay, ‘dan moet het goud natuurlijk een oorspronkelijke
rijkdom voorstellen die alleen ten koste van het grootst mogelijke gevaar aan die
natuur ontfutseld kan worden.
Precies zo schildert Wagner, deze verstandige en sympathieke anti-industrialist,
zijn draak in “Siegfried” af.
Zolang het goud door de draak bewaakt wordt, is er niets mee aan de hand. Als
Mime en Albrecht, die verraderlijke vertegenwoordigers van het industrialisme, de
hand erop weten te leggen, beginnen de ongelukken van de Nibelungen pas goed.
En de draak ziet het - stervende doorziet hij de hele intrige die komen moet - en hij
beklaagt het feit dat Siegfried hem gedood heeft. Met hem sterft de natuur.
Dit is een zondevalsmythe die heden ten dage heel wat gemakkelijker te begrijpen
is dan de bijbelse.’
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Waterpas en schietlood
Het grootste verschil tussen Siegfried en de jonge held van de vispartij uit De dood
van een imker is dan ook dat laatstgenoemde zijn ‘draak’ niet doodt om het goud
te bemachtigen. Als wij niet ophouden om onze draken te doden en hun schatten
te roven dan zullen die binnen de kortste keren onze eigen ondergang worden.
Kernenergie, grondwaterverzuring, chemische, radioactieve en ecologische
milieuvervuiling zijn daar alleen maar de voorproeven van.
Uiteindelijk is zowel de mens als de natuur een mysterie. Dit bedenkt Lars Westin
allemaal in zijn eenzame uren. Hij heeft zijn leven verkeerd geleid door in een spook
te geloven en zich te isoleren. De pijn en niet de liefde heeft hem van dat spook
verlost en heeft hem werkelijk gemaakt. Dat is een vreselijke les waar hijzelf geen
lering meer uit kan trekken. Maar het helpt hem wel om zijn doodsangst te
overwinnen.
Als het ‘ik’ niet bestaat, als de anderen al in mij beginnen, dan loopt er geen
scherpe grens tussen mij en de anderen. Als we niet weten waar we beginnen weten
we ook niet waar we eindigen, en is de mogelijkheid om ons onze eigen dood voor
te stellen een taalkundig misverstand. Ongeveer zoals de mogelijkheid om je zelf
‘je’ te noemen.
Er is geen logische speld tussen te krijgen. En toch...
Door een taalanalyse tovert Gustafsson het ‘ik’ weg en daarmee de doodsangst.
Die berust alleen op een taalkundig misverstand. Misschien zijn er mensen die nu
opgelucht ademhalen, weet ik veel. Het is natuurlijk wel waar dat wij ons onze eigen
dood niet volledig kunnen voorstellen - maar toch nog altijd goed genoeg om er
hartkloppingen en erger van te krijgen. Ook na het lezen van dit boek.
Al met al heeft Lars Gustafsson heel veel in zijn honderdvijftig pagina's weten te
zeggen. Het is daardoor een erg geconcentreerd boek geworden en nogal moeilijk
te lezen. Alle woorden zijn op een goudschaaltje gewogen en met waterpas en
schietlood op de juiste plek gezet. Bernlef heeft het delicate vertaalwerk uitstekend
geklaard en de paar foutjes die erin staan zijn geen van alle hinderlijk, een
doorgewinterde kniesoor die er anders over denkt.

Als een demonische kracht
Vervolg van pagina 21
wijze, die het onderscheid tussen de seksen uitwist, overstijgt. De schroom waarmee
de gelieven uit Het bal van graaf d'Orgel elkaar bejegenen, laat zich eigenlijk alleen
verklaren in de sfeer van het taboe. In de romans van Radiguet zijn decor en
handeling tot een minimum gereduceerd. Bij de personages telt uitsluitend hun
passie, hun verliefdheid, die alle andere gevoelens en preoccupaties naar de
achtergrond schuift. Zelfs het onbetekenendste gebaar draagt bij Radiguet het
stempel van de liefde. Niet de hartslag, maar de hartstocht bepaalt het leven van
zijn helden, die in de liefde verstrikt zijn als een vlieg in een web.
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De ik-figuur uit Le diable au corps probeert zijn weerloosheid te camoufleren met
cynisme. In tegenstelling tot zijn minnares Marthe, die zich volledig overgeeft aan
haar passie, probeert hij zijn gevoelens de baas te blijven, totdat hij beseft dat er
ook voor hem geen weg terug meer bestaat. Radiguet beschrijft de liefde als een
demonische kracht, die de mensen in een razend tempo voor zich uitjaagt, gelukkig
en wanhopig, met als enig rustpunt de dood.
De stijl van Radiguet is sober, maar zeer verzorgd. Zijn beelden zijn vaak heel
suggestief, zoals de beroemde beschrijving van de eerste kus in Le diable au corps:
‘(...) en ik werd als de naald die, zodra ze de verboden zone een millimeter
overschrijdt, aan de magneet is overgeleverd. Is dat de fout van de magneet of van
de naald? Zo gebeurde het dat ik mijn lippen tegen de hare gedrukt voelde (...). Ik
kuste haar, verbaasd over mijn eigen stoutmoedigheid, terwijl in werkelijkheid zij
het was, die, toen ik haar gezicht naderde, mijn hoofd tegen haar lippen drukte.’ Le
diable au corps en Le bal du comte d'Orgel zijn uitstekend door Jacoba van Velde
vertaald. Nauwkeurig en met een vleug van ouderwetsheid, waardoor de sfeer
behouden blijft.
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De Vara tijdens de bezetting
G.P. Bakkers verslag van het handelen van de Vara-bestuurders
Het hellende vlak Radio-omroep in nazi-greep door G.P. Bakker Uitgever:
Sijthoff, 176 p., f19,50
Hans Mulder
In het boekje Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-tijd van G.P. Bakker wordt
de geschiedenis van de Vara tijdens de bezetting verteld. Eigenlijk was dat verhaal
al geschreven door zowel dr. L. de Jong als Dick Verkijk als onderdeel van hun
breder opgezette studies. Met name de laatste schrijver had de ondergang van deze
omroep in zijn Radio Hilversum 1940-1945 gedetailleerd weergegeven. Waarom
dan deze al bekende geschiedenis opnieuw weer breed uitgemeten en zelfs als
apart boek uitgegeven?
Bakker gaat maar ten dele op deze vraag in. Hij schrijft in zijn inleiding alleen, dat
het Vara-bestuur hem verzocht de tot 1940 lopende geschiedschrijving van N. Tj.
Swierstra aan te vullen. Mag het een gerechtvaardigde reden zijn van een omroep,
het eigen wel en wee ook door een eigen chroniqueur, die nog meer bijzonderheden
kan geven, te laten optekenen, er is met deze uitgave nog wat meer aan de hand.
Bakker zegt ook in zijn inleiding dat hij de omstandigheden, overwegingen en
gebeurtenissen van toen zo goed mogelijk heeft willen weergeven en het oordeel
aan de lezer overlaat. Dat lijkt een neutraal uitgangspunt maar is het, vooral vanwege
het vermelden en de keuze van die ‘overwegingen’, niet. In feite vormt Het hellende
vlak een soort van rechtvaardiging voor de na de oorlog sterk bekritiseerde
handelingen van enkele Vara-bestuurders, in het bijzonder van die van voorzitter
A. de Vries en omroepsecretaris A. Pleysier. Het feit, dat Bakker onder De Vries,
tevens hoofdredacteur van de Radiogids van de Vara, assistent-redacteur van dat
blad was en met zijn chef aanvankelijk koos voor doorgaan met het onder toeziend
oog van de bezetter, kan niet anders dan van invloed zijn geweest op de inhoud
van het boek. Dat De Vries het gezin Bakker kende, ook al voor zijn
assistent-redacteur bij hem in dienst trad, zoals Meyer Sluyser in een boekje met
Vara-herinneringen vermeldt, bevestigt de nauwere band die er tussen de schrijver
en de Vara-voorzitter bestaan moet hebben.

H.J. Woudenberg en Seys-Inquart

Wat was er nu indertijd aan de hand, dat dergelijke ogenschijnlijk kleine feitjes
toch van belang blijken bij het plaatsen van Bakkers verhaal in een juist kader?
Toen in mei 1940 het Duitse leger ons land binnenviel, werden alle
omroepverenigingen: Avro, KRO, NCRV, Vara en VPRO, direct onder controle
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gesteld van de Rundfunkbetreuungsstelle (RBS). Men mocht het werk als vanouds
voortzetten, mits er niet tegen Duitsland, de Führer en de Wehrmacht geageerd
werd. Bovendien moesten alle uit te zenden teksten in tweevoud, in het Nederlands
en in het Duits, vóór uitzending aan de RBS ter goedkeuring worden overgelegd.
De omroepverenigingen accepteerden deze censuur zonder protest. Men legde
zich zonder meer neer bij de bijzondere omstandigheden, woorden, die men nog
vaak herhaald zou horen.

Geleidelijk

G.P. Bakker

De instelling van de RBS betekende in feite een eerste stap op weg naar een
totale overname van het omroepwezen. Zoals in het algemeen ging de bezetter
hierbij aanvankelijk voorzichtig en geleidelijk te werk. Om de Nederlandse bevolking
te winnen voor de nieuwe Orde zou het gunstig zijn wanneer de oude vertrouwde
instituten zoveel mogelijk bleven bestaan, zij het onder nationaal-socialistische
controle. De volgende stap in die tactiek was het aanstellen van de NSB'er M.M.
Rost van Tonningen op 20 juli 1940 als commissaris van de ‘marxistische’ partijen.
Die benoeming betekende dat ook de verwante instellingen en verenigingen onder
de controle van Rost kwamen. Daarbij werd de term marxistisch niet zo nauw
genomen. Behalve de SDAP vielen daar ook onder de Arbeiderspers, de AJC, het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Arbeiderssportbond, kortom alle door
socialistische arbeiders opgerichte instituten en verenigingen, óók de Vara. (Een
uitzondering vormde de NVV, die een aparte commissaris kreeg toegewezen.)

M.M. Rost van Tonningen

A. Pleysier

Rost van Tonningen zette op de dag van zijn benoeming zijn plannen voor de
radio uiteen. Hij speelde mooi weer: ‘Het is een dwingend gebod voor de Nederlandse
volksgemeenschap om de arbeiders die in de SDAP en in het NVV zijn samengevat,
in de gelegenheid te stellen uit de kracht van hun persoonlijkheid de weg tot het
nieuwe Europa te vinden. Alleen karakterlozen kunnen verwachten dat een socialist
zijn socialistische ideaal zou prijsgeven.’ Ter zelfder tijd deelde hij het Vara-bestuur
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mee de volgende dag, 21 juli, een gesprek met hen te willen hebben. Bij de Vara
was men overrompeld. Maar ondanks bestaande twijfels besloot een meerderheid
van het
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hoofd- en dagelijks bestuur om met de Vara door te gaan en dus Rost te accepteren.
Alleen bestuurslid J.B. Broeksz weigert. Andere bestuursleden die hem hadden
kunnen bijvallen, zoals J.W. Lebon, M. Sluyser, C. Woudenberg en C. van der Lende
ontbreken. De eerste twee zitten in Engeland.

Rost van Tonningen
Het Vara-bestuur stelde in de vergadering met Rost, waarbij Broeksz zijn weigering
herhaalde, een aantal voorwaarden om enige nationaal-socialistische invloed bij
verder werken te vermijden. Dat mag van Rost en wanneer Broeksz hem vraagt of
dat voor de radio gezegd kan worden, mag dat van hem ook. Op 24 juli 1940 werd
de door Pleysier opgestelde en door voorzitter De Vries uitgesproken verklaring
uitgezonden. Veel Vara-leden zijn geschokt, want het lijkt of de Vara het morgenrood
in nazi-Duitsland ziet gloren. Met name zinnen als ‘Welnu, zij mogen beseffen, dat
niets is ingestort dan een beletsel op de weg naar een betere samenleving, indien
ieder trouw blijft aan zijn overtuiging en bereid om ondanks alle moeilijkheden mee
te bouwen aan een nieuwe arbeidsgemeenschap,’ komen hard aan.
Er volgde een scherpe discussie, waarbij het bestuur min of meer tegenover een
groot deel van de Vara-leden kwam te staan. In Londen maakte de meegaande
toon van de redevoering een verpletterende indruk. Gerbrandy betitelde de houding
van de Vara tegenover Lebon als ‘Je kameraden zijn met pak en zak naar de vijand
overgelopen.’ Het besluit om door te gaan - tot begin 1941 toen er een
omroepconcentratie plaatsvond - en de redevoering met navolgend verweer lieten
in socialistische kring schrijnende wonden achter. Na 1945 keerden De Vries,
Pleysier en een derde bestuurslid, E.J. Bomli, niet bij de Vara terug.
De Jong en Verkijk hebben het doorgaan van de Vara en de manier waarop dat
gebeurde op een kritische toon beschreven. Ook Meyer Sluyer heeft het over een
fout, die Ary Pleysier tijdens de bezetting maakte en zegt van De Vries, dat hij ‘een
niet weg te praten beleidsfout (heeft) gemaakt’. Bakker heeft een relativerender
verhaal geschreven. Hij noemt de zorg van de bestuursleden om een met zoveel
pijn en moeite opgebouwd instituut als de Vara niet zonder slag of stoot in handen
van de bezetter te laten vallen. Bovendien, zo vreesden zij volgens de schrijvers,
áls de Vara zou verdwijnen, was er dan ooit kans om de huidige positie te herkrijgen?
Daarbij keek men met een schuin oog naar de andere omroepverenigingen. Als die
doorgingen, dan ook de Vara. Eveneens tracht Bakker uit te leggen met welke
bedoelingen en bijgedachten Pleysier de beruchte verklaring opstelde: ‘(Hij) wil zijn
luisteraars bemoedigen met de (...) gedachte, dat het democratisch socialisme
ondanks alles zal komen. De oorlog zal het wellicht een nieuwe en betere kans
geven. Het is deze gedachtengang die leidt tot de formulering “...dat niets is ingestort
dan een beletsel op de weg naar een betere samenleving”. Teneinde misverstand
te vermijden voegt hij daaraan toe “indien ieder trouw blijft aan zijn overtuiging”.’
Voor de overtuigde toon waarop De Vries de verklaring uitsprak, noemt de schrijver
ook een reden: ‘Aangezien het een tekst betrof, die hij niet zelf had geschreven,
deed hij extra zijn best die zo goed en zo nadrukkelijk mogelijk uit te spreken. Dit
versterkte de indruk dat de voorzitter uit volle overtuiging het signaal gaf tot
vruchtbare voortzetting van de Vara-activiteit...’ Mogelijk was dat zo, maar dat geldt
zeker niet voor een twééde verklaring, die De Vries op 12 augustus 1940 uitsprak
en die even weinig gelukkig opgesteld was.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Menselijk falen
Van essentiëler belang dan deze overwegingen is de kwestie van het Vara-personeel.
Meer dan alle andere factoren valt te begrijpen, dat het bestuur zich voor dat
personeel verantwoordelijk voelde en niemand in de kou wilde laten staan, vooral
de joodse werknemers niet. Het gaat hier om een algemene vraag, waarmee velen
tijdens de bezetting geconfronteerd werden. Tot waar mocht de samenwerking met
de vijand gaan? Bakker heeft zich die vraag serieus gesteld en weigerde na het
opgaan van de Vara in de gecentraliseerde staatsomroep verder te werken. Ook
De Vries en Pleysier traden niet in dienst van die staatsomroep. Voor hen was de
grens bereikt. Of die grens nu wel of niet te ver lag, zal een discussiepunt blijven.
Een positief punt is in ieder geval, dát zij zich bovengenoemde vraag hebben gesteld,
want heel veel Nederlanders kwamen daar niet eens serieus aan toe.
Het boeiende van Het hellende vlak is het begrijpelijker maken van dit menselijke
falen. Bakker heeft een soort van geschiedschrijving op de vierkante meter gepleegd.
Letterlijk zelfs, want het verhaal speelt zich voornamelijk af in enkele vergaderlokalen,
waar de lezer als toehoorder aan tafel wordt gezet. Wie mocht denken dat een
dergelijke situering slechts slaapverwekkend kan zijn, heeft het mis. Notulen,
archiefmateriaal in het algemeen, vormen vaak een fascinerend materiaal, zeker
wanneer ze uit de jaren 1940-1945 dateren. Verhoogt de geconcentreerde vorm
van het verhaal de spanning - soms wat te sterk aangezet in een hoofdstuk als
‘Twee samenzweerders’ -, een nadeel is, dat sommige feiten en gebeurtenissen al
of niet opzettelijk weg worden gelaten. De eerste, door de RBS verboden rede van
Pleysier, die op 20 mei voor de radio uitgesproken zou zijn, wordt door Bakker niet
genoemd. Toch zou dat van belang zijn geweest, want van deze even weinig
heldhaftige rede naar de latere lijkt een duidelijke lijn te lopen. Ook de controverse
Pleysier-Broeksz, die elkaar wederzijds van leugens beschuldigd hebben, komt
helaas bij Bakker niet ter sprake. Meyer Sluyser schreef, hoe Rost bij zijn bezoeken
aan de socialistische instellingen flink het lid op de neus kreeg: ‘Rost ging naar de
Vara. Wat hem daar door Broeksz en anderen is verteld, loog er beslist niet om.
(Jammer dat er geen grammofoonplaatje van is gemaakt).’ Bakker stelt de zaak
waarheidsgetrouwer minder stoer voor. Toch had het, juist vanwege het ontbreken
van notulen, voor de hand gelegen ook eens een getuige van de andere zijde naar
het verloop van de zitting te vragen. Nico de Haas, die in het gezelschap van Rost
van Tonningen de vergadering bijwoonde is nog in leven.
Voor het Vara-lid dat geïnteresseerd is in het menselijk handelen onder druk is
Het hellende vlak een aan te bevelen boekje. Wie ook nog eens de feitelijke
geschiedenis wil weten blijft daarnaast aangewezen op het werk van De Jong en
Verkijk. En wie van de sociaal-democratische luisteraars tenslotte zijn principes wil
aanscherpen, moet naast Bakkers boekje nog maar eens J.H. Scheps' brochure
Het misverstand der Nederlands socialistische werkgemeenschap uit de zomer van
1940 lezen. Terecht heeft Bakker hieruit geciteerd: ‘Hoe kan men positief socialistisch
werken als men den breeden moreelen ondergrond van het Socialisme, de
democratie, de gelijkwaardigheid van alle menschen, onverschillig kleur,
lichaamsbouw, ras, afstamming of stand vergeet?’
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Een krant voor de arbeidersbevolking
Scheffers geschiedenis en reconstructie van Het Volksdagblad,
1895-1908
Het Volksdagblad Arbeidersbeweging en dagbladpers door Dr. H.J.
Scheffer Uitgever: Martinus Nijhoff, 220 p., f49,50
Gerard Mulder
In de herfst van 1895 vroeg de jonge Telegraaf-journalist J.F. Ankersmit zijn
hoofdredacteur, de heer Obreen, om veertien dagen vakantie. Het antwoord kwam
telegrafisch: ‘Ga voorgoed’.
Meteen de volgende ochtend al ging Ankersmit op bezoek bij Robert Schwarz,
hoofdredacteur van de pas opgerichte krant Het Volksdagblad, en vroeg of hij nog
een verslaggever kon gebruiken. ‘Je bent bij deze benoemd,’ zei Schwarz en
daarmee was het sollicitatiegesprek afgelopen. Ankersmit begaf zich linea recta
weer naar zijn vorige hoofdredacteur om hem te melden dat hij al een nieuwe baan
had. ‘Het was goud waard het verraste gezicht van den heer Obreen te zien,’ zo
beschreef Ankersmit het incident in zijn autobiografie Een halve eeuw journalistiek.
‘Nog veel meer onthutst zou hij zich tonen, toen ik hem mededeelde na dit plotselinge
ontslag recht te hebben op drie maanden salaris, overeenkomstig een in acht te
nemen behoorlijke opzegtermijn.’ Obreen wilde hem het geld niet geven, maar
Ankersmit won de zaak voor het kantongerecht. De wraak was zoet.
Zo begon Ankersmits loopbaan in de dagbladjournalistiek ten behoeve van de
arbeidersklasse, een loopbaan die hem zou voeren naar het hoofdredacteurschap
van het SDAP-orgaan Het Volk. Maar niet alleen Ankersmit zou later van grote
betekenis blijken voor de arbeidersbeweging. Ook het ontstaan van Het Volksdagblad
markeerde een mijlpaal. ‘Het Volksdagblad, aan welks redactie ik nu verbonden
was, maakte een stichting uit van de vakbeweging, toen nog vrijwel geheel in
anarchistisch-syndicalistische handen. De bedoeling was, in een goedkoop blad
uitvoeriger omtrent de vakbeweging bericht te geven dan in de burgerlijke pers
geschiedde,’ aldus Ankersmit. Nadat jarenlang overal in het land vergeefse pogingen
waren gedaan om dagbladen voor arbeiders op te richten, was Het Volksdagblad
de eerste continu als dagblad verschijnende arbeiderskrant in Nederland. Juist
omdat deze krant nu vrijwel is vergeten - vermoedelijk omdat hij maar betrekkelijk
kort heeft bestaan (1895-1908) - is het boek dat de historicus dr. H.J. Scheffer aan
Het Volksdagblad heeft gewijd, een goede aanvulling op de toch al magere
geschiedschrijving van de Nederlandse pers.

Reconstructie
Van het eerdere werk van Scheffer ken ik alleen November 1918, een beschrijving
van de mislukte poging van Troelstra om ook in Nederland de revolutie te laten
uitbreken. Bij het lezen van dat boek raakte ik onder de indruk van Scheffers
werkwijze. Hij geeft een buitengewoon gedetailleerde opgave van zijn bronnen; hij
zegt het eerlijk wanneer hij iets niet weet en hij geeft goed beargumenteerd aan
welk gewicht hij aan sommige bronnen toekent. Als hij zich op het terrein van de
speculaties begeeft, doet hij dat eveneens op goede gronden. Voor de lezer wordt
het daardoor mogelijk de totstandkoming van het boek letterlijk regel voor regel te
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reconstrueren. Niet alleen verhoogt deze werkwijze de geloofwaardigheid van
Scheffers werk zeer, maar het maakt zijn boeken ook tot nuttige wegwijzers in
doolhoven van bronnenmateriaal dat weer voor andere studies van belang kan zijn.
Kortom: wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving in optima forma.
Jammer genoeg heeft deze werkwijze ook een schaduwkant, namelijk dat
Scheffers proza door al die gedegenheid nogal kleurloos en taai wordt. Bij November
1918 valt dat niet zo op omdat de beschreven gebeurtenissen op zich zelf al
spannend genoeg zijn. Maar bij Het Volksdagblad, Arbeidersbeweging en
dagbladpers is dit nadeel wel degelijk merkbaar, waardoor het lezen van dit boek
bepaald geen ontspannende bezigheid is. Het is ook daarom zo jammer omdat
geschiedenissen van kranten maar hoogst zelden saai zijn. Meestal werken er op
redacties kleurrijke lieden en de ruzies en de practical jokes zijn er niet van de lucht.
Bovendien biedt ook de inhoud van een krant dikwijls interessante stof.

Mr. F.A. van Hall, financier van Het Volksdagblad

Helaas, nauwelijks iets van dit alles bij Scheffer. Een handicap was ongetwijfeld
dat er vrijwel niemand die de krant van nabij heeft gekend of ervoor heeft gewerkt,
meer in leven is. Bovendien heeft de krant, zoals gezegd, maar tamelijk kort bestaan.
Maar zelfs de paar aardige anekdotes die Ankersmit in zijn journalistieke memoires
over zijn tijd bij Het Volksdagblad ten beste geeft, heb ik bij Scheffer niet
teruggevonden. Wel tikt Scheffer Ankersmit verscheidene malen op de vingers waar
het de weergave van sommige feiten betreft. Zo claimt Ankersmit dat hij en enkele
mederedacteuren van sociaal-democratischen huize Het Volksdagblad een
sociaal-democratisch getinte inhoud gaven. Op grond van het doornemen van de
jaargangen spreekt Scheffer dit overtuigend tegen.
Ook beweerde Ankersmit dat hij, toen hij nog gewoon bij Het Volksdagblad werkte,
heel openlijk heeft meegedaan aan de voorbereidingen voor het verschijnen van
Het Volk in 1900. Scheffer toont aan dat dit niet waar is. Ankersmit was juist erg
bezorgd dat zijn broodheren zouden vernemen hoe hij bezig was de concurrent op
poten te zetten.
De onmiddellijke aanleiding tot de oprichting van Het Volksdagblad was ironisch
genoeg dezelfde als die Ankersmit naar de krant had toegedreven: de drukkerij
Holden en Co., die De Telegraaf drukte, had na een conflict over werktijden een
aantal typografen ontslagen en die moesten aan werk worden geholpen. Vandaar
dat de grafische bonden bij de oprichting een prominente rol speelden. Adriaan Rot
en Paul Hols, twee stuwende krachten achter de oprichting van het blad, waren
beiden typograaf (Hols was zelfs vrijgestelde van de bond).

F.A. van Hall
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Uiteraard was er nauwelijks geld. Dat was kennelijk een wetmatigheid bij de
oprichting van arbeiderskranten, want dat probleem heeft ook Het Volk en later
Voorwaarts in Rotterdam enorm parten gespeeld.
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Ook bij het lezen van Scheffer ontkom je niet aan de conclusie dat de mythe van
rode krantenbedrijven die ‘met de dubbeltjes en kwartjes van de arbeiders’ zijn
opgebouwd, maar zeer gedeeltelijk waar is. Er was zeker een grote offervaardigheid
onder de lezers, maar - en dit is ook haast een soort wetmatigheid - zonder de hulp
van een rijke geldschieter kan zo'n krant niet van de grond komen. Bij Het Volk
speelde Wibaut duidelijk die rol (gesteund door enkele andere vermogende
partijleden zoals Van Kol), bij Voorwaarts was het de zakenman Julius Barmat en
bij Het Volksdagblad stak de Utrechtse patriciër mr. F.A. van Hall, commissionair
in effecten, de helpende hand toe door de krant bijna in zijn eentje te financieren.
Van Hall was een buitengewoon schilderachtige figuur, enigszins louche, maar ook
een verlichte geest. Hij was een strijder tegen onrecht, maar ook een querulant,
hevig gefrustreerd door het feit dat hij ondanks zijn klinkende achternaam (hij was
inderdaad familie van de staatsman Van Hall en van de rechtbankpresident Van
Hall) door de Amsterdamse society niet serieus werd genomen. Hij was tamelijk
goedgelovig en liet zich er telkens toe verleiden met allerlei oplichters in zee te gaan,
waardoor hij rond de eeuwwisseling zelfs nog terecht moest staan in een zeer
geruchtmakende fraudezaak. Een boeiende figuur dus, aan wie de Amsterdamse
schrijver/journalist M. Revis (pseudoniem voor W. Visser) eens een destijds
opzienbarende sleutelroman heeft gewijd.

Voorpagina van de zondagskrant van Het Volksdagblad

Scheffer beschrijft leven en werk van Van Hall tot in detail, maar ook hier is zijn
droge, intens zakelijke aanpak fnuikend: de figuur van Van Hall komt in het boek
niet tot leven; hij blijft een abstracte pion in het spel. Scheffer benadrukt wél dat Van
Hall in één opzicht uniek was. Ondanks zijn machtspositie als geldschieter probeerde
hij vrijwel geen invloed op de inhoud van de krant uit te oefenen. Eén keer had het
daar wel alle schijn van, namelijk toen de hoofdredacteur Schwarz (overigens ook
een journalist die bij De Telegraaf was ontslagen) bij Het Volksdagblad vertrok omdat
hij weigerde in de kolommen van de krant de kandidatuur van Van Hall voor de
Tweede Kamer te steunen. Scheffer weet echter aannemelijk te maken dat Schwarz
al lang in het geheim bezig was een eigen krant voor te bereiden, Het Volksblad
geheten, en dat de kwestie met Van Hall voor hem een elegante gelegenheid was
om met veel tamtam de krant te verlaten die hij toch al had willen beconcurreren
(Het Volksblad was overigens ook geen lang leven beschoren).
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J.F. Ankersmit, redacteur van Het Volksdagblad

Wat voor krant was Het Volksdagblad, dat op zijn hoogtepunt tienduizend
abonnees had, nu eigenlijk? Het is moeilijk voor een lezer van dit boek zich daarvan
een duidelijk beeld te vormen. Scheffer besteedt aan de inhoud van de krant
elfeneenhalve bladzij, wat niet veel is op een totaal van tweehonderd bladzijden.

Zwaar en gedegen
Bovendien zit het hoofdstuk dat aan de inhoud van de krant is gewijd, tamelijk ver
achterin het boek. De lezer wordt dus eerst tientallen bladzijden lang uitputtend
voorgelicht over alle problemen van de krant met de financiering, de colportage, de
bezitsverhoudingen, de salarisontwikkeling en dan - wanneer de krant wat de
chronologie betreft, al ter ziele is - verneemt de lezer wat er eigenlijk in stond. Dat
werkt op den duur vervreemdend.
De bedoeling van Het Volksdagblad was een ‘radicaal dagblad voor
minvermogenden’ te zijn. Die term stamt niet van Het Volksdagblad zelf, maar sloeg
oorspronkelijk op zijn concurrent De Courant, gesticht door de oprichter van De
Telegraaf, Henry Tindal. De Courant was een zogenaamde volksuitgave van een
ander dagblad, De Amsterdammer. Een volksuitgave was een krant die ook door
simpele zielen zonder veel opleiding kon worden begrepen en die werd samengesteld
uit zetsel van de moederkrant. Meer nog echter dan De Courant en andere
volksuitgaven wilde Het Volksdagblad zich uitdrukkelijk tot de bewuste arbeiders
richten en veel nieuws over de arbeidersbeweging in binnen- en buitenland brengen
zonder zijn neutraliteit prijs te geven. Onder neutraliteit wordt hier verstaan: zonder
zich te binden aan enige socialistische of anarchistische richting.
Volgens Scheffer slaagde Het Volksdagblad zeker de eerste jaren van zijn bestaan
uitstekend in deze opgave, al was de krant tamelijk zwaar en gedegen. Maar dat
was Het Volk in die jaren ook. Na het ontslag van Schwarz werd een andere
voormalige Telegraaf-journalist tot hoofdredacteur benoemd, Max Bruck. Onder het
bewind van Bruck werd de krant feller, polemischer en rommeliger en bovendien
schoof hij duidelijk politiek naar links op, in de richting van de anarchisten.
In de Spoorwegstaking van 1903 speelde Het Volksdagblad een vrij grote rol.
Tegen de wil van de sociaal-democraten in steunde de krant de radicalen die na
de eerste staking opnieuw wilden staken, ditmaal uit protest tegen de door Abraham
Kuyper uitgevaardigde ‘worg-
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wetten’. De staking mislukte dramatisch en dit stookte de al langer woedende
polemieken tussen Het Volksdagblad en Het Volk nog verder op. Troelstra, die Het
Volksdagblad al vanaf de oprichting niet had zien zitten (al prees hij de eerste jaren
weleens de onbevooroordeelde congresverslagen) kreeg een steeds grotere afkeer
van deze krant.
Bruck werd ten slotte, net als de tovenaarsleerling, verslonden door de krachten
die hij zelf had opgeroepen. De redactie was zelf zo geradicaliseerd dat zij de functie
van hoofdredacteur wilde afschaffen en voortaan de krant als collectief wilde besturen
(een ‘republikeinse redactie’ heette dat toen). Bruck legde zich daar niet bij neer en
moest het veld ruimen. Maar toen begon het einde van Het Volksdagblad zich al af
te tekenen. Wat eveneens haast een wetmatigheid lijkt, is dat de bedrijfsvoering
van rode krantenbedrijven wordt geteisterd door amateurisme en onhandigheid, die
moeten worden gecompenseerd door idealisme. Niet alleen bij Het Volk en diens
opvolger Het Vrije Volk was dat een probleem, maar ook bij Het Volksdagblad. De
bezorging was slecht. Cor Daniëls, de administrateur die ook nog een tijdje directeur
was, besteedde veel energie aan zijn eigen boekwinkel op de hoek van de
Nieuwezijds Voorburgwal en de Paleisstraat. Met de propaganda voor de krant was
het eveneens droevig gesteld.
Net als alle andere kranten wilde Het Volksdagblad zijn abonnees de mogelijkheid
bieden zich voordelig te verzekeren. Toen de krant eenmaal een
verzekeringsmaatschappij had gevonden waarmee samenwerking mogelijk was,
bleek dat de abonnementsgelden drastisch omhoog moesten om de
verzekeringspremies te kunnen betalen. In plaats van dat Het Volksdagblad zijn
unieke verzekeringsaanbod van de daken schreeuwde en de prijsverhoging in de
kleine lettertjes noemde, deed de krant precies het omgekeerde: groot de
prijsverhoging aankondigen en het lokkertje voor de abonnees in de kleine lettertjes.

Smakelijke figuren
Om die reden gingen geleidelijk steeds meer abonnees weg. Toch stapten ze niet
zozeer over naar Het Volk, wat toch eerder voor de hand zou hebben gelegen, maar
naar de al eerder genoemde burgerlijke concurrent De Courant. ‘De Courant was
per week 2½ cent goedkoper dan Het Volk,’ schrijft Scheffer, ‘en men had liever
een neutrale krant dan een orgaan van een partij waarmee men het principieel
oneens was.’ Ruim een halve eeuw later zouden tal van Amsterdamse lezers Het
Vrije Volk in de steek laten voor het - goedkopere - Nieuws van de Dag, waarin
opgenomen De Courant. Het is haast gênant als de geschiedenis zich zo herhaalt.
Het laatste nummer van Het Volksdagblad verscheen in 1908. Scheffer vertelt
ook hoe het met alle betrokkenen afliep. Pogingen van derden om weer een krant
onder de naam Het Volksdagblad op te richten, mislukten na korte tijd. De drukkerij
van Het Volksdagblad bleef tot 1941 bestaan onder de naam De Industrie en moest
in de jaren twintig uit armoede diverse fascistoïde blaadjes drukken, zoals De
Controleur, De Belastingbetaler en De Tegenstroom. Deze drukorders waren
aangebracht door allerlei louche vrienden van grootaandeelhouder Van Hall. Van
Hall zelf was steeds excentrieker geworden. Hij had ook de meerderheid van de
aandelen in het Paleis voor Volksvlijt overgenomen en was in het gebouw gaan
wonen. Op den duur was hij dermate lichtschuw geworden dat hij niet meer buiten
kwam en aandeelhoudersvergaderingen bij hem thuis pas 's avonds om tien uur
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mochten beginnen. Hij haalde onsmakelijke figuren in de leiding van de onderneming
die het Paleis voor Volksvlijt exploiteerde en zij plunderden de firma grondig.
Kort na Van Halls dood in 1929 brandde het Paleis voor Volksvlijt tot de grond
toe af. Waarschijnlijk is de brand aangestoken om de malversaties te verdoezelen.
Een pijnlijke epiloog voor een krant die blijkens zijn voorwoord in het eerste nummer
wilde opkomen voor ‘de belangen en rechten der arbeidersbevolking, waar deze
mochten worden geschaad of verkort’.
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Verliefd op de feiten
Essays van de historica Barbara Tuchman
Practicing History Selected Essays door Barbara W. Tuchman Uitgever:
Alfred A. Knopf, 306 p., f49,65 Importeur: Van Ditmar
Bastiaan Bommeljé
Er is de laatste jaren weer een sterk groeiende belangstelling voor de ‘narratieve
geschiedschrijving’. Het grote succes van Le Roy Laduries Montaillou en ook het
tamelijk doorwrochte recente theoretische proefschrift van F.R. Ankersmit, Narrative
Logic, zijn daar voorbeelden van.
Eén van de meest gelezen hedendaagse historici die zich bezighouden met dit
genre, de literaire maar wetenschappelijk verantwoorde evocatie van het verleden,
is de Amerikaanse Barbara W. Tuchman. Haar boeken worden in ongelooflijke
aantallen verkocht en al tweemaal werd zij onderscheiden met de Pulitzerprize.
Recentelijk maakte haar A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century (1978) ook
in Nederland veel opgang, hoewel het niet eens tot haar allerbeste werk gerekend
kan worden.
Het gaat wellicht te ver een zekere samenhang te veronderstellen tussen het
grote publieke succes van Barbara Tuchman en de soms enigszins terughoudende
reacties vanuit de academische wereld op haar werk. In het algemeen is men vol
lof over haar ongeëvenaarde stilistische talent, haar scherpe intelligentie en haar
oog voor de trefzekere anekdote, die haar gehele oeuvre zo'n speciaal karakter
geven. Vrijwel altijd worden de loftuitingen echter gevolgd door opmerkingen als:
‘But is has little to offer the serious scholar.’
Inderdaad beweegt Barbara Tuchman zich min of meer in het overgangsgebied
tussen de literaire geschiedschrijving en de historische roman, hoewel al haar werk
berust op uitgebreid en zorgvuldig bronnenonderzoek en zij zich zelf in de eerste
plaats als een oprecht historica beschouwt. Maar haar credo heeft zij ooit duidelijk
geformuleerd: ‘What his imagination is to the poet, facts are to the historian. His
exercise of judgement comes in their selection, his art in their arrangement.’

Barbara W. Tuchman

Wanneer men haar boeken zou toetsen aan moderne wetenschappelijke criteria
valt zij ontegenzeggelijk door de mand als een naïeve ‘nominalistische narrativiste’.
Maar dergelijke maatstaven verliezen in zekere zin hun relevantie wanneer men
het werk eenvoudigweg leest omwille van haar onbetwistbaar briljante persoonlijke
sfeertekeningen van tijdperken. Barbara Tuchman schrijft bovenal om gelezen te
worden: ‘I think of myself as a storyteller, a narrator, who deals in true stories’, zoals
zij het zelf uitdrukt in haar essay-bundel Practicing History.
In dit boek vindt men Tuchmans belangrijkste artikelen, journalistieke werk en
addresses verzameld. Vijfenveertig jaar geleden is zij haar carrière begonnen als
journaliste bij de Nation, een blad dat door haar vader, de bankier Maurice Wertheim,
in de jaren dertig gekocht was om het van de ondergang te redden. Al spoedig werd
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zij uitgezonden naar Europa voor een aantal reportages over de Spaanse
Burgeroorlog. Op het continent raakte zij vervolgens verwikkeld in allerhande
activiteiten gericht tegen de politiek van noninterventie en appeasement der westerse
mogendheden, hetgeen toentertijd door velen ‘premature antifascism’ werd genoemd.
De ondergang van de Spaanse Republiek in 1939 was ook voor Barbara Tuchman,
‘as a child of the 30's’, de oorzaak voor een cesuur in haar intellectuele ontwikkeling:
‘I replaced my illusions with recognition of realpolitik’.
Pas in de jaren vijftig begon zij opnieuw te publiceren, als eerste The Bible and
the Sword (1956), over de relatie tussen Engeland en Israël door de tijden heen,
en vervolgens de reeks boeken die haar zoveel succes brachten.
Ontegenzeglijk heeft de journalistieke scholing een beslissende invloed op haar
aanpak van historische problematiek en manier van schrijven gehad. Op het gebied
van de heldere verhalende structuur en de korte, begrijpelijke en bijzonder
suggestieve zinsbouw is zij vrijwel onovertroffen. In dat opzicht hebben haar boeken
veel voor op het modale historische meesterwerk dat zo vaak geschreven is in
Lumpishly prose the reader must plod through like wet sand.
In de essays van Practicing History komen haar vaardigheden zo mogelijk nog
beter uit de verf. Men leest deze stukken met onversneden genoegen, ook al gaan
enkele over vrijwel niets en zijn andere vervuld van aandoenlijk onhoudbare inzichten.
Voor het overgrote deel zijn het echter essays van een waarachtige intellectueel,
die iets te zeggen heeft, en dat bovendien op een charmante wijze weet te doen.
Bijzonder interessant is het artikel ‘If Mao had come to Washington’, dat eerder
verscheen in Foreign Affairs (okt. 1972), en dat een superieur voorbeeld is van
historical investigative journalism. Barbara Tuchman onthulde destijds de
verwikkelingen rond de in januari 1945 bijna tot stand gekomen ontmoeting tussen
Mao, Tsjoe En-Lai en Roosevelt. Op fraaie wijze beschrijft zij het tragi-komische
onvermogen van de Amerikaanse buitenlandse dienst ten aanzien van Aziatische
aangelegenheden. Slechte coördinatie, persoonlijke tegenstellingen en regelrechte
incompetentie zorgden ervoor dat de stroming die aanstuurde op een meer
realistische benadering van de Chinese situatie het moest afleggen tegen de krachten
die va banque speelden op het kreupele anticommunisme van Tsjang Kai-Sjek. De
typisch Amerikaanse kundigheid om het eigen falen te rationaliseren in een
conspiratie-ideologie leidde ten slotte tot de uitzichtloze strijd in Korea en Vietnam.
Barbara Tuchman weet waarover zij het heeft, want zij is in haar jeugd verbonden
geweest aan de American Council of the Institute of Pacific Relations waarvoor zij
als eenentwintigjarige vrijwilligster onderzoek deed in Tokyo en Peking. Sedertdien
heeft ze in meervoudig opzicht voeling gehouden met de ontwikkelingen in Azië en
vooral met de Amerikaanse politiek daartegenover.
Zij sprak zich dan ook in een tamelijk vroeg stadium al duidelijk uit tegen de
Amerikaanse oorlogspolitiek in de zuid-oostelijke regio van dat continent, zonder
zich overigens volledig mee te laten drijven op de golven van wat zij als typische
vertegenwoordigster van de liberals van de jaren dertig ‘the foolish and mindless
sqawking of the young’ noemde. Haar artikelen waarin zij de oorzaak van ‘the wicked
and stupid war’ in de eerste plaats zoekt bij politieke blunders en niet bij
militairstrategische, zijn nog steeds leesbaar en leerzaam voor allen die menen dat
de buitenlandse politiek der grote mogendheden bepaald wordt door pragmatische
en realistische overwegingen.
Practicing History is, kortom, niet zozeer een bundel die men ter hand neemt om
diepe geschiedfilosofische inzichten op te doen, maar wel om voortreffelijke artikelen
van een kosmopolitische, intelligente vrouw te lezen.
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Heimwee naar een verloren taal
Samuel Johnson, Van Dale en Kruyskamp en hun woordenboeken
Samuel Johnson's Dictionary A Modern Selection door E.L. McAdam
Jr. en George Milne Uitgever: Pantheon Books, 464 p., f26,95 Importeur:
Van Ditmar
H.J. Verkuyl
Behoefte aan autoriteit is diep geworteld in het menselijk handelen. Toen Samkalden
als burgemeester van Amsterdam in conflict kwam met het raadslid Pais omdat
deze laatste gesproken had van misleidende cijfers in een begroting, trokken beide
heren zich op het hoogtepunt van de woordenstrijd terug om Van Dale te raadplegen.
De vraag was of aan misleiden een opzettelijke bedoeling moet worden
toegeschreven. Ja, zei Samkalden, nee, zei Pais, maar hij haalde bakzeil, kennelijk
vanwege de omschrijving ‘op een verkeerd spoor brengen, opzettelijk een verkeerde
voorstelling geven, bedriegen’. Las men echt niet verder? Iets verderop staat ‘- met
een zaak als onderwerp: door de duisternis misleid, viel hij in het water’. Hier staat
toch dat ook zaken kunnen misleiden en in dat geval kan men niet spreken over
opzettelijke bedoeling. En net als duisternis is cijfers onderwerp van misleiden.
In dit geval is het accepteren van autoriteit nog wel te zien als een niet onhandige
oplossing voor een uit de hand gelopen conflict tussen twee nette heren: men
onderwerpt zich aan het gezag van een scheidsrechter en er zit zelfs nog een
gokelement in dat ruimte laat voor de ‘good loser’. Maar ook rechters grijpen naar
Van Dale en dan wordt het al snel grimmiger.
Wat zegt Van Dale zelf over zijn positie? Zijn bewerker C. Kruyskamp schrijft in
het ‘Bericht voor de tiende uitgave’: ‘Het gezag van Van Dale is, als van ieder ander
woordenboek, in beginsel niet groter dan de taalgebruiker er zelf aan toe wil kennen.’
Hij benadrukt er ook dat Van Dale in beginsel normatief is, maar dat er ruime marges
mogen worden aangehouden voor het persoonlijk taalgebruik. Deze uitspraken
staan in het Bericht als een samenvatting van een uitvoeriger uiteenzetting over het
gezag van Van Dale in de Inleiding ‘omdat de praktijk geleerd heeft dat weinigen
die geheel lezen’. Samkalden en Pais kwamen dus duidelijk niet eens toe aan het
Bericht.
Het is op dit ogenblik in de mode zich af te zetten tegen de autoriteit van Van
Dale. Wie dat doet, bedenke zich dat de bewerker ervan zijn eigen positie zeer goed
kent en correct weergeeft. Een lexicograaf is dan ook iemand met centimeters eelt
op zijn ziel. Met tal van goede argumenten geeft hij in zijn inleiding aan waar zijn
beperkingen liggen, maar als hij die dingen schrijft, weet hij dat hij niet wordt gelezen.
Men slaat de inleiding over.
Toch is dat soms jammer. Zo is de bloemlezing van de beroemde Dictionary of
the English Language van Samuel Johnson (1709-1784) juist door de prachtig
geschreven inleiding de moeite waard. Deze inleiding telt zesentwintig bladzijden,
voorafgegaan door zeven pagina's introductie van de bloemlezers en gevolgd door
432 pagina's woordenboek.
Johnson wordt vrij algemeen beschouwd als de grondlegger van de lexicografische
traditie in de Angelsaksische landen. Vanuit dat gezichtspunt kan de uitgave in de
bloemlezing worden gezien als een eerbewijs met curiositeitswaarde. Maar voor
Johnson geldt in de lexicografie wat voor Aristoteles in de filosofie opgaat: men kan
nog steeds met goed fatsoen op hem teruggrijpen vanwege de problemen die hij
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heeft gesteld en die kennelijk nog niet zijn opgelost. Om die reden buig ik de recensie
eerst om naar Johnsons inleiding, waarin ze al of niet als zodanig worden besproken,
en pas daarna zal ik enkele opmerkingen maken over de uitgave zelf.

Gewetensconflict
De samenleving heeft het maken van woordenboeken tegenwoordig toevertrouwd
aan taalkundigen. Vermoedelijk de minst slechte keuze, maar het brengt hen wel
in een gewetensconflict: het maken van een woordenboek is namelijk in essentie
een niet-taalkundige onderneming, doordat het een niet-taalkundig begrip
‘standaardtaal’ vooronderstelt. Dit begrip vooronderstelt op zijn beurt weer een
politieke, maatschappelijke of culturele eenheid. Johnson (geen taalkundige
overigens, maar wel zeer goed op de hoogte) wist dat, en Kruyskamp weet dat ook.
Maar de natuur is ook hier weer sterker dan de leer: beiden laten zich vangen in
een gevaarlijke metafoor. Johnson in die van de levende taal die groeit en bloeit en
die dus kan vervallen (in Van Dale komt dit beeld ook af en toe opzetten); Kruyskamp
zoekt het vooral in die van de taal als kostbare schat die (en dan komt er weer een
metafoor) rijkelijk kan vloeien, en dus ook kan opdrogen. Het sleutelwoord bij dit
alles is heimwee, heimwee naar een verloren gegane bloeiperiode. Van Dale straalt
heimwee uit naar de periode waarin het Nederlands volgens Kruyskamp haar grootste
expansie bereikte, de negentiende eeuw, de eeuw van de rijkdom van onze taal,
‘al wordt die thans nog zo zeer verwaarloosd’. Johnson leefde in een eeuw waarin
de invloed van de Franse cultuur op de rest van Europa groot was. Ook hij verlegt
de bloeiperiode van zijn taal een eeuw terug en schept daarmee de noodzakelijke
ruimte voor klachten.

Bloei
Kan een taal groeien, bloeien en vervallen? Nee, dat kan niet. Men kan niet zeggen
dat het klassieke Grieks vervallen is tot het moderne Grieks: er is hoogstens sprake
van een ontwikkeling, die evenwel in strikt neutrale termen moet worden verklaard,
net zo neutraal als een bioloog de evolutie van een bepaald organisme en een
astronoom de expansie van het heelal verklaart. Iets makkelijker is het al te zeggen
dat de beschaving die het klassieke Grieks als uitdrukkingsmiddel had, vervallen
is. In de term ‘beschaving’ zit dan ook een positief te waarderen ontwikkeling van
minder goed naar goed en dat laat zich heel wel vatten in de groei-en-bloei-metafoor.
Iemand die haar toepast op taal, bedoelt in feite de beschaving die die taal hanteert.
Zo eenvoudig ligt dat.
Wie taal ziet als een levend organisme komt onherroepelijk in de verleiding taal
te zien als iets dat besmet kan worden, van binnen uit en van buiten. Volgens
Johnson zou een taal constant kunnen blijven als een natie net boven het niveau
van barbaarsheid is uitgekomen (onder andere doordat zij het schrift als stabiliserend
element heeft ingevoerd), maar toch weer zo weinig daarboven dat alle energie
gericht is op de eerste levensbehoeften. Zodra er een arbeidsverdeling gaat ontstaan,
waardoor een deel van de bevolking mag denken op kosten van de werkende klasse,
aldus Johnson, gaan er veranderingen optreden omdat degenen die denken over
zaken, altijd de voorraad ideeën erover zullen uitbreiden en daarmee het
taalmateriaal en daarmee de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal. Johnson had
ook intensief contact met ontwikkelingen in een aantal belangrijke kennisgebieden,
met name de natuurwetenschappen. Zo staan bij electricity en electrical citaten van
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Newton, en bij veel trefwoorden put hij uit een grote kennis van de biologie. Kortom,
er was alle reden om te spreken van bloei.
Maar zo eenvoudig ligt zo iets niet. Tijdens hun leven kunnen woorden besmet
raken door oneigenlijke betekenissen en verkeerde toepassing ervan. Voor het
verleden zag Johnson migraties en grote veroveringen als zeer negatieve factoren,
maar omdat die voorbij leken te zijn, zocht hij het gevaar in de handel: hoe
noodzakelijk en winstgevend ook, de handel corrumpeert de taal omdat hij
omgangsmanieren verslechtert. Waar het hem werkelijk om ging was het zo nationaal
mogelijk maken van woorden. Dat blijkt zonneklaar uit de manier waarop hij met de
etymologie van een woord als ferry omspringt. Tot zijn verdriet moet hij het woord
terugvoeren op het Latijn - I do not love Latin originals, zegt hij - en de reden daarvoor
is ook duidelijk: het Frans waar hij zo tegen waarschuwt, is nauw verwant met het
Latijn en daarom herleidt Johnson woorden liever tot een Germaanse oerbron. Ook
zijn speurtocht naar oerbetekenissen is te zien als een poging de onbesmette staat
terug te vinden.
De groei-en-bloei-metafoor leidt dus tot tegenspraak: enerzijds erkent men de
ontwikkeling van de taal tot meer uitdrukkingsmogelijkheden, anderzijds kent men
aan een primitiever stadium veel meer waarde toe. De bereidheid zich in deze
tegenspraak te laten vangen, wijst erop dat een woordenboek toch minstens een
functie heeft die te vergelijken is met die van een nationale vlag: het schept een
zekere ruimte waarbinnen men zich een politieke, maatschappelijke of culturele
eenheid kan voelen. Als men zich binnen die ruimte
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beweegt, hanteert men een politiek, maatschappelijk of cultureel begrip ‘taal’ dat
taalkundig niet te hanteren valt. Wie roept dat het Nederlands zo achteruitgaat,
bedoelt te zeggen dat er waarden worden aangetast die ervoor moeten zorgen dat
de politieke, etcetera eenheid blijft bestaan.

kus, m. (-sen), (in het grootste deel van N.-Nederl. buiten samenst. alleen in deftige stijl,
ten Z. van de Moerdijk een gewoon woord) aanraking of druk met de lippen als teken van
liefde, verzoening, als groet enz., inz. zulk een druk op de mond van een persoon van het
andere geslacht als uiting van liefde: iem. een kus op de mond, op de wang, op het voorhoofd
geven; een kus krijgen; een kus van broederlijke liefde; vurige kussen; - iem. een kus
toewerpen, zijn eigen hand kussen en die naar de persoon toe bewegen; vgl. kushand; (fig.) een kus van de zon, de aanraking der zonnestralen. kus'je, o. (-s), kus: een kusje is
geen zonde; een kusje is maar stof, wil je 't niet hebben, dan veeg je het maar of (af); - een
kusje stelen,

e'lephant. The largest of all quadrupeds, of whose sagacity, faithfulness, prudence, and
even understanding, many surprising relations are given. This animal is not carnivorous, but
feeds on hay, herbs, and all sorts of pulse; and it is said to be extremely long lifed. It is
naturally very gentle; but when enraged, no creature is more terrible. He is supplied with a
trunk, or long hollow cartilage, like a large trumpet, which hangs between his teeth, and
serves him for hands: by one blow with his trunk he will kill a camel or a horse, and will raise
a prodigious weight with it. His teeth are the ivory so well known in Europe, some of which
have been seen as large as a man's thigh, and a fathom in length. Wild elephants are taken
with the help of a female ready for the male: she is confined to a narrow place, round which
pits are dug; and these being covered with a little earth scattered over hurdles, the male
elephants easily fall into the snare. In copulation the female receives the male lying upon
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her back; and such is his pudicity, that he never covers the female so long as any one
appears in sight. Calmet.

Betekenis
Een nauwelijks op te lossen probleem voor woordenboekmakers is dat van de
begrenzing van de betekenisbeschrijvingen. Kruyskamp is er zeer optimistisch over:
‘men bedenke toch vooral dat Van Dale een woordenboek is, geen encyclopedie.
Het publiek is te zeer geneigd deze begrippen met elkaar te verwarren, en sommige
uitgaven werken deze verwarring nog in de hand, maar er is toch een groot
onderscheid. Een woordenboek behandelt de woorden als een deel van de taal;
het geeft de betekenis en het gebruik van de woorden aan, maar laat zich verder
niet in met de zaken die door de woorden worden aangeduid. Dit is de taak van de
encyclopedie, die dan ook een zaakwoordenboek wordt genoemd.’
Wat houdt het in woorden te behandelen als deel van de taal? Ik kan me er niets
bij voorstellen. Kruyskamp volgens mij ook niet. Als uitleg zegt hij dat een
woordenboek de betekenis en het gebruik van de woorden aan moet geven, maar
wat betekent betekenis? Wie onder het trefwoord bij Van Dale kijkt, vindt ‘zin, begrip
of inhoud van een woord of een samenstel van woorden’. Niet erg nauwkeurig, al
was het alleen al omdat er drie termen tegelijk worden gegeven. Verder kijkend bij
zin vindt men daar als omschrijving ‘betekenis’, dus dat brengt ons niet veel verder.
Bij inhoud vindt men ‘geheel van voorstellingen door een woord of begrip uitgedrukt’,
waarmee woorden en begrippen weer op een lijn worden gebracht, terwijl bij
betekenis sprake was van ‘begrip van een woord’. Kortom, de uitleg van ‘deel van
de taal’ is op zijn minst nogal vaag.
Het gaat mij hier niet eens om de evidente slordigheden en vaagheden, want ik
had al gezegd dat het maken van een woordenboek erg lastig is. Het gaat me al
iets meer om het feit dat Van Dale kennelijk theoriegeladen termen als ‘begrippen’,
‘voorstelling’, et cetera nodig heeft in de betekenisbeschrijving, waardoor een
woordenboek een verzamelplaats wordt van allerlei rivaliserende theorieën die
meedingen in de strijd om de definitie. Maar vooral gaat het mij hier om het feit dat
de zinsnede woorden behandelen als deel van de taal zinledig is zolang men niet
precies kan aangeven wat betekenissen zijn. En daarmee zitten we midden in het
begrenzingsprobleem. Ik zal het met enkele voorbeelden illustreren.
Nemen we het woord olifant en nemen we aan dat tot de informatie ‘als deel van
de taal’ behoort onze kennis dat olifanten zware, dikke beesten zijn met een slurf.
Bij Van Dale vinden we dat ook staan in een wat nettere vorm: de door de biologen
geijkte geslachtsnaam staat erbij. Waarom de informatie dat er twee geslachten
zijn, Elephas maximus en Loxodonta africana, deel van de taal is, is voor mij een
raadsel. Tekenend is dat Johnson de biologie nog niet aantrof met een
geaccepteerde classificatie. Daarom staat er bij elephant een heel verhaal met
allerlei details die toen kennelijk net bekend werden uit reisverslagen die Johnson
las, onder andere dat een olifant van nature erg aardig is, maar eenmaal in woede
ontstoken, is er geen verschrikkelijker schepsel, en dat een wilde mannetjesolifant
te vangen is met een vrouwtje ‘ready for the male’, en dat bij het copuleren het
vrouwtje op de rug ligt.

De kus
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Al deze informatie valt (als ze betrouwbaar is) onder Van Dales ‘zin, begrip of inhoud’
van het woord olifant. Kortom, Van Dale behandelt iets als deel van de taal als er
een wetenschappelijke classificatie beschikbaar is. Dat stelt hem in de gelegenheid
de naam van het geslacht te noemen plus enkele algemeen bekende eigenchappen.
Er bestaan echter maar heel weinig algemeen aanvaarde classificaties in de
wetenschappen en het feit dat een classificatie aanvaard is, maakt haar nog niet
tot deel van de taal. Men kan dus veilig stellen dat Kruyskamp zijn lezers misleidt maar zeker niet opzettelijk want zijn opvatting komt voort uit een bepaalde visie op
wetenschap, neem ik aan - als hij met een wat negentiende-eeuws aandoend dédain
schrijft dat het publiek de begrippen ‘woordenboek’ en ‘encyclopedie’ door elkaar
haalt.
Wie aan mijn woorden twijfelt, vergelijke de omschrijving bij cricket (kennelijk een
woord voor een spel dat Kruyskamp waardeert) met die bij voetbalspel of volleybal.
In het laatste geval veroorlooft Kruyskamp zich naar zijn eigen mening de vrijheid
om een persoonlijke noot te laten horen en hij beroept zich daarbij op Johnson (die
dat inderdaad ook doet en soms ook schrijft dat hij de betekenis van een bepaald
woord niet goed kan weergeven). Wat Kruyskamp zich niet realiseert, is dat in
verreweg de meeste gevallen de betekenisbeschrijvingen niet te verankeren zijn in
‘harde’ classificaties zodat al heel snel visies op de werkelijkheid gaan meespelen:
kus wordt bij Van Dale heteroseksueel gedefinieerd als er staat ‘...een druk op de
mond van een persoon van het andere geslacht
Vervolg op pagina 37
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Van de ene metafoor naar de andere
De ongelooflijke cultuurreizen van Jorge Luis Borges
De cultus van het boek en andere essays door Jorge Luis Borges
Vertaling: Barber van de Pol Uitgever: De Bezige Bij, 254 p., f39,50
Maarten Steenmeijer
‘Misschien is de algemene geschiedenis de geschiedenis van een paar metaforen.’
‘De uitvindingen van de filosofie zijn niet minder fantastisch dan die van de kunst.’
‘Een groot schrijver creëert zijn voorgangers.’
‘Ieder ontwikkeld mens is een theoloog en geloof is daartoe niet onontbeerlijk.’
‘Het katholieke geloof, dat wil zeggen een verzameling Hebreeuwse fantasieën,
onderworpen aan Plato en Aristoteles.’
‘Die op handen zijnde onthulling, die zich niet voltrekt, is, misschien, de esthetische
werkelijkheid.’
Zes vrij willekeurige grepen uit het vat vol prikkelende ideeën die verzameld zijn in
de essaybundel De cultus van het boek van Jorge Luis Borges. Ze zijn in zoverre
veelzeggend, dat ze uitdrukking geven aan passies die in al het werk van Borges
zijn te vinden: geschiedenis, filosofie, literatuur, religie, geloof en esthetiek. Andere,
hiermee samenhangende preoccupaties zijn: dromen (worden ook wij gedroomd?);
de relatie tussen kunst en werkelijkheid; de tijd (die in het laatste essay weerlegd
wordt) en het boek (het universum als boek, het boek als universum). Het lijkt
loodzware metafysische kost, maar is dat niet bij Borges. Hij goochelt op superieure
wijze met wat de mensheid aan cultuur heeft voortgebracht. Een meester in de
combinatiekunst.
Een goed voorbeeld van Borges' enorme belezenheid en geniale
combinatievermogen is te vinden in ‘Geschiedenis van de echo's van een naam’.
In het bestek van ruim vijf pagina's worden een uitspraak van God (‘Ik ben die Ik
ben’), een uitspraak van een van Shakespeares personages (‘Ik mag dan geen
kapitein meer zijn, maar ik zal eten en drinken en slapen als een kapitein; dit ding
dat ik ben zal me laten leven’), en een uitspraak van een aftakelende, stervende
Swift (‘Ik ben wat ik ben, ik ben wat ik ben’) met elkaar in verband gebracht, en
suggereert Borges dat ze op hetzelfde neerkomen. Bij wijze van epiloog wordt ook
Schopenhauers hulp ingeroepen. Intussen zijn ook de inboorlingen van Australië,
de oude Egyptenaren en de Romeinen de revue gepasseerd. Het is, zoals de
schrijver het uitdrukt, de geschiedenis van een spreuk, maar alleen iemand als
Borges is in staat om met zo weinig woorden zo'n ongelooflijke reis door de
cultuurgeschiedenis te maken, zonder dat zijn stijl aan helderheid inboet.

Jorge Luis Borges Tekening David Levine
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Coleridge
Het wemelt van de namen en citaten, maar Borges gebruikt zijn materiaal zo
eigenzinnig dat de lezer steeds vaker het gevoel krijgt dat Borges het allemaal zelf
zegt. En in zekere zin is dit natuurlijk waar: wat Chesterton in een essay van Borges
zegt is niet hetzelfde als wat Chesterton in zijn eigen werk beweert. Dat sommige
citaten twee, soms drie keer voorkomen zal niet vreemd zijn aan deze indruk. Het
is de oneindige dialoog tussen schrijver en lezer, tussen schrijver en schrijver. Alles
verandert, maar eigenlijk verandert er niets. Eén boek is alle boeken, juist omdat
iedere lezer het anders leest. Paradoxaal? Natuurlijk, maar dat is niet verwonderlijk
bij een wezen waarover Coleridge heeft geschreven (de meest geciteerde uitspraak
in dit boek): ‘De mens weet dat er in de ziel tinten bestaan die verwarrender, tallozer
en naamlozer zijn dan de kleuren van een herfstbos... Toch denkt hij dat die tinten,
in al hun schakeringen en melanges, precies zijn weer te geven via een willekeurig
mechanisme van gegrom en gegil.’ Borges' fabelachtige belezenheid is, denk ik,
niet in de laatste plaats opvallend omdat hij nauwelijks over recente literatuur schrijft
en zijn lectuur zoveel - voor de meesten van ons - exotische literatuur omvat. Met
de Latijnse, Griekse, Franse, Amerikaanse, Engelse, Duitse en Spaanse literatuur
zijn de meeste literatuurliefhebbers in meer of mindere mate bekend, maar dat geldt
niet voor de oude Oosterse literatuur, de Noorse sagen, de IJslandse
geschiedkronieken, enzovoort.
Werelden die elkaar nauwelijks kennen: een ideale voedingsbodem voor
Borgesiaanse speculaties. Zie bij voorbeeld ‘Het raadsel Edward Fitzgerald’. Deze
Engelse dichter uit de negentiende eeuw ‘vertaalt’ een oud Perzisch gedicht en
bezorgt hiermee de Engelse lyriek een van zijn hoogtepunten.

Kubla Khan
Of ‘De droom van Coleridge’. Deze droomt en schrijft het gedicht ‘Kubla Khan’, dat
gaat over het paleis van deze Mongoolse keizer. Coleridge had zojuist over dit paleis
gelezen, maar wist niet dat Kubla Khan dit had laten bouwen naar aanleiding van
een droom. Een gedroomd gedicht over een gedroomd paleis. Van beide
kunstwerken resten slechts fragmenten: enkele ruïnes van het paleis, enkele
tientallen verzen van het gedicht. Zielsverhuizing? Toeval? Misschien, maar: ‘De
overeenkomst van deze dromen doet een plan vermoeden; de enorme tijdsspanne
wijst op een bovenmenselijke uitvoerder.’
Geen bescheidener schrijver dan Borges. Misschien wel door zijn veelzijdigheid,
die zich niet alleen in zijn kennis toont, maar ook in zijn opvattingen. Alles wordt van
vele kanten belicht. Hij verschuilt zich echter niet achter schuttingen van neutraliteit.
Zijn voorkeuren en meningen zijn duidelijk aanwezig, maar hij zal de eerste zijn om
toe te geven dat het ook heel anders kan zijn. Niet voor niets noemt hij zijn essays
meer dan eens aantekeningen, niet voor niets is ‘misschien’ een van zijn
sleutelwoorden.
Geheel in overeenstemming hiermee is de milde toon en het veelvuldige gebruik
van het understatement. Alleen in ‘Het misbaar van Dr. Américo Castro’ wordt Borges
bijtend. Deze zeer befaamde hispanist heeft zich op de ‘linguïstische janboel’ van
het lunfardo (het met Italiaans doorspekte Spaans van Buenos Aires, Borges'
woonplaats) gestort, maar heeft de ironie van zijn schriftelijke bronnen niet begrepen
en ze als representatief voor het lunfardo beschouwd. Borges verafschuwt bovendien
Castro's stijl, en concludeert ongewoon fel: ‘Aan onjuiste en minimale eruditie paart
Dr. Castro de onvermoeibare praktijk van gefleem, rijmend proza en terrorisme.’
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Blijkbaar is niet alleen het esthetische voor hem van belang, al suggereert hij dit
bij voorbeeld in ‘Queve-
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do’. Hij vindt deze Spaanse barokschrijver de ‘beste vakman van de Spaanse
letteren’, niet vanwege zijn ideeën (die hij volstrekt achterhaald vindt), maar vanwege
zijn taal. Ook in ‘De tijd en J.W. Dunne’ is een prachtige uitspraak van Dunne
voldoende om hem te vergeven voor zijn opvattingen over tijd.
Maar Borges' ethiek is voelbaar in iedere zin. Hij is niet alleen een erudiete, maar
ook een zeer gevoelige schrijver. Expliciet in zijn betrokkenheid met de mensen is
hij slechts éénmaal (‘de vergetelheid ten aanzien van rassen en landen, de solidariteit
van de menselijke soort’), maar willekeurig welk essay bewijst het grote ongelijk
van de mensen die hem van fascisme beschuldigen.
De cultus van het boek is de eerste bundel vertaalde echte essays van Borges.
Het is een waardige eersteling geworden, niet in de laatste plaats door het
uitgebreide, heldere nawoord van vertaalster Barber van de Pol. Terecht heeft zij
de Spaanse titel (Otras Inquisiciones, 1952) niet proberen weer te geven in het
Nederlands, omdat inquisición in het Spaans zo'n beladen begrip is (het betekent
niet alleen onderzoek, maar roept natuurlijk ook de beruchte Spaanse Inquisitie in
herinnering). De cultus van het boek, de titel van een van de essays, is een mooi,
want zeer Borgesiaans alternatief. Ik heb slechts één kleine aanmerking op de
vertaling. Sommige citaten komen, zoals gezegd, meer dan eens voor, maar worden
niet altijd hetzelfde vertaald. Dat is bij voorbeeld het geval met de hierboven
geciteerde uitspraak van Coleridge.
Tijdens het lezen dacht ik verscheidene malen dat het een aardig idee zou zijn
geweest om een namen- en titelregister toe te voegen. Het is altijd prikkelend om
te lezen wat Borges over een schrijver, filosoof, boek of wat dan ook geschreven
heeft. Dit idee heeft ook bij de vertaalster gespeeld, zo zegt zij in het nawoord. Toch
heeft zij nagelaten dit toe te voegen, omdat het te veel de indruk zou kunnen wekken
dat het om wetenschappelijk werk gaat. Dat deze indruk gewekt zou kunnen worden
ben ik met haar eens. Maar ik vind het niet voldoende reden. Een register heeft
immers ook iets speels, waarmee we weer op één lijn met Borges zitten.

Verloren taal
Vervolg van pagina 35
als uiting van liefde’. Stel dat over enkele eeuwen er een wetenschap, zeg
contactkunde, zou ontstaan met een algemeen aanvaarde classificatie van
intermenselijke contactmogelijkheden. Zou dan de nieuwe bewerker zich daaraan
aanpassen? Maar volgens de wetenschapsfilosoof Popper kan zo'n situatie waarin
de wetenschap alle kennisgebieden in kaart heeft gebracht nooit ontstaan en in dat
geval blijven woordenboeken dus altijd in een situatie waarin Van Dale nu is ten
opzichte van ons totale kennisbestand van de werkelijkheid. In de volgende druk
van Van Dale zal de kus ongetwijfeld ‘ge-updated’ zijn onder druk van moderne
opvattingen. Men mag echter niet uitsluiten dat in tijden van regressie de omschrijving
‘van het andere geslacht’ weer zal terugkeren, ook hier op grond van een
niet-taalkundige overweging.
Nu nog iets over de bloemlezing zelf, een paperback-editie van een uitgave uit 1963.
De inleiding van de bloemlezers geeft wat informatie over de manier waarop Johnson
zijn woordenboek in de periode 1746-1754 tot stand heeft gebracht en terecht zijn
ze vol lof over de kwaliteit van het werk zelf. Erg duidelijk over hun selectie zijn ze
niet. Ik schat dat ze ruim een tiende deel van het oorspronkelijke werk geven. Storend
is dat woorden die Johnson in zijn Inleiding gebruikt, niet in de selectie voorkomen.
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Wel opgenomen zijn een aantal van Johnsons rariteiten waarvan ik er met twee
besluit. Het Engelse woord voor haver wordt als volgt omschreven: ‘Oats. A grain,
which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people’.
Overigens niet alleen grappig, want Johnson maakte bij het uitschrijven van de ruim
114.000 citaten in zijn Dictionary gebruik van enkele Schotten. Met veel zelfironie
karakteriseert hij in zijn definitie van Lexicographer de woordenboekmaker als ‘a
harmless drudge’, een onschadelijke werkezel. De karakterisering ‘werkezel’, of
‘werk-, slaaf’ zal zeker van toepassing zijn, vooral waar het gaat om
eenmansondernemingen: Johnson begon van de grond af aan en Kruyskamp
bouwde in zijn eentje voort op werk van anderen. Toch zal men altijd die
karakterisering moeten completeren met een gevoel van bewondering voor de moed
der wanhoop waarmee dit soort werk tot stand wordt gebracht.
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Achter de raampjes van de postkoets
Hella Haasse en het vervolg op de geschiedenis der Bentincks
De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck door Hella S. Haasse
Uitgever: Querido, 292 p., f39,50
Jacques Kruithof
Ruim drie jaar geleden verscheen van Hella S. Haasse het boek Mevrouw Bentinck
of Onverenigbaarheid van karakter. Volgens de ondertitel was het ‘een ware
geschiedenis’: in brieven en documenten, met naar verhouding weinig verbindende
tekst, vertelden de historische personages over hun leven, zorgen en relaties.
Centraal stond het verstandshuwelijk tussen de Duitse gravin Charlotte Sophie von
Aldenburg (1715-1800) en de Hollandse politicus Willem Bentinck (1704-1774), dat
in 1733 werd gesloten, en zes jaar later spaak liep door Charlottes verhouding met
haar jeugdvriend Albrecht Wolfgang graaf zu Schaumburg Lippe (1698-1748). Het
laatste gedeelte van het boek liet in vogelvlucht de afwikkeling van de scheiding
zien, en suggereerde ‘een andere geschiedenis’: het verdere leven van mevrouw
Bentinck.
Het vervolg heet nu De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck; het bestrijkt
de twintig jaren nadat Charlotte haar echtgenoot verliet, waarin die twee in een lang
voortslepende reeks processen elkaars tegenpartij zijn. De ondertitel luidt hier: ‘een
geschiedverhaal’, wat wijst op een andere opzet.
Tegen Mevrouw Bentinck heb ik indertijd het bezwaar geopperd dat alleen
ogenschijnlijk de documenten voor zich zelf konden spreken. Het ging om vertaalde,
deels bewerkte teksten. Uit welk materiaal de keuze gemaakt was, kon de lezer niet
weten. Een mooi voorbeeld geeft dit tweede deel: er is een heel hoffelijk en charmant
briefje van de Oostenrijkse kanselier Kaunitz aan gravin Bentinck. Een bedrieglijke
tekst: een vrijwel gelijkluidende brief stuurde de man naar een heel andere dame.
Belangrijker is nog dat de briefschrijvers zich voordoen in een ‘epistolaire
schijngestalte’: ze bezigen hoofdzakelijk formele taal en voorgeschreven wendingen;
in de accurate bezorging van hun post en in de onschendbaarheid van het
briefgeheim geloven ze niet.

Hella S. Haasse

Mevrouw Bentinck vormde dus een selectie uit een geheel dat de lezer onbekend
was, gemaakt op grond van een interpretatie die de schrijfster goeddeels achterhield.

Onverbloemd
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In De groten der aarde is de verhouding tussen de geciteerde archiefstukken en
het commentariërende verhaal van mevrouw Haasse heel anders: merendeels
kortere fragmenten in een uitgesponnen relaas, dat onverbloemd de gegevens duidt,
veronderstellingen opwerpt, leemten en vragen signaleert. Daarbij duiken ook twijfels
op over zaken die in het vorige boek al afgehandeld waren. Sinds wanneer, bij
voorbeeld, wist Bentinck van de verliefdheid van zijn vrouw? Hoe kunnen zijn brieven
aan haar minnaar uitgelegd worden?
Ook dit deel is geen historische roman, maar een reconstructie van gevoelens,
drijfveren, denkbeelden en hersenschimmen. Dat de schrijfster nu duidelijk de
touwtjes in handen houdt, maakt er een eenheid van, wat ik ten opzichte van het
hybride Mevrouw Bentinck als winst beschouw. Het maakt om te beginnen het
taalgebruik wat minder riskant: ik heb me destijds verbaasd over Bentinck die bij
zijn vrouw ‘respons wil wekken’. Hier kan over de koning van Pruisen iets
gemakkelijker gezegd worden dat hij zijn vrouw verafschuwde ‘die geen flauw begrip
had van de realiteiten in de man-vrouw-verhouding’, al doet ook dit komisch en
anachronistisch aan.
De afstand tot de roman is overigens kleiner geworden; zie de volgende inzet van
een hoofdstuk: ‘Op de zevende januari 1750, omstreeks het middaguur, ratelde een
met zes paarden bespannen reiskoets over de hardbevroren westelijke toegangsweg
tot de stad Berlijn. Op het dak van de wagen, achter de rug van de koetsier en zijn
knecht, beiden diep weggedoken in beijzelde mantels, waren kisten en koffers
opgestapeld, die de aandacht trokken door bijzonder grote gekroonde monogrammen
op zijkant en deksel... Achter een van de raampjes, tussen de half opengeschoven
leren gordijnen viel tegen de donkere achtergrond van het interieur een
vrouwengezicht te onderscheiden, blank binnen de plooien van haar reiskap’. Een
waardig begin voor een negentiende-eeuwse historische roman.
Desondanks: het is een reconstructie, waarin de beide antagonisten in beslissende
levensjaren worden gevolgd, met de welwillende objectiviteit die een afstand van
eeuwen kan opleveren. Het historische kader krijgt meer aandacht: Bentinck is een
van de invloedrijkste regenten in de Republiek geworden; Charlotte Sophie bezoekt
gekroonde hoofden en hun entourage om haar zaak te bepleiten. Op hun levensweg
ontmoeten zij zonderlinge prominenten. Bentinck komt menselijker voor de dag dan
in deel een, waar hij een schijngestalte bleef. Doordat de visie van de schrijfster
verder reikt dan ‘het totaalbeeld van zijn persoonlijkheid zoals de buitenwereld dat
te zien kreeg’, worden mogelijke beweegredenen en emoties achter het decorum
van de pruikentijd toegekend aan een man die anders een ledenpop gebleven was.
Als politicus die de boot mist, krijgt Bentinck zelfs iets tragisch. Binnenslands lukt
het hem wel, het stadhouderschap in ere te herstellen, maar zijn
hervormingsvoorstellen lopen op niets uit. In de buitenlandse verhoudingen vergist
hij zich deerlijk, al sleept hij nog enkele verdragen uit het vuur. Plichtsbesef,
zelfdiscipline en nog velerlei deugden sieren deze regent van de oude stempel,
maar hij mist ieder sprankeltje genialiteit, dat zijn vrouw niet te ontzeggen valt.
Meer dan een sprankje lijkt het overigens niet. Charlotte Sophie moet een boeiende
vrouw geweest zijn, uitblinkend in conversatie en esprit, de waardige gesprekspartner
van Voltaire en andere geleerden, en van de hovelingen die haar zo interessant
vonden, maar werkelijk kaliber blijkt uit deze boeken niet.

Spelletjes
Om eerlijk te zijn: ik vond haar in deel een, verliefd en gedreven tot vrijheid, boeiender
dan in deze periode van haar leven, waarin ze van haar vrijheid een vreemd gebruik
maakt. Steeds in de weer om materieel te redden wat er te redden valt (voor haar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

zelf, haar buitenechtelijke kinderen, en allengs een groepje beschermelingen), blijkt
ze weinig oog voor de werkelijkheid te vertonen. Telkens maakt ze zich illusies over
rechtvaardiger regelingen, en daarmee verspeelt ze het krediet dat ze in Berlijn en
Wenen bezat. Ze leeft in een luchtkasteel, zoals de schrijfster zegt, speelt spelletjes
in de
Vervolg op pagina 43
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De dood in het dal
Het opmerkelijke debuut van Thomas Hürlimann
Die Tessinerin door Thomas Hürlimann Uitgever: Ammann Verlag,
Zürich, 126 p., ± f29,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Er verschijnt een debuut van een jonge auteur als eerste boek van een nieuw
opgerichte uitgeverij, een eenmansbedrijfje, en het wordt de gebeurtenis van het
jaar. Op de bestsellerlijst van de SWF (Süd-West-Funk), de enige serieus te nemen
lijst in de Bondsrepubliek, die samengesteld wordt door een keur van critici op grond
van hun waardeoordeel en die niet uitgaat van de verkoopresultaten van boeken
zoals de wekelijkse bestsellerlijst van Der Spiegel, verschijnt Die Tessinerin van
Thomas Hürlimann bovenaan.
Het culturele programma ‘Aspekte’ van het ZDF (Duitsland 2) kent aan het boek
een literaire prijs toe en Marcel Reich-Ranicki komt hoogst persoonlijk het nieuw
ontdekte talent toelichten. Binnen een maand zijn twee oplages de deur uit. In de
Zwitserse boulevardbladen wordt zelfs uitvoerig aandacht besteed aan Thomas
Hürlimann, maar daarbij gaat het minder om de literaire kwaliteit van zijn debuut als
wel om het feit dat Thomas een lid is van de ‘Hürlimann-dynastie’ hij is een zoon
van Bundesrat Hürlimann, één van de zeven machtigste mannen van het land, en
als zodanig interessant voor de klatsch-rubriek.
Tegelijk met het verschijnen van zijn proza-debuut vindt in Zürich de opvoering
plaats van zijn toneelstuk Grossvater und Halbbruder dat ook in Bazel en Wenen
op het programma staat en dat zeer gunstige kritieken krijgt. Het stuk speelt rond
een vermeende halfbroer van Hitler die naar Zwitserland komt en daar op grond
van het Zwitserse opportunisme zowel vereerd als verguisd wordt. Thomas Hürlimann
is op aller lippen en er is geen twijfel over dat dat niet het gevolg is van handige
manipulaties maar volstrekt terecht gebaseerd is op de kwaliteit van zijn werk: Die
Tessinerin, een bundel met zes korte verhalen, verdient, vooral op grond van het
titelverhaal, alle aandacht.

Thomas Hürlimann

Twee jaar geleden stierf een jongere broer van Thomas Hürlimann, een dood die
hij van zeer nabij meemaakte en die eindelijk allerlei blokkades verwijderde die hem
tot dan bij het schrijven hadden gehinderd. Door het sterven van zijn broer had hij
zijn thema gevonden: de dood en de eenzaamheid, het vreemd-zijn in de wereld.
Al in 1974 was het voor Hürlimann noodzakelijk geworden de bedompte Zwitserse
omgeving te verlaten en zich in Berlijn te vestigen in de wijk Kreuzberg waar hij zich
tussen andere ontheemden, Turken vooral, thuis voelde. Een aantal jaren werkte
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hij als regie-assistent aan het Berlijnse Schiller-theater. De dood van zijn broer
maakte volgens zijn zeggen een einde aan de leugenachtigheid van zijn denken en
handelen die hem tijdens een strenge opvoeding in het elite-internaat van het klooster
Einsiedeln was aangeleerd.

Schijnwereld
Deze biografische achtergronden zijn in het geval Hürlimann relevant omdat zijn
werk sterk autobiografisch getint is. In het eerste verhaal, ‘Begegnung’, dat de
apocalyptische sfeer van een Kreuzbergse kroeg schildert, wordt de hoofdpersoon
bedreigd en is zich op dat moment bewust hoe ver hij van huis is geraakt. Hij is een
vreemdeling, ‘een van degenen uit het Alpenland die naar de Grote Stad gevlucht
zijn. Iemand die het in het verre vaderland aan beweging ontbrak.’ In ‘Die
Pechbindung’ vertelt een Ik over de roddelpraatjes die in zijn geboortestad, die hij
soms bezoekt, de ronde doen over een tandarts die vrijgezel is en een door iedereen
voor kleurloos en zielig aangezien kantoormeisje, een roddel die tot gevolg heeft
dat het meisje zelf in haar verloving met de tandarts gaat geloven tot ze, met de
feiten geconfronteerd, geruisloos uit de stad verdwijnt. Het is mogelijk dat in dit
verhaal de Ik en de tandarts één en dezelfde persoon zijn, of ook de Ik en het
kantoormeisje. De ondertitel van ‘Die Pechbindung’ luidt niet voor niets ‘Ein
Selbstporträt’.
‘Das Innere des Himmels’ is expliciet autobiografisch en vertelt de gebeurtenissen
op de dag dat de hoofdpersoon door moeder, grootvader, broer en zusje naar het
internaat Einsiedeln wordt gebracht waar zijn opvoeding onder professionele leiding
zal worden voortgezet. In de kloosterkerk, samen met de moeder knielend voor de
zwartgeblakerde madonna, ervaart de jongen de mystiek en de schoonheid van de
hem omringende ruimte en even weet hij dat de hemel er van binnen zó uit moet
zien. Kort daarop rijdt de familie weg en wordt hij opgenomen in een groep jongens
die bezig is de pik-orde te bepalen. Het is duidelijk dat hij een ongunstige plaats in
de hiërarchie toegewezen zal krijgen, een plaats die hem tot een vreemdeling zal
maken in de wereld van de flinke kerels.
Het autobiografische gegeven van het sterven van de broer speelt in ‘Die Haare
der Schönheit’ en in ‘Die Tessinerin’ ook een rol. In ‘Die Haare der Schönheit’ wordt
verteld van de poging een schijnwereld in stand te houden tegenover de stervende
broer, tot deze begint te spreken en die poging de grond in boort. Vanaf nu, geeft
de broer de verteller als opdracht mee, kun je niet meer de zinnen van anderen
naspreken. Nu zul je je eigen werkelijkheid en je eigen taal moeten spreken. In het
verhaal dat daarop volgt, in ‘Die Tessinerin’ blijkt dat Hürlimann inderdaad over die
eigen taal beschikt. Het stervensproces van zijn broer heeft hij in dit verhaal
omgewerkt tot het sterven van een vrouw, de echtgenote van de dorpsonderwijzer,
die in het sombere dorp waar zij haar leven sinds haar huwelijk heeft doorgebracht,
een vreemde is gebleven.
In ‘Die Tessinerin’ zijn Hürlimanns thema's de dood en de eenzaamheid, op een
indrukwekkende manier met elkaar verweven. Door het sterven van de vrouw te
beschrijven en dat wat zich daaromheen afspeelt, geeft hij ook een beeld van haar
leven. Dat leven bestond uit een schamel beetje verlangen en herinnering, uit een
of twee voorvallen, uit jaren van wachten, minuten tellen, regelmatige verplichtingen
vervullen, uit doffe berusting. Die Tessinerin, de vrouw uit het zonnige, door Italiaanse
levendigheid bepaalde zuiden van Zwitserland, heeft met haar huwelijk haar leven
opgegeven. Getuchtigd door de pedanterie van de dorpsschoolmeester heeft ze in
het sombere dal slechts kunnen vegeteren. De kanker die nu in haar lichaam
huishoudt, krijgt de vorm van een dodelijk protest tegen de lijdzaamheid waarmee
ze alles heeft ondergaan. Alleen door te sterven wordt ze even in de gemeenschap
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van het dorp, die haar altijd heeft genegeerd, opgenomen - voorbijgangers kijken
omhoog naar het raam waarachter ze de stervende vrouw weten. Men neemt notitie
van haar. ‘Op de maandag in de namiddag stonden Habernoll en Kälin naast elkaar
op straat en keken naar het huis van de onderwijzer. Ze hadden hun soldatenjassen
aan. Er
Vervolg op pagina 43
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‘Een christelijke draaitol van huis uit’
Rome en Poona liggen op een steenworp afstand
Van Rome naar Poona door Swami Deva Siddhartha (Theo van Langen)
Uitgever: Arcanum, 136 p., f17,50
Lodewijk Brunt
De hoop dat er uit onedele metalen zuiver goud te maken valt is al lang vervlogen,
maar de alchemie bloeit als nooit tevoren. ‘Ik ben zomaar ineens een zonderling,
een eenling. Plotseling sta ik overal buiten. Ik ben niet links; niet rechts. Niet
katholiek, maar ook niet helemaal los daarvan. Wat ben ik dan wel?’ Aan het woord
is ex-pater Theo van Langen, tegenwoordig Swami Deva Siddhartha, in een boekje
over zijn bekeringsgeschiedenis. Zijn jurk is niet meer zwart maar oranje, het uniform
van de Roomse kerk is vervangen door dat van de Bhagwan-sekte.
Het goud waar de alchemisten van nu op uit zijn is van geestelijke kwaliteit, van
oude, onedele persoonlijkheden worden flonkerende nieuwe identiteiten gefabriceerd.
Magister Bhagwan heeft de afgelopen jaren zijn ‘penis van licht’ - zoals Swami
Foudraine het tegenover Bibeb uitdrukte - diep in duizenden verdoolde zoekers
gestoken. Een oranje falout heeft zich in snelle vaart over de wereld verspreid.
IJverige apostelen doen kond van de blijde boodschap, liefst in de vorm van
dagboekaantekeningen, want dat lijkt ‘diep’ en ‘echt’.
Swami Deva Siddhartha beschrijft zijn leven als een aangrijpend menselijk drama,
er kan geen lachje af. Menige pagina van zijn dagboek moet onleesbaar geworden
zijn door de tranenvloed die de auteur er regelmatig op gestort heeft. ‘Bhagwans
boeken hebben me de ogen geopend. Soms als ik naar zijn foto's keek, liepen de
tranen zomaar over mijn wangen. (...) En toen ik het boek I am the gate gelezen
had, heb ik een weekend lang zitten vechten met mezelf. Jankend en schreeuwend
soms...’; ‘Ik heb in de stafvergadering officieel meegedeeld dat ik mijn baan opzeg
en voor langere tijd naar Poona wil. Ik heb het snikkend gezegd’; ‘Ik heb een avond
zitten grienen in mijn letterlijke vrijgezellenflat: “Ik ben alleen. Er is niemand die echt
van me houdt”’; ‘Als ik intens meedeed, moest ik soms schokkend huilen’; ‘Op dat
moment voel ik me helemaal geen God. Ik voel wel tranen’; ‘En toch nog wat huilerig
neem ik afscheid van allerlei mensen.’
Van jongsaf aan is de auteur katholiek opgevoed, als puber wilde hij reeds
missionaris worden. In de jaren zeventig slaat de twijfel echter genadeloos toe: ‘De
God van mijn jeugd was op sterven na dood (...) Het was een pijnlijk proces. Soms
was het of de grond onder mijn voeten wegzakte.’ Hij verlaat de kerk, zweert het
celibaat af en wordt vormingsleider. Dan hoort hij voor het eerst over Bhagwan; hij
is meteen gegrepen. ‘Ik voelde vanaf het begin aan dat het bij Bhagwan om de kern
ging. En dat hij op een heel nieuwe manier mijn religieuze kern kon raken.’ Kort
daarna tooien zijn vriendin en hij zich met nieuwe namen die Bhagwan hen schriftelijk
heeft gegeven. Ze hullen zich in de bijpassende uitmonstering.
In 1978 reizen Ma en Swami af naar Poona om zich aldaar een halfjaar in de
onmiddellijke nabijheid van de grote meester te vestigen. Het gewone leven in India
is niet bepaald een pretje. ‘Ik word hier knettergek in dit smerige hotel van de
toeterende riksja's, kakelende mensen, vreemdsoortigste geluiden, broeierige hitte
en stekende muskieten (...) Die horden mensen, die lawaaierige stad, die smerige
hutten, die armoe, die bedelaars, dat primitieve gedoe overal waar je komt. Het is
net of ik in een gekkenhuis terecht ben gekomen. Moet ik hier mijn leven slijten?
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Wat ben ik in Godsnaam begonnen? Hier in dit smerige, broeierige, stinkende land.’
De vooruitzichten op enig contact met de plaatselijke bevolking zijn niet rooskleurig:
‘In het stadsbeeld overheersen voor mijn gevoel de passieve, suffe, indolente trage
mensen die voor hun krotten of vijfdehands winkels naar oude vulpennen of
pindadoppen zitten te staren.’ Maar ja, om India was het tenslotte niet begonnen.

Bewustzijnstechnieken
De oranjehemden te Poona zijn in de gelegenheid om zich van de buitenwereld af
te zonderen. Ze kunnen de hele dag met zich zelf bezig zijn in de ashram. Dat is
de plaats waar aan de lopende band nieuwe identiteiten worden geproduceerd,
daar ontdekken Bhagwans volgelingen hun ‘ware ik’. De manieren waarop dit gebeurt
zijn variaties op eeuwenoude thema's. Zoals Jezus van Nazareth zielen schijnt te
hebben gewonnen met behulp van een flinke slok wijn, zo maakt Bhagwan gretig
gebruik van quasi-wetenschappelijke ‘bewustzijnstechnieken’, in combinatie met
traditionele middelen als meditatie, dansen en lange toespraken. Alles draait om
zelfbespiegeling. Swami Deva Siddhartha houdt zich de eerste tijd bezig met
‘hypnotherapie’. Een onderdeel daarvan is ‘stiltemeditatie’, waarbij alle deelnemers
een etmaal lang zwijgend moeten doorbrengen, worstelend met de vraag: wie ben
ik? Extase is het gevolg. ‘Ik ga de Boeddha-hal in. En dan gebeurt er ineens iets
heel vreemds. Het is net of ik even van de aardbodem verdwijn. (...) Ik ervaar de
absurditeit van de gescheiden ikken. Ik begin vreselijk te huilen. Ik weet me geen
raad met al die ervaringen die me overspoelen. Dan kijk ik naar de levensgrote foto
van Bhagwan op het podium. Er is een soort fluïdum, eenheid. Even later stotter ik:
Bhagwan. Ik... kkk... ka-ka-pot... Ik trilll. Ik ervaar alles om me heen intens. Ik kan
er geen woorden voor vinden. Ze lijken absurd. Ze lijken een farce. Al die dansende
mensen in hun rood en oranje dat ik fel voel. Die spelende kinderen, de muziek, de
ruisende bomen buiten me, de wind, de dierengeluiden, alles is één met mij. Ik ben
één met die goddelijke energie in allerlei verschillende vormen.’ Het spreken in
tongen mag tegenwoordig vervangen zijn door het spreken met je zelf, de uitkomst
blijft gelijk: eenheid, goddelijke energie, fluïdum, heilige geest, ruisende bomen.

Gekke bekken
Na de hypnotherapie is het de beurt aan de razend populaire ‘tantragroep’ onder
leiding van groepsleidster Sudha. ‘De groep was nog niet begonnen of hup kleren
uit en een voor een je eigen seksuele “hang-ups” vertellen’, bericht Swami en hij
vraagt zich af of je op deze wijze dichter bij de bron van alle moeilijkheden komt.
Hij wordt snel uit de droom geholpen. ‘Af en toe gaan er lichtjes in me branden.
Sudha was in een spontaan spel een poes geworden. En terwijl we allemaal bloot
in de kring zaten, ging ze ons miauwend stuk voor stuk de tepels en geslachtsdelen
likken. Steeds maar gekke bekken trekkend. Toen ze bij mij in de buurt kwam, vond
ik dat best eng. Stel je voor dat ik er een stijve pik van krijg! Dan zit ik mooi voor
aap! Prompt gebeurde het natuurlijk. En zij maar lachen. Toen moest ik er ineens
ook zelf om lachen. Ik slaakte een zucht van verlichting. Een tijdje later lagen een
man en een vrouw te neuken. Toen tilde ze de man die bovenop lag even aan zijn
benen op om te zien of hij “erin” zat. En toen applaudiseerde ze met zo'n gebaar
van: “Grote jongen!”. Haar spot en spel staan loodrecht op de serieuzigheid waarmee
ik seks toch nog altijd benader.’ De ‘serieuzigheid’ houdt niet lang stand: als Swami
een ‘onschuldig maagdelijk uitziend meisje’ voorbij ziet lopen kost het zijn ware zelf
weinig moeite om door te breken. ‘Toen ik eenmaal met haar bezig was, vond ik
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het allerminst eng. Ik trok me niets aan van haar angstgeroep. Tenslotte staakte
Sudha ons wilde spel. Het had lang geduurd. Het meisje bood ontzettend veel verzet.
Ik heb het dierlijke gevoeld. Nog lang zat ik te trillen. Pure energie stroomde door
me heen.’
Zwijgen, praten, dansen of kleine meisjes verkrachten - het zijn te Poona allemaal
middelen tot éénzelfde doel: bezig zijn met je zelf, extase en het deelachtig worden
van de ‘goddelijke energie’. In het begin komt die energie nog in stoten en schokken,
maar na een halfjaar is Swami zélf energie geworden, een soort batterij. De alchemie
heeft zijn werk gedaan. ‘Mijn lichaam gloeit nog na. Op sommige plaatsen tril ik. Ik
voel me zo rustig, zo helemaal tevreden. Alles is goed zoals het is. Elke beweging
die ik nu maak is bijna zweverig. Ik voel alles bewust, heel bewust.’
De climax komt een paar dagen voor Swami's vertrek naar Nederland. Hij mag
bij de grote baas op het podium komen. ‘Toen mijn naam werd afgeroepen voelde
ik me wat zenuwachtig. Maar toen Bhagwan zei: “Kom maar wat dichterbij”, waren
de zenuwen voorbij. Hij riep een aantal vrouwen op als medium. Ze vormden een
krans om me heen. Ik liet het maar op me afkomen. Het licht ging uit. Het was
pikdonker. De mu-
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ziek begon te spelen. Ik hoorde de vrouwen om me heen kreunende geluiden maken.
Ze hielden mij vast. (...) Toen ging het licht weer aan en ik voelde ineens hoe
Bhagwan mijn voorhoofd aanraakte. Het waren flitsen. Ik weet bij God niet wat er
gebeurde. Af en toe was het een vreemd gevoel. Ik kan het moeilijk beschrijven.
(...) Ik had moeite om op te staan. Ik voelde me heel erg wankel. Iemand droeg me
bijna naar mijn plaats. En daar bleef ik de gloed voelen’.
Later, terug in Nederland, begrijpt Swami opeens de betekenis van dit alles. Door
een dicht waas van tranen ziet hij op de Bhagwan-kalender een afbeelding van de
meester in diepe meditatie. De tekst eronder luidt: ‘God is niet buiten je. Hij is in je.
God is niet een objekt. Hij is jou subjektiviteit. God is jij’.
Een jaar of dertig geleden begon het in de officiële kerken door te dringen dat de
meeste mensen het zo langzamerhand wel voor gezien hielden met de gangbare
godsdienst. De zaak zag er somber uit, het ene kerkgebouw na het andere kwam
leeg te staan. Vooral de jeugd baarde zorgen, alom werd geklaagd over een
‘generatiekloof’. De ‘jongeren’ spraken een vreemde taal, hielden van bizarre
lawaaimuziek, leken wel in een andere wereld te leven. Om de kloof te overbruggen
waren de kerkvaders bereid vér te gaan. Een leger van hippe paters, nonnen en
dominees rukte aan, kerkdiensten werden door popconcerten vervangen. Vrijen
voor het huwelijk mocht opeens en tegen zelfbevlekking bleken bij nader inzien
geen bezwaren meer te bestaan. Het hielp allemaal niets. De jeugd ging haar eigen
weg en de brigade van gitaarspelende zielzorgers kon niet veel anders doen dan
daar hijgend achteraan te rennen.
In het levensverhaal van Theo van Langen wordt deze ontwikkeling perfect
weerspiegeld. Ooit maakte hij deel uit van de Zingende Paters van Stein, een
ensemble dat het evangelie uitdroeg in de vorm van cabaret. Hij was jeugdkapelaan
in Limburg en jongerenpastor in de bollenstreek: ‘Met of zonder gitaar droeg ik mijn
dromen over Jezus op eigentijdse wijze uit.’
Hij vertelt over een mis te Noordwijk, die hij voorgaat op uitnodiging van de
plaatselijke ‘jongerenmisgroep’. Het priesterkoor wordt volgehangen met ballonnen,
want ‘wij willen de mensen in de kerk weer eens echt wakker schudden’. ‘Het
inleidend lied wordt uit volle borst meegezongen. De drummer slaat er flink op los
en de kinderen in de kerk genieten zichtbaar. Maar dan gaan we over op een aantal
provocaties waarmee we de mensen “wakker” willen maken. De mooie woorden
worden vervangen door een mimespel dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Een kollage van teksten op grammafoonplaten doet de deur dicht. Iemand loopt
demonstratief de kerk uit. En als er één schaap over de dam is, volgen er meer.
Soms lopen hele kerkbanken leeg. “Nu gebeurt er tenminste iets,” hoor ik een paar
jongeren van het koor achter me fluisteren.’
Het is pater van Langens laatste mis geweest, nog diezelfde dag vraagt hij ontslag.
Door een liedje van John Lennon raakt hij vervolgens in een geloofscrisis en dan
zijn de remmen los. In een paar jaar weet hij de generatiekloof niet alleen te
overbruggen in zijn eentje, maar zelfs totaal uit te wissen. Hij probeert het een tijdje
met Jezus als revolutionair (‘want mijn hart ging uit naar de noden van de Derde
Wereld’), verdiept zich in ‘hasj, yoga, milieuvraagstukken, jeugdlonen en
demokratisering’, komt in aanraking met ‘de oriënt’, stort zich op de humanistische
psychologie, voelt zich aangetrokken tot het ‘psychoterapeutische mekka Esalen
in Californië’, hoort spreken over Bhagwan. Hij krijgt een baan als cursusleider op
een Drents vormingscentrum op het moment dat hij net besloten had ‘meditatie en
maatschappij’ te combineren. ‘Met staatssubsidie kon ik in een luxueus
internaatscentrum tegen een riant salaris met maatschappijkritische en meditatieve
dingen bezig zijn.’ Hij geeft ‘alleenstaande-ouder-kursussen’, komt via zijn spoedig
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opgeduikelde vriendin in contact met het feminisme ‘in allerlei vormen’, doet aan
‘feministisch vrouwenwerk’, ‘bewust koken’ en wat al niet. Als vormingsleider is hij
zeer getapt, want hij laat zijn cursisten in plaats van ‘meneer’ gewoon ‘Theo’ zeggen.

Draaitol
De intellectualistische zelfontplooiingstechnieken van de Bhagwansekte zijn bij
uitstek geschikt voor het slag overjarige hippies als Van Langen of Foudraine,
mensen die bij het naderen van de middelbare leeftijd doodsbang worden dat ze
niet meer tot de voorhoede behoren, dat ze het contact met de tijd verloren hebben
en de boot geheel dreigen te missen. Swami Theo laat er geen twijfel over bestaan
dat Bhagwan hem er bovenop geholpen heeft. Zijn leven is totaal veranderd en hij
loopt weer helemaal voorop, met of zonder gitaar.
Ogenschijnlijk lijkt het inderdaad een hele stap van de zwarte brigade naar de
oranje brigade. In werkelijkheid valt het nogal mee. Theo van Langen is zijn hele
leven fanatiek op zoek geweest naar de blijde boodschap, Swami Deva Siddhartha
doet niet anders! ‘Ik mediteer nu af en toe voor de foto van Bhagwan op mijn kamer.
En even leken in een flits Jezus en Bhagwan samen te vallen.’ Als hij al zijn
ervaringen met Bhagwan overziet, merkt Swami op: ‘Niemand heeft mij dichter
gebracht bij wat voor mij Jezus eigenlijk beoogt dan deze Bhagwan. Waar ik in mijn
rooms priesterschap en kloosterleven altijd naar op zoek was, kon ik in Poona meer
en meer vinden.’ Het getuigt bepaald van zelfkennis als hij op zeker moment uitroept:
‘Ik ben een christelijke draaitol van huis uit.’ De weg van Rome naar Poona wordt
door Swami Theo beschreven als lang en moeilijk, in werkelijkheid liggen beide
oorden op niet meer dan een steenworp afstand van elkaar. Je kunt je zelfs afvragen
of pater Theo ooit uit Rome vertrokken is.

Hella Haasse
Vervolg van pagina 38
marge van de diplomatie, overschat zich zelf onophoudelijk, totdat het haar opbreekt.
Nu de echtlieden gescheiden zijn, vallen de overeenkomsten tussen hen pas
goed op. Allebei opereren ze tussen de groten der aarde, mede om hun
privé-belangen te waarborgen. Allebei worden ze aangespoord door hun
verantwoordelijkheidsgevoel (jegens kinderen en anderen). Allebei zien ze onder
ogen dat niet de rede, maar de passie de voornaamste motieven van het menselijk
handelen bepaalt. Zo gezien, bestaat er tussen die twee ‘onverenigbare karakters’
een verwantschap, waarin de uitersten elkaar raken.
Het verhaal laat Bentinck in de steek vlak voor zijn uiteindelijke falen in de
Nederlandse en Europese politiek; hij heeft dan nog vele jaren voor de boeg. Hij
duikt alleen nog even op bij de laatste ontmoeting met zijn echtgenote: in 1761
bezoekt zij, tegen alle afspraken in, Den Haag. Had zij geweten dat haar leven nog
eens te boek gesteld zou worden, dan had ze met het oog op de compositie
nauwelijks iets beters kunnen verzinnen.
Charlotte Sophie bevindt zich op de laatste bladzijden, van het Weense hof
verbannen, in het kasteel van Jever, in de nabijheid van de erfgoederen waar zij
tevergeefs aanspraak op maakt. Het lijkt er dan op dat zij, die heel aardig met de
pen overweg kan, zich op het schrijven zal werpen.
In mijn bespreking van Mevrouw Bentinck heb ik gezegd dat de lezer Hella Haasse
bijna tot een of meer vervolgen mocht verplichten. Nu de slotzin van De groten der
aarde luidt: ‘zij had - maar dat kon zij niet weten - nog veertig jaar te leven’, heeft
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de schrijfster zelf een verplichting op zich genomen. Deze lezer zal haar daaraan
houden.

Thomas Hürlimann
Vervolg van pagina 39
zat sneeuw in de lucht. Kälin legde zijn handen op de steel van zijn schop. Hij moest
nog naar het kerkhof had hij tegen Habernoll gezegd. Zo, had Habernoll geantwoord,
naar het kerkhof. Ja, zei Kälin. Na lang zwijgen zei Habernoll: ze is broodmager
geworden, de Tessinerin.’
Rond de langzaam stervende vrouw is ook een ander sterven aan de gang: het
geïsoleerd liggende dorp vindt geen aansluiting bij de grote veranderingen die in
de wereld gaande zijn. De jonge mensen trekken weg, het dorpsschooltje zal moeten
sluiten, in het café wordt de ondergang van de schoolmeester door zijn politieke
rivalen al voorbereid. Met de Tessinerin sterft de tijd, treedt de stilte in. Midden in
het verhaal is er plotseling de stem van de schrijver die het vertellen onderbreekt
om over het sterven van zijn broer te praten: ‘Wie in een sterfhuis aan een sterfbed
zit, wie in zijn hersens naar woorden zoekt om niet gek te worden en als een idioot
te grijnzen, die ervaart, of hij nu de onderwijzer uit Eutel is aan het bed van zijn
vrouw of ik aan het bed van mijn broer (waar ik over wilde schrijven en niet schrijven
kan), dat een stervende je vreemd wordt omdat hij stilte verbreidt - een plechtige
stilte.’
Zulke toevoegingen, die het verhaalperspectief negeren, permitteert Hürlimann
zich regelmatig. Het maakt zijn proza ongekend eigenzinnig, hij schept er een nieuwe
vertelvorm mee die een spel speelt met verteller, auteur en ik-persoon en daarmee
met de fictionaliteit. Een nieuwe poëtica zal nodig zijn om de structuur van Hürlimans
verhalen te beschrijven. Toch is het experiment met die structuur niet zo dat het de
kracht van het vertelde, de sfeer en de spanning van het verhaal ondergraaft. Wat
dat verhindert is de originaliteit van de taal, is de mengeling van betrokkenheid en
afstandelijkheid waarmee Hürlimann zijn personen en situaties beschrijft. Het zal
me niet verbazen als Thomas Hürlimann een van de grote talenten van de toekomst
zal blijken te zijn.
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Het sprookje van de heks
Leven en werk van Karen Blixen/Isak Dinesen
Letters from Africa 1914-1931 door Isak Dinesen Uitgever: Weidenfeld
& Nicolson, 474 p., f74,10 Importeur: Keesing Boeken
Paul Brennan
Isak Dinesen werd in 1885 Karen Christentze Dinesen gedoopt. Maar haar broer
noemde haar Tanne, een naam die hij in zijn met liefde geschreven biografie Tanne
- My Sister (1975) bleef gebruiken. In 1914 werd ze door haar huwelijk barones
Karen Blixen-Finecke, maar in die tijd kenden de meesten van haar vrienden haar
als Titania, de titel van een andere biografie uit 1967 van Parmenia Migel.
Toen ze begon te schrijven, koos ze de mannennaam Isak (wat ‘gelach’ betekent
in het Deens) en voegde daar haar meisjesnaam Dinesen aan toe. Isak Dinesen
werd de auteur van Out of Africa (1952), Winter Tales (1942), Last Tales (1957),
Angelic Avengers (1946), Anecdotes of Destiny (1958), Seven Gothic Tales (1934),
Shadows in de Grass (1960), Ehrengard (1963) en twee bundels essays, Carnival
(1977) en Daguerrotypes (1979). In de tijd dat Denemarken door de nazi's was
bezet, publiceerde ze een roman onder de naam Pierre Andrezel. Toen men
vermoedde dat zij zich onder die naam verschool, schreef ze een brief naar een
krant waarin ze zei: ‘een pseudoniem is geen bedrog, het is een masque.’
Blixen/Dinesen beschrijft een droomwereld. The Dreamers uit Seven Gothic Tales
wordt door vele critici als haar allerbeste werkstuk gezien. In dat verhaal zegt de
ballerina die lijdt onder een wreed afgebroken verhouding: ‘Ik zal nooit meer één
persoon zijn... nooit meer zal ik mijn hele bestaan in één vrouw laten opgaan.’ Eén
naam betekent één identiteit en dus een hokje waar je niet uit kunt. Het feit dat
Blixen/Dinesen verschillende namen gebruikte, geeft al aan hoe zeer ze uit dat
beklemmende hokje wilde ontsnappen.
Haar ontsnappingspogingen vinden hun weerslag in de stijlmiddelen die ze in
haar verhalen toepast, maar ook in haar houding tot sommige vrienden en
collega-schrijvers. De oorzaak van haar ontsnappingspogingen ligt in door verdriet
en ambitie zwaar verwrongen emoties. Deze emoties, losgebarsten na haar
ervaringen in Afrika, gaven haar een grote hang naar privacy. Tijdens die speurtocht
naar privacy, en de bijbehorende onkwetsbaarheid, ontstonden de vele gezichten
van Blixen/Dinesen.

Aan de rand
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Karen Blixen/Isak Dinesen in Afrika

The Dreamers is een prachtige droom-in-een-droom; een literaire vluchtpoging.
De verteller zegt: ‘dromen is de beschaafde manier om zelfmoord te plegen. Als je
's nachts in slaap wilt komen, moet je niet, zoals de mensen zo vaak zeggen, in
gedachten een lange rij schapen of kamelen door een hek laten gaan, want die
lopen allemaal dezelfde kant op en dan gaan je gedachten met ze mee. Nee, je
moet aan een diepe bron denken. Helemaal onderaan in die bron, precies in het
midden, komt een stroom water naar boven die in kleine stroompjes alle kanten
oploopt, net als de stralen van een ster. Als je je gedachten met het water mee kunt
laten gaan, niet één kant op, maar naar alle kanten tegelijk, val je in slaap. Als je je
hart het grondig genoeg kunt laten doen... ga je dood.’ Dat is Dinesen/Blixens literaire
motto - zoveel kanten tegelijk op denken en het zo lang mogelijk volhouden zonder
zelfmoord te plegen. In de loop van het verhaal The Dreamers neemt Dinesen/Blixen
de lezer mee naar alle uithoeken van de wereld: Zanzibar, China, Zweden,
Amsterdam, Gazi, Rome, Frascati, Napels, Bazel, Smyrna, Coburg, Luzern, Keulen,
Saumur enzovoort. Het verhaal gaat over Madame Lola, de hoedenmaakster die
in de hitte van de revolutie een bisschop vermoordt; over een baron die probeert
drie mijl op een paard te rijden, drie flessen wijn te drinken en drie dames te nemen
om het begeerde paard te krijgen; over een oude joodse diamanthandelaar uit
Amsterdam die de aan liefdesverdriet bezwijkende operazangeres Pelligria Leoni
net zo lang achterna zit tot ze bevriend raken; over een slaaf op het dek van een
dhow die met een lading ivoor en hoorn van rinocerossen langs de kust van Zanzibar
vaart. Het is een verhaal vol onwaarschijnlijkheden, een verhaal dat een loopje
neemt met begrippen als tijd en ruimte. Als men als lezer de draad kwijtraakt, kan
men zich laten troosten door een van de figuren in The Dreamers die zegt: ‘Het is
niet het slechtste in een verhaal dat je maar half begrijpt.’
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Karen Blixen in Kopenhagen, 1915

Blixen/Dinesen hield van jazz, vooral als de muziek alle kanten tegelijk op wilde
gaan. Ze stort zich met een enorme dosis artistieke durf in haar fantasie-verhalen,
als een solist die steeds harder speelt tot aan de rand van de totale uitputting, maar
er niet overheen. Bergen worden briesende vulkanen, mooie blondines slikken
liefdesdrankjes, wilde olifanten vertrappen sprookjeskastelen. Maar het loopt zelden
goed af.

Demasqué
Haar alinea's zitten eigenaardig in elkaar. De eerste zin van iedere alinea is het
thema van die alinea. Daarna wordt het thema verder uitgediept. Je zou de eerste
zin als het patroon van een weefsel kunnen zien, en alles wat daarna komt als een
nauwkeurig onderzoek van alle draadjes en vezels van het weefsel zelf. Daardoor
speelt de intrige een ondergeschikte rol. Ze slaat allerlei zijweggetjes in, voert ons
terug in de tijd of gaat almaar dieper in op een detail. De lijn die erinzit, is er alleen
maar om de lezer te helpen de sprong van de ene alinea vol ongebreidelde fantasie
naar de andere te maken.
Het demasqué is Blixen/Dinesens meest geliefde stijlmiddel. Soms gebruikt ze
het meerdere keren in een verhaal, en ieder demasqué geeft aan alle
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vorige een nieuwe betekenis en nieuwe wending. Maar ze komt nooit met een
oplossing of de uiteindelijke betekenis van alles. Het is net alsof ze eeuwig door
zou kunnen gaan, zoals de praatgrage filosoof die zich zelf in een linguïstische
paradox klem zet door iedere redenering af te sluiten met de woorden: ‘Maar ik
vertel uiteraard niet altijd de waarheid. Ik doe maar alsof.’

Karen Blixen met trofee

Denys Finch Hatton bij zijn vliegtuig

Ingrid Lindström en Karen Blixen in 1928

Haar verhalen zijn helaas niet opgebouwd als uien die de lezer schil na schil af
kan pellen tot hij bij de kern van de zaak komt. Haar verhalen hebben geen peilbare
diepte, geen echte betekenis. Het zijn vertelsels zonder einde en zonder doel. Ze
gelooft dat je tegelijkertijd op allerlei verschillende plaatsen kunt zijn. Wat dat betreft
is ze zo modern als quantumfysica.
Het weergeven van de werkelijkheid interesseerde Blixen/Dinesen nauwelijks. In
dat verband is het wel aardig om twee van haar brieven uit Afrika, in Letters from
Africa, aan haar moeder en aan haar broer, met elkaar te vergelijken. In de brief
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aan haar broer, gedateerd 12 augustus 1918, vertelt ze hoe ze op het station van
Kikuyu haar geliefde hondje Dusk, een paar seconden voor er een trein langs kwam
denderen, van de rails had gegrist. ‘Op het moment zelf dacht ik geen seconde aan
het risico dat ik liep, - naderhand zei Berkeley Cole (een Engelse buurman) die in
de coupé stond: “Zoiets moedigs heb ik nog nooit van mijn leven gezien.”’ In de op
dezelfde dag gedateerde brief aan haar moeder beschreef ze hetzelfde incident zo:
‘Op het moment zelf dacht ik er geen seconde aan dat ik zelf gevaar liep, maar
naderhand zei Lord Delemere die in het compartiment zat: “Zo iets kranigs heb ik
nog nooit van mijn leven gezien.”’ De Deense schrijver Frans Lasson, die de brieven
heeft geredigeerd, merkt op dat de plotselinge metamorfose van Berkeley Cole in
Lord Delemere, toen de belangrijkste man in Brits Oost-Afrika, heel wat zegt over
Blixens ‘instinct voor publiciteit’. En over haar werkelijkheidszin, om niet te zeggen
betrouwbaarheid.

Karen Blixen in 1935 met haar moeder

Nu we over haar privé-correspondentie uit de periode die in Out of Africa wordt
beschreven, beschikken, kunnen we nagaan hoe nauwgezet ze in die roman te
werk is gegaan - al zal dat uiteraard niet alle lezers interesseren. In Out of Africa
pretendeert ze toch, anders dan in haar fantastische vertellingen, een min of meer
waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid te geven. Frans Lasson komt tot de
conclusie dat de brieven weliswaar niet volmaakt op de roman aansluiten, maar ook
geen enkele twijfel over het waarheidsgehalte van de roman doen rijzen, wanneer
je de roman als een artistieke versmelting van alle brieven beschouwt.
Maar daarmee is het grote mysterie nog niet opgelost: wie was de vrouw die
zoveel in Afrika had beleefd en zulke fantastische verhalen schreef dat ze de
beroemdste moderne schrijfster van Denemarken werd?

Snob
Twee jonge Deense academici, Bo Hakon Jorgensen en Marianne Juhl menen de
échte Blixen/Dinesen gevonden te hebben en hebben hun bevindingen kortgeleden
onder de titel Diana's Revenge (1981) gepubliceerd: ‘We hebben er geen
Freudiaanse studie van gemaakt, noch een mythologische. We geven een filosofische
lezing.’ Juhl en Jorgensen zien Blixens werk als het zoeken naar het antwoord op
de vraag: welke zin heeft mijn leven als vrouw? Ze wijzen erop dat de mannen in
het begin van de verhalen als hoofdfiguren worden gepresenteerd, maar gaandeweg
worden verdrongen door een sterke vrouwenfiguur. ‘Blixen was een gewone vrouw
die de jongensrechten die ze had verloren door vrouw te worden weer terug wilde.’
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Jorgensen en Juhl menen enkele feministische zaadjes te hebben opgegraven.
Die redenering lijkt me moeilijk vol te houden, want Blixen/Dinesen was zowel in
haar werk als in haar gedrag een verschrikkelijke snob. Ze was gek op
herdershonden, ging graag op leeuwejacht, gebruikte het liefst een lang
sigarettepijpje en liet in Afrika de deur door een zwarte bediende achter zich
dichtdoen.
Bovendien schreef ze in een kritisch essay over het feminisme dat het grote
verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen iets moeten presteren, zoals
Christopher Columbus die Amerika ontdekte, terwijl vrouwen alleen maar hoeven
te zijn, zoals de maagd Maria wier reputatie was gebaseerd op

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

46
het simpele feit dat ze de maagd Maria wás.
Naar moderne maatstaven gemeten is haar werk ook racistisch. In een passage
uit The Shadows in the Grass over haar eerste bediende Farah merkt ze op dat de
Kikuyu's in Kenia zich in het begin snel ontwikkelen maar dat hun ontwikkeling stopt
als ze negen jaar oud zijn. Afrikanen staan eigenlijk op hetzelfde niveau als een
Europees kind van negen jaar. Maar Farah, die Arabier is, viel te vergelijken met
een dertienjarig Europees kind.
Ze heeft ook eens gezegd dat aristocraten lange neuzen hadden omdat ze de
gevoeligste van alle zintuigen - de reukzin - moesten ontwikkelen. De lagere standen
hadden korte neusjes omdat ze geen behoefte hadden aan een goed ontwikkelde
reukzin. Dat is natuurlijk grote onzin, maar dat soort dingen poneerde ze met het
grootste gemak in haar stemmige met Afrikaanse curiosa behangen salon, omringd
door jongemannen met een verfijnde literaire smaak die zeer van haar charme onder
de indruk waren.
Een van die jongemannen, de dichter Thorkild Bjornvig, heeft een boek geschreven
over het geheime verbond dat hij met Blixen/Dinesen had gesloten. Zij zou zijn
goeroe zijn; hij haar leerling. Ze wilde een groot dichter van hem maken. ‘Ik zal als
een leeuwin op de drempel van het huis gaan liggen en ervoor zorgen dat niemand
je komt storen,’ vertelde ze hem. Ze dacht hem te stimuleren door hem eerst in het
openbaar te vernederen en hem vervolgens, als ze alleen waren, met wat karige
lof voor een van zijn gedichten te belonen. Of ze ging een hele poos zwijgend zitten
mokken. Dan werd hij onrustig. Uiteindelijk kwam ze uit haar stoel, legde haar hand
op zijn nek en kuste zijn voorhoofd. Bjornvigs leven raakte op een ziekelijke manier
met het hare verweven. Ze zette Bjornvigs vrouw zo erg onder druk dat ze op een
gegeven moment een poging tot zelfmoord deed. Later schreef Bjornvig over ‘Blixens
verwoestende jaloezie, waarbij ze geen schaamte of terughoudendheid kende.’
Tegen het eind van haar leven kreeg ze een verlept, gerimpeld gezicht. Ze vond
het heerlijk om de mensen te vertellen dat ze een heks was. Wie foto's van haar uit
die tijd heeft gezien, begrijpt waarop haar reputatie als tovenares stoelde.

Heksen
Haar verhalen wemelen van de heksen. Ze besefte heel goed dat mannen de hoer,
de maagd en de moeder adoreren, maar dat ze allemaal bang zijn voor de heks, of
die nu oud of jong is. De heks is een wezen dat is opgebouwd uit de brokstukken
van een vrouw die ooit normaal is geweest, maar door mannen misbruikt en
afgewezen is. Heksen worden door mannen gemaakt. Jonge heksen maken mannen
kapot. Oudere, wijzere heksen zorgen er slechts voor dat ze nergens rust meer
vinden.
Als onschuldig jong meisje was Blixen/Dinesen hartstochtelijk verliefd geweest
op Hans von Blixen-Finecke. Maar hij reageerde niet. Ze eiste van iedereen een
reactie. Jaren later schreef ze in een essay dat een van haar motto's was: je
responderai (Ik zal reageren). En ze vervloekte iedereen die niet op haar reageerde.
Toen haar gevoelens voor Hans von Blixen niet beantwoord werden, reageerde ze
door zijn tweelingbroer Bror te trouwen. Ze vertrokken naar Afrika, maar binnen het
jaar had hij haar syfilis gegeven - blijk van minachting én afwijzing. De heks was in
wording.
Over die syfilis, die het haar onmogelijk maakte een normaal seksueel leven te
leiden, heeft ze eens gezegd: ‘Toen me dat overkwam en er van God geen hulp te
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verwachten was - en vergeet niet hoe verschrikkelijk het voor een jonge vrouw is
de liefde niet te kunnen bedrijven - heb ik mijn ziel aan de duivel gegeven en in ruil
daarvoor beloofde hij me dat alles wat ik daarna zou beleven in een sprookje zou
veranderen. En je ziet: hij heeft zijn belofte gehouden.’
Op de syfilis volgde de scheiding. Daarna vatte ze grote genegenheid op voor de
koloniale playboy Denys Finch-Hatton. Hij kwam meestal letterlijk uit de lucht vallen,
nam haar mee in zijn vliegtuig, bleef een paar dagen bij haar en vloog dan weer
verder, terwijl zij achterbleef om op zijn lievelingsboeken te passen.

Sprookje
In een brief aan haar jongere zusje schreef ze: ‘Ik geloof niet dat er voor mij een
groter geluk bestaat dan met Denys over de vlakten van Afrika en het
Ngong-gebergte te vliegen (...) Ik moet altijd aan H.C. Andersen denken als we in
de lucht zijn; de vorige keer, tegen de avond, met een heldere hemel en blauwe
wolken, was het net De wilde zwanen (...) Het is het verukkelijkste spel dat je kunt
bedenken; je moet wel lachen als je vanuit de hoogte naar beneden suist en een
kudde, als gekken vluchtende zebra's opjaagt en je je eigen schaduw over hen heen
in het gras ziet vallen (...) vliegen past zo perfect bij Denys. Ik heb altijd gevoeld dat
hij zo verschrikkelijk veel lucht in zich heeft (vurig, vochtig en warm, of hoe gaat het
ook al weer?) en een soort Ariel was. Dat type is vrij hard (...) wat me vanaf het
begin in Denys heeft aangetrokken was dat hij zich, geestelijk, in drie dimensies
beweegt (...) We moeten ons in drie dimensies begeven. Laat Einstein ze maar in
de aardse wereld ontdekken. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de mensen die
vleugels als attributen van de gezegenden zien, het bij het rechte eind hebben, dat
althans de mogelijkheid om je in drie dimensies te bewegen onderdeel van het geluk
is, of het voorgeborchte daarvan. Als de mensen dat nou eens probeerden te
bereiken in plaats van al die andere dingen waarvoor ze zich zo uitsloven...’
In die periode raakte haar boerenbedrijf in Afrika steeds dieper in de schuld. Het
werd met leningen van vrienden en familie in Denemarken draaiende gehouden. In
mei 1931 verongelukte Denys Finch-Hatton met zijn vliegtuig. Ze probeerde
zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Een paar maanden later pakte ze haar
boeltje bij elkaar, nam afscheid van de paar honderd Afrikanen die op haar landgoed
woonden en keerde terug naar het ouderlijk huis, in Rungstedlund, even buiten
Kopenhagen. Nu ze alles waarvan ze hield kwijt was, haar plantage, haar minnaar
en haar schoonheid, werd ze een tragische vrouw. Ze ging vaak in het zwart gekleed
en droeg kleine hoedjes die over haar ogen heen vielen. Op foto's uit die tijd kijkt
ze je aan met wat haar secretaresse Clara Svendsen later haar ‘gepijnigde ogen’
noemde. Op negenenveertigjarige leeftijd begon ze te schrijven.
Ze begon aan haar mysterieuze vertellingen die tijd en ruimte trotseren en het en dat is het belangrijkste - de lezer onmogelijk maken de schrijfster in één bepaald
hokje te duwen.
Maar overal in de tekst zitten verborgen aanwijzingen die het mysterie kunnen
helpen oplossen. The Immortal Story bij voorbeeld, geeft ons volgens
Blixen/Dinesens secretaresse een idee van wat de schrijfster met haar werk wilde
bereiken. Het verhaal gaat over een rijke theeplanter in Canton die ziek wordt. Hij
laat zich door zijn assistent voorlezen uit de boeken waarin alle transacties en de
winst die hij in het verleden heeft gemaakt, genoteerd staan.
Op een dag vertelt de assistent de rijke man dat er ook nog andere dingen op
papier geschreven zijn. De rijke man wil daar wel eens wat van horen. Dan leest de
assistent hem het verhaal voor van een zeeman die na een lange reis aan de wal
kwam. Hij wandelt wat over straat als er plotseling een rijtuig stopt met een rijke
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man erin die hem vraagt met hem mee naar huis te komen, lekker te eten en te
drinken en dan met zijn vrouw naar bed te gaan. En daarvoor kreeg hij vijf gouden
munten. De rijke man was zo onder de indruk van dit verhaal dat hij het allemaal
waar wilde maken. Hij zou de rijke man in het rijtuig zijn en zijn assistent moest voor
de rest zorgen: de vrouw, het eten, de wijn enzovoort. In The Immortal Story wordt
de vraag ontweken of iemand, zelfs al is hij de rijkste man ter wereld, een verhaal
dat de mensen elkaar al eeuwen vertellen (het is al een oud zeemansverhaal, een
fantasie van mannen die het aan boord zonder lekker eten, vrouwen en goede wijn
moeten doen), of iemand zo'n verhaal waar zou kúnnen maken.
Blixens/Dinesens reizen door Afrika, waar ze volgens eigen zeggen een ‘aristocraat
tegen wil en dank’ was, was een poging om een sprookje waar te maken. Iedereen
die vele winters in het grijze, benarde Kopenhagen heeft doorgebracht, in die tijd
nog grauwer door de strenge moraal, zal wel eens gedroomd hebben over zonnige
landen aan de andere kant van de horizon waar de ruimte oneindig is, de tijd eeuwig
doorgaat en de natuur gul is.
Zeventien jaar lang had Blixen/Dinesen dat sprookje waar proberen te maken.
Maar bij de uiteindelijke afrekening (enorme financiële verliezen en een slechte
gezondheid) oordeelde Afrika dat zelfs Blixen/Dinesen haar droom niet had kunnen
verwezenlijken.
In de dertig jaar daarna schreef ze talloze verhalen tot ze, in 1962, overleed. Ze
werd op haar landgoed in Rungstedlund begraven onder een brede grafsteen waarin
de naam Karen Blixen staat gegraveerd. Een van haar Engelse uitgevers - ze heeft
er verschillende - zet tegenwoordig achter de naam Isak Dinesen op de omslag
tussen haakjes in schuingedrukte letters de naam Karen Blixen. Eindelijk heeft ze
bereikt wat ze altijd zo graag heeft gewild: ‘Nooit weer zal ik één persoon zijn.’
Zo'n gespleten identiteit heeft geen enkele andere auteur ooit weten te bereiken.
Twee identiteiten is al aardig, maar honderd zou helemaal zalig zijn.
Bibliothecarissen, recensenten, boekhandelaars en uitgevers, weest op uw hoede
- Tanna, Titania, Isak, Karen, de barones en de leeuwin. Deze schrijfster verzet zich
tegen onze pogingen vat op haar te krijgen. Zodra je haar raakt, splitst ze zich, net
als kwik, op in steeds kleiner wordende deeltjes en ieder deeltje vlucht een andere
kant op.
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De ongehoorzame neef van oom Ho
Hoe betrouwbaar kan informatie over Vietnam zijn?
Hereniging en afrekening Vietnam na de val van Saigon door Doan Van
Toai Uitgever: Het Spectrum, 291 p., f29,50
Piet Piryns
In november 1977 werd Doan Van Toai vrijgelaten. Hij had achtentwintig maanden
in de gevangenissen van het nieuwe Vietnam doorgebracht. Niemand kon hem
vertellen waarom hij was vrijgelaten, net zomin als iemand hem ooit had kunnen
vertellen waarom hij was gearresteerd. Was hij misschien officier geweest in het
‘marionetten-leger’ van Nguyen Van Thieu? Had hij met de Amerikanen
gecollaboreerd? Doan Van Toai was vice-voorzitter geweest van de Zuidvietnamese
Studentenbond in Saigon. Met die Studentenbond had hij oppositie gevoerd tegen
Thieu. Hij had deelgenomen aan de bezetting van de Cambodjaanse ambassade
en van het gebouw van de Nationale Vergadering in Saigon. Voor 30 april 1975 had
hij de gevangenissen van Thieu leren kennen. Het enige wat de nieuwe
machthebbers Doan Van Toai konden aanwrijven was dat hij geen communist was.
In mei 1978 arriveerde Doan Van Toai, nadat hij een paar Vietnamese ambtenaren
had omgekocht om een visum te krijgen, in Parijs. Op een persconferentie maakte
hij daar ‘het Testament van de patriottische gevangenen van Vietnam’ wereldkundig.
Dat testament had hij in de Le Van Duyet-gevangenis in Ho Chi Minhstad uit het
hoofd geleerd en het was ‘ondertekend’ door achtenveertig Vietnamese intellectuelen:
‘De holocaust van de joden die zijn gestorven in de verbrandingsovens, is een grote
slag voor de mensheid geweest. In Vietnam worden honderdduizenden mensen
gemarteld en onderdrukt. Zij leven in voortdurende angst en leiden een ellendig
bestaan dat gekenmerkt wordt door leed en waanzin.
Indien het waar is dat de huidige mensheid angstig terugdeinst voor het
oprukkende communisme en met name voor de zogenaamd “onoverwinnelijke”
Vietnamese communisten die “het almachtige Amerikaanse imperialisme hebben
verslagen”, dan vragen wij, gevangenen in Vietnam, aan het Internationale Rode
Kruis, de humanitaire organisaties in de wereld en aan alle mensen van goede wil,
ons ieder met spoed een tablet cyaankali te sturen zodat wij een einde kunnen
maken aan ons lijden en onze vernedering. Wij willen nu sterven! Help ons hierbij.
Help ons, zodat wij nu kunnen sterven. Wij zullen u hiervoor buitengewoon erkentelijk
zijn.’
In zijn boek (oorspronkelijke Franse titel: Le Goulag vietnamien) beschrijft Doan
Van Toai Vietnam als een gigantisch concentratiekamp. Volgens Toai zitten in het
postrevolutionaire Vietnam meer mensen gevangen dan in de tijd van de beruchte
tijgerkooien onder Thieu. Die gevangenen zijn niet alleen voormalige officieren en
beulsknechten, maar ook Vietcong-strijders, aanhangers van de (Zuidvietnamese)
Voorlopige Revolutionaire Regering en mensen die tot de zogenaamde ‘derde macht’
hadden behoord - voornamelijk boeddhisten, die zowel tegen de Amerikaanse
‘marionetten’ als tegen de communisten in het geweer kwamen. Onder de
gedetineerden in de Le Van Duyet-gevangenis, waar Toai verbleef, bevond zich
ook een veertienjarige jongen die voor de grap op straat met pijl en boog op een
portret van oom Ho had geschoten, en een bejaarde vrouw die op een brief een
postzegel met de afbeelding van oom Ho ondersteboven had geplakt. Het systeem
heeft zijn eigen logica: ‘Je zit in de gevangenis en dat betekent dat je je ergens

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

schuldig aan hebt gemaakt want de Revolutie laat nooit onschuldigen opsluiten. De
gedetineerde behoort dus te bekennen, een zelfkritiek op te stellen, en zich te
beteren.’ Volgens Toai wordt er in de gevangenissen en heropvoedingskampen op
grote schaal gemarteld, al geeft hij toe dat hij dat alleen weet van horen zeggen.
Het totale aantal gevangenen schat hij - voorjaar 1978 - op achthonderdduizend.

Dikke duim
Hoe betrouwbaar is Toai? Dat valt moeilijk na te trekken. Toen ik een half jaar
geleden in Ho Chi Minhstad was, werd mij - vanzelfsprekend - verteld dat hij een
door de CIA betaalde adder is. De voormalige voorzitter van de Studentenbond,
Huynh Tan Mam, haalde herinneringen op waaruit moest blijken dat Toai altijd al
een reactionaire inborst heeft gehad. Omdat de Vietnamese revolutie niets te
verbergen heeft, werd mij ook het voorrecht verleend om - als een van de weinige
westerse journalisten - een heropvoedingskamp te bezoeken. Ik kon dan met mijn
eigen ogen constateren dat Toai een hele dikke duim heeft.

Ho Chi Minh in het veld

Zelden heb ik zo'n schertsvertoning meegemaakt. In elke barak waar ik kwam
veerden de gedetineerden op en barstten zij los in spontaan applaus. Of zij begonnen
lustig te zingen (Et j'entends siffler le train...), waaruit zonneklaar bleek dat het leven
in de kampen nog niet zo beroerd is. Toai schrijft in zijn boek dat de zorgvuldig
geselecteerde buitenlanders die de kampen mogen bezoeken uitsluitend als
gevangenen vermomde cipiers te spreken krijgen. Ik weet niet of dat waar is, maar
het zou mij niet echt verbazen als het zo was. De manier waarop een ex-generaal
mij vertelde dat hij zijn best deed om ‘een gehoorzame neef van oom Ho’ te worden,
werkte eerder komisch dan overtuigend.
Overigens neemt ook Doan Van Toai het niet altijd zo nauw met de waarheid.
Zijn kennis van de Vietnamese geschiedenis is twijfelachtig en zijn boek wemelt
van de historische onjuistheden. De Vietminh is niet opgericht ‘in de jaren dertig’,
zoals Toai schrijft, maar in 1941. Ho Chi Minh is niet het pseudoniem voor Nguyen
Ai Quoc (‘Nguyen de patriot’, een van de vele pseudoniemen van de latere oom
Ho) maar voor Nguyen Sinh Cung. En zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.
Erger dan deze slordigheden zijn de loze beweringen over het lot van een aantal
vooraanstaande Vietnamese intellectuelen. Volgens Toai heeft bij voorbeeld mevrouw
Ngo Ba Thanh, een van de leiders van de vroegere ‘derde macht’, een absoluut
spreekverbod en mag zij geen buitenlandse journalisten ontmoeten. Het heeft mij
geen enkele moeite gekost om in mei van dit jaar een middag lang met deze
babbelzieke juriste te praten, zonder dat er zelfs een tolk aan te pas kwam. Nog
volgens Toai was pater Tran Huu Thanh, een van de ondertekenaars van het
Testament, in de gevangenis gestorven. Franse journalisten hebben de geestelijke
intussen in Hanoi ontmoet. En de bewering van Toai dat in Vietnam geen enkele
godsdienstvrijheid bestaat is kletskoek: de pagodes en de kathedralen zitten nog
altijd vol.
Moet het hele boek van Doan Van Toai dan maar naar het rijk der fabelen worden
verwezen? Dat lijkt mij niet. Doan Van Toai overdrijft zonder enige twijfel, en zijn
schatting van achthonderdduizend gevangenen is net zo onwaarschijnlijk als de
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bewering van minister van Buitenlandse Zaken Nguyen Co Thach dat het er nog
maar twintigduizend zijn. Het boek van Doan Van Toai is geschreven vanuit rancune,
wat niet onbegrijpelijk is, het heeft te weinig oog voor de historische verklaring van
de Vietnamese tragedie, en het biedt niet meer dan de halve waarheid. Maar ook
als Toai niet meer dan een tiende van de waarheid zou hebben beschreven, is dat
nog hallucinant genoeg.
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Liefde en avontuur is ook niet alles
Literatuur, lectuur, Meinkema en De Vreede
Over liefde en avontuur door Vladimír Bína Uitgever: Van Loghum
Slaterus, 200 p., f32,50
De driehoekige reis door Hannes Meinkema Uitgever: Bert Bakker 176
p. f17,90
Mijn reis door Mischa de Vreede Uitgever: De Bezige Bij 208 p., f24,50
Jacques Kruithof
Een kleine tien jaar geleden verschenen in kranten, weekbladen en literaire
tijdschriften om de haverklap beschouwingen over lectuur: het leesvoer dat als
goedkope pocket of als zogenaamde schriftroman over de toonbank gaat bij
sigarenwinkelier en supermarkt. Wat toen dikwijls ‘triviaalliteratuur’ werd genoemd,
hield de gemoederen bezig van Vrij Nederland tot Raam, van De Groene tot Tirade,
van de universiteiten tot lager onderwijs en bibliotheken. Ik herinner mij stukken van
uiteenlopende auteurs als Lidy van Marissing, H.A. Gomperts, Max van Rooy, Ton
Anbeek en vele anderen.
De laatste jaren lees je er weinig of niets meer over, en dat ligt voor de hand. Al die
damesromans en stoere verhalen voor mannen lijken zo zeer op elkaar, dat ze
iemand met smaak en verstand binnen de kortste keren de keel gaan uithangen.
Dat het onderwerp, door de studentenbeweging modieus of verplicht nummer
geworden, op de agenda van het vak geen lang leven beschoren zou zijn, heb ik
tot mijn genoegen al in 1972 zien aankomen (vergelijk Raam 96).
Destijds was een overweging van velen dat voor houtsnijdend onderzoek naar
de verhouding tussen literatuur en lectuur de sociale wetenschappen moesten
worden ingeschakeld. Over de teksten zelf was men gauw uitgepraat; op de lezers
en hun beweegredenen bestond nauwelijks zicht.
Ten langen leste heeft zich dan nu een socioloog in de kwestie verdiept: van
Vladimír Bína verscheen onlangs de studie Over liefde en avontuur, in de ondertitel
gekarakteriseerd als ‘een sociologische verkenning van consumptielectuur’. Het
boek heeft de auteur, Tsjech van geboorte, en sinds 1968 in Nederland woonachtig,
kennelijk als proefschrift gediend. Een groot deel van het boek is gebaseerd op
literatuurstudie. In de lijsten van geraadpleegde werken figureren nogal wat titels
uit de literaire hoek; veel materiaal is al door auteurs uit het verstreken decennium
gebruikt. Daardoor voegt Bína niets toe aan de gevolgtrekkingen die inmiddels
gemeengoed zijn geworden. Hij laat pedagogische, literaire of
literatuurwetenschappelijke en marxistische opvattingen de revue passeren: geen
nieuws onder de zon. Hij geeft een ‘voorgeschiedenis van consumptielectuur’, die
hij beter aan een bekwame literatuurhistoricus had kunnen overlaten. Zijn beschrijving
van de manier waarop uitgevers en schrijvers van lectuur te werk gaan, is uitvoeriger
dan wat mij daarover tot nog toe onder ogen was gekomen, maar niet onthullend.
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Hannes Meinkema (Foto: Catrien Ariëns)

Een aardig staaltje van huisvlijt, en van Bína's eigen onderzoek valt niet veel
gunstigers te zeggen. Een aantal lezers van de openbare bibliotheek in Tilburg is
aan de tand gevoeld: uitdrukkelijk wordt de steekproef voor de Nederlandse lezer
niet representatief genoemd. Het staat zelfs niet vast of de ondervraagden ‘een
afspiegeling’ van het ledenbestand van die bibliotheek vormen.

Verbijstering
Bína waagt zich dan ook niet aan conclusies: hij stelt alleen een aantal hypothesen
op. Dat getuigt van gerechtvaardigde wetenschappelijke schroom, maar veel licht
op de zaak werpen zijn veronderstellingen niet. ‘De belangstelling voor
consumptielectuur zal samenhangen met het opleidingsniveau van lezers... Vrouwen
met lagere opleiding zullen de meeste belangstelling hebben voor vrouwenlectuur;
mannen met lagere opleiding zullen zich het meest interesseren voor mannenlectuur’
- daar sta ik nu werkelijk versteld van. ‘Het gedrag van de helden van
consumptielectuur zal in overeenstemming zijn met het normpatroon van haar lezers’
- verbijsterend. Ik neem mijn hoed af voor al die auteurs die tien jaar geleden zonder
toelage van ZWO, en zonder de ruggesteun van maar liefst vier hoogleraren, tot
nog veel vernuftiger ‘hypothesen’ kwamen.
In de loop van zijn betoog maakt Bína onderscheid tussen drie vormen van cultuur:
voor de elite, voor een ruimer publiek (‘populaire cultuur’) en voor de massa. Bij de
eerste groep hoort uiteraard de literatuur (de belletrie, zegt de socioloog) in eerste
instantie thuis: daar ligt de nadruk op de ‘scheppende kunstenaar’, op het experiment
en het non-conformisme, aldus Bína.
Natuurlijk is zo'n indeling veel te grof. Literatuur heb je in vele soorten en maten,
en dat aspect, het esthetische of kwalitatieve, heeft Bína buiten beschouwing gelaten
(‘aangezien ik me op dat terrein niet deskundig acht’). Literatuur leeft van twisten
over smaak, en daar wil de wetenschapsman zich de vingers niet aan branden.

Onvindbaar
Er bestaan teksten in overvloed die als literatuur bedoeld waren (door de schrijver),
als zodanig zijn gepubliceerd (door de uitgever), en op literaire gronden zijn
beoordeeld (door critici en lezers), maar die in hand- en schoolboek, op de ‘canon’
van de literatuur onvindbaar zijn geworden. In kleine letter of in een magere paragraaf
wordt nog een vage herinnering bewaard aan Zoetmulder, Robbers, Scharten,
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Reddingius, Van Collem en ga maar door: schrijvers en dichters die ooit de pennen
in beweging brachten, maar noch bij de ‘elite’, noch elders meer emplooi vinden.
Dat is de subliteratuur van probeersels die het kwalitatief niet halen, die tegen de
tand van vaak maar korte tijd al niet bestand blijken te zijn.
De nieuwe roman De driehoekige reis van Hannes Meinkema doet mij
veronderstellen dat deze schrijfster straks de weg van alle subliteratuur zal gaan,
in weerwil van de populariVervolg op pagina 51
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De terugkeer van Koos van Zomeren
Minister achter tralies: thriller ontpopt zich als roman
Minister achter tralies door Koos van Zomeren Uitgever: Bruna, 190 p.,
f19,90
Maarten 't Hart
Toen de in 1946 geboren Koos van Zomeren in 1965 bij de Arbeiderspers debuteerde
met de gedichtenbundel De wielerkoers van Hank was hij pas achttien jaar oud. In
1966 volgden twee romans, Terloops te water en De nodige singels en pleinen, die
beide zeer goed ontvangen werden. In 1967 volgde een roman, De vernieling, die
minder waardering uitlokte en waarvoor men bepaald stalen zenuwen moet hebben
om het te kunnen lezen. Het werk gaat namelijk over een jongeman die er plezier
aan beleeft om te moorden. Toen al, zo bleek, had Van Zomeren grote belangstelling
voor misdaad. Trouwens, in zijn gedichtenbundel treffen we dit opmerkelijke versje
aan:
tot de verontruste
Arnhemse
ouders:
ik vermoord slechts zelden meisjes.

Maar Van Zomeren schreef niet door. Misschien had hij te jong gedebuteerd;
misschien was het grote succes van zijn eerste boeken toch te veel voor hem. Van
Zomeren ging in de journalistiek en in de politiek en bracht het tot raadslid in de
gemeente Nijmegen voor de Socialistische Partij. Pas in de tweede helft van de
jaren zeventig verscheen hij opnieuw met een manuscript bij redacteur Martin Ros
van de Arbeiderspers. Daar dat manuscript een misdaadroman bleek te zijn en er
in het fonds van de AP eigenlijk niet duidelijk plaats was voor een dergelijk werk in Crime de la Crime verschijnen immers alleen maar vertalingen - kwam het niet
tot uitgave. Van Zomeren liet dat werk liggen, schreef nog een misdaadroman en
ging daarmee naar Bruna waar het onopvallend in een bescheiden pocketvorm kon
verschijnen. Dat was in 1977. Sindsdien heeft Van Zomeren maar liefst zeven thrillers
gepubliceerd. Al die thrillers bevatten goede momenten en sterke scènes en het
voorlaatste, Haagse lente, munt zelfs uit in karakter- en landschapsbeschrijvingen,
maar toch leek de Koos van Zomeren die in Terloops te water zo'n onthutsend beeld
had afgeleverd van de gedachten en omzwervingen van een jongeman die bij Delft
een auto-ongeluk heeft gekregen, verdwenen te zijn. En nu opeens verschijnt er
een vervolg op Haagse lente, waarin de Koos van Zomeren van toen niet alleen
terugkeert, maar ook de negentienjarige uit die tijd overtreft.
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Koos van Zomeren

Minister achter tralies lijkt alleen maar op het eerste gezicht een thriller en ik denk
dat een thriller-recensent het werk eigenlijk tamelijk teleurgesteld zal dichtslaan na
lezing. Iets daarvan proefde ik al in de recensie van Ferdinandusse van VN van 28
november. Hij schreef: ‘Wie de smaak en de gretigheid proeft waarmee Minister
achter tralies is geschreven kan alleen maar vrezen dat Van Zomerens interesse
in de thriller sterk is afgenomen.’ Ik geloof dat Ferdinandusse daarin gelijk heeft.
Maar het zou jammer zijn als daardoor het boek van Van Zomeren niet de aandacht
krijgt die het verdient en daarom heb ik Ferdinandusse gevraagd of ik het boek
nogmaals voor VN mocht bespreken, nu niet als thriller, maar als gewone roman.
Misschien had zelfs Haagse lente al als gewone roman besproken moeten worden.
Zodra daarin de ik-figuur, Bob Vrolijk, zich naar Limburg begeeft en ons vertelt over
een eigenaardige jongeman die zich fanatiek met natuurbescherming bezighoudt,
krijgt het werk er plotseling een dimensie bij. De thriller-recensenten vonden dat
Limburgse gedeelte over het algemeen teleurstellend. Maar in literair opzicht zijn
juist die Limburgse passages het best geslaagd. Van Zomeren heeft niet alleen het
karakter van die natuurbeschermer uitmuntend beschreven, maar heeft ook de
relatie met diens zuster opmerkelijk knap geanalyseerd. Broerzus relaties komen
bij Van Zomeren vaak voor, maar nog niet eerder zo treffend én geheimzinnig.

Liefdes
Nu, in het vervolg van Haagse lente, heeft Van Zomeren nog één stap verder gedaan.
Weg is opeens de in haast alle andere thrillers optredende, tamelijk platvloers
uitgevallen journalist van het weekblad Deze week (goed, hij komt in deze roman
nog wel even voor, maar dan als onbelangrijke bijfiguur). Weg opeens ook die al te
simpele, haast gemakzuchtige beschrijvingen van oppervlakkige liefdesverhoudingen.
De kortstondige relatie die in Minister achter tralies wordt beschreven is van heel
andere aard. Ze bestaat tussen minister Drion en een Oostduitse vrouw. Aan die
verhouding houdt de minister niet alleen een geslachtsziekte over, maar zijn doen
en laten wordt er daarna (kleine oorzaken - grote gevolgen) door bepaald.
In Minister achter tralies wordt stap voor stap een steeds completer beeld geschetst
van een al wat oudere man die in bijna alle opzichten faalt. Naarmate het boek
vordert zien wij hem steeds duidelijker voor ons. Als een bedrieger, zeker. Als een
zwakkeling, inderdaad. Als een lafaard, ook dat. Maar naarmate we verder lezen,
gaan we ook steeds meer begrip voor hem opbrengen omdat we langzaam aan
‘zijn eigen waarheid’ leren kennen. Al in Haagse lente had Van Zomeren hem laten
zeggen: ‘Iedereen kent alleen zijn eigen waarheid’ en in deze roman werkt Van
Zomeren dit nader uit. Daarbij moet natuurlijk allereerst het verbluffende
vakmanschap van Van Zomeren gehonoreerd worden: hij zag kans om, na Haagse
lente, waarin het verhaal over de val van Drion al verteld wordt, nogmaals het verhaal
te vertellen zonder dat bij voorbaat de spanning al weg is. Want Drions ‘ei-
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gen waarheid’ blijkt een heel andere te zijn dan Bob Vrolijk vermoedt. Maar los van
het vakmanschap is vooral interessant dat wij, nu we achter de schermen kunnen
kijken, en Drion van binnenuit mogen observeren, plotseling zien hoe totaal anders
een verhaal eruit gaat zien als de motieven en handelingen van de hoofdrolspeler
van binnenuit geanalyseerd worden.
Om die motieven en handelingen te analyseren moet Van Zomeren ons van alles
over Drion vertellen. We zien hem niet alleen als politicus, maar ook als mislukte
echtgenoot en als vader. Eén van zijn dochters is jong gestorven. Hij herinnert zich
dat zij altijd met een paardje speelde dat alleen maar in haar verbeelding bestond.
Met zijn vrouw voert hij daarover (pag. 146-147) een twistgesprek. Zij kan zich van
het paardje niets meer herinneren. Dat korte twistgesprek is één van de
fascinerendste gedeelten uit deze roman. Daarmee wordt in weinig woorden Drions
huwelijk en vaderschap tot op het bot geanalyseerd. We zijn, met dit twistgesprek,
en ook met een prachtig beschreven droom van Drion over zijn dochter, wel heel
ver verwijderd van de gewone misdaadroman.

Sigaartje?
Minister achter tralies is in zeker opzicht ook een moralistisch boek. Het is duidelijk
dat Drion beoordeeld wordt. Maar terwijl hij door anderen veroordeeld wordt als een
miserabel en laf politicus, blijkt hij voor diegenen die ‘zijn eigen waarheid’ kennen
uiteindelijk toch geen slecht mens. Uitgerekend voor het kind, zijn zoon, waar hij de
minst goede relatie mee heeft, offert Drion zich op, zich aldus voor zijn eigen geweten
enigszins rechtvaardigend voor datgene wat hij op de Grebbenberg en in
Oost-Duitsland en als minister heeft misdaan.
Minister achter tralies bevat ook enige subtiel gedoseerde symbolische elementen.
Hoofdstuk drie begint met de beschrijving van twee parkieten, twee ‘Love-birds’ die
aldus, haast achteloos, het verhaal van Drions kortstondige liefdesrelatie
introduceren. Later keren die parkieten, op de hoogtepunten en dieptepunten in
Drions leven steeds terug, met komisch effect als de parkieten in de weg zitten op
het moment dat Drion verantwoording moet afleggen over zijn gedrag op de
Grebbenberg en met een tragisch effect aan het slot als Drion, voor hij zelfmoord
pleegt, eerst zijn parkieten verdrinkt.
Mooi van symboliek is ook de zin die Van Zomeren opschrijft als Drion zijn kamer
opruimt na zijn aftreden als minister: ‘Een fraai gipsen steenuiltje uit Athene brak
daarbij zijn nek en een vleugelpunt.’
Herhaaldelijk bevat het boek ook fraaie beeldspraak, onder andere in deze zin:
‘Een veldleeuwerikje krijste alsof men het met spelden aan de hemel had gestoken.’
Het is geen toeval dat al deze symboliek en beeldspraak betrekking heeft op vogels.
Van Zomeren is een enthousiast amateur-ornitholoog. Zoals hij ook een enthousiast
sigarenroker is. Misschien kan een journalist van Deze week eens uitzoeken of Van
Zomeren soms gesponserd wordt door de Nederlandse sigarenfabrikanten, want
hij noemt zo vaak merknamen van sigaren dat het een beetje vermoeiend wordt.
In elk boek van Van Zomeren vind je ook mooie, laconieke aforismen. In Explosie
in mei noteerde hij bij voorbeeld: ‘Begeren is vooruitzien’ en in Minister achter tralies
trof ik de verrassende uitspraak aan: ‘Luiheid is de motor van de evolutie’.
Minister achter tralies, zei Ferdinandusse, leest ‘als een soms schitterende roman.’
Het woord soms laat ik weg. Dit boek doet ons met zijn sobere, strakke, trefzekere
stijl en zijn volstrekt ontluisterend beeld van de politiek, sterk denken aan het werk
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van Hermans. Bovendien bevat de roman één en ander wat elders in de Nederlandse
literatuur van vandaag zo rampzalig afwezig is: uitmuntende dialoog, trefzekere
typeringskunst, drama en spanning. Ten slotte bevat het ook nog datgene waar Ton
Anbeek in De Gids om vroeg: straatrumoer en actualiteit. Want waar elders vind je
zo'n beangstigend knap en ontluisterend beeld van de CDA-politiek in al zijn
vertakkingen?
Ferdinandusse vreesde dat Van Zomerens interesse in de thriller sterk is
afgenomen. Ik hoop het. Als Van Zomeren zo verder gaat kan hij ons op singels en
pleinen brengen die voordien in de Nederlandse literatuur nog niet bezocht werden.

Liefde en avontuur is ook niet alles
Vervolg van pagina 49
teit die zij op de golfslag van de tijd bereikt heeft.
Ik heb beroepshalve nogal veel van Hannes Meinkema gelezen, maar ik bewaar
er geen scherpe herinnering aan. Dat ligt, dunkt me, voor een belangrijk deel aan
die verhalen en romans. Er is vrijwel altijd iets ongewoons aan de vertelwijze: een
pseudo-dagboek, veel in de tegenwoordige tijd (met onvermijdelijk veel storende
‘zij had’- en ‘zij was’- constructies), soms de jij-vorm. Het werk, dat mij soms
onweerstaanbaar aan een traditioneel meisjesboek doet denken, levert meestal
een indirect vertelde bewustzijnsstroom, vol twijfels en aarzelingen, amorf, en wat
mij betreft, niet indringend en niet overtuigend. Overigens kan het natuurlijk als een
uitgesproken vrouwelijke of feministische verteltrant bedoeld zijn; dat moet iemand
anders maar uit de doeken doen.

Verslag
In De driehoekige reis wordt afwisselend vanuit twee vrouwen verteld, die elk een
probleem hebben op te lossen en daarbij van elkaar profiteren: over en weer als
donor-figuur optreden. Het dubbele perspectief zou heel ironisch of verhelderend
kunnen werken (Couperus was daar al een meester in), maar in deze roman blijft
dat uit. De personages begrijpen elkaar voordurend verkeerd, zonder dat het enige
betekenis krijgt (zoals bij Couperus, en uiteraard Hermans) in de optiek, de
‘waardepositie’ van verteller of auteur.
De figuren die Hannes Meinkema hier ten tonele voert, zijn met een enkele
uitzondering vrouwen die vermoeiend op elkaar zitten te letten, naar de meest
minieme tekenen van goed- of afkeuring speuren, altijd in het ongewisse, of daarover
aan het praten. Bij zulke personages zonder ego horen natuurlijk praatgroepen
waarin ze met dito exemplaren doen alsof ze een persoonlijkheid bezitten die alleen
nog even moet worden blootgelegd. Allemaal met een aardige opleiding, maar
intellectueel van de tweede of derde garnituur, en met te veel vrije tijd om zich suf
te piekeren - het lijkt wel of het naturalisme herleefd is.
Personages zonder geschiedenis, zonder noemenswaardige reflectie, waarover
verteld wordt in een vlakke, van alle inspiratie gespeende stijl. Veel dialoog, verder
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overwegend inwendige monologen, in de derde persoon verteld, wat ook bijdraagt
tot het vlakke en monotone van het boek: weinig beschrijving van ruimte en figuren,
geen vertelletsstandpunt als tegenwicht, geen bijzondere spanning.
Te midden der lichtgewichten wordt de hoofdpersoon Moira, met haar ironie en
artistieke belangstelling, en de enige die zich aan de terreur van het oeverloze praten
onttrekt, geleidelijk interessant voor althans deze lezer. Belangwekkender dan de
tweede hoofdfiguur Kate, met wie De driehoekige reis niettemin begint en eindigt.
Des te spijtiger dat ook deze Moira een schim blijft: een typische
Meinkema-personage.

De Vreede
Ten slotte maak ik nog melding van een dagboek dat Mischa de Vreede het licht
heeft doen zien, en dat zeer terecht Mijn reis getiteld is, want niemand anders heeft
er een boodschap aan. Het is een van de uitwassen van die nadruk op de
‘scheppende kunstenaar’ waar Bína van sprak: zelfs subliteraire auteurs kunnen bij
tijd en wijle hun bijprodukten aan een uitgever slijten.
Mijn reis is het verslag van een bezoek aan Indonesië, het land van herkomst.
Als pretentieloze stukjes in Het Parool (of Avenue) kunnen sommige gedeelten wel
door de beugel, maar maak er een boek van, en de auteur valt door de mand. Ik
citeer eens wat.
‘Ik vind dat de opinievormende media in de VS zich moeten schamen dat ze de
verkiezing van Reagan niet hebben kunnen voorkomen!’ (Er staan in Mijn reis
tientallen uitroeptekens en stippeltjes achter zinnen waarvan het onbenul
gecamoufleerd moet worden.)
‘Ik bedoel maar: overal is wat, en wij, in Nederland, zijn niet meer beter dan de
rest. Allang niet meer!’ ‘Terwijl ik dit neerschrijf zie ik al voor me hoe ze weer zullen
gaan zoeken naar fouten in mijn taalgebruik, en blij zullen zijn met wat ze vinden.’
Rudy Kousbroek, vertelt de schrijfster, heeft haar eens ‘Tante Bet in Wonderland’
genoemd. Verstandige man. Remco Campert, vertelt ze, wil haar gedichten niet
uitgeven. Verstandige man. ‘Trut die ik ben!’, schrijft Mischa de Vreede, met
uitroepteken. Verstandige vrouw.
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De bloei der Vestdijkologie
Anton Wachter onder de loep en de foto's van de vrouwen
Over ‘Terug tot Ina Damman’ en de andere Anton Wachter romans door
R. Marres Uitgever: Wetenschappelijke Uitgeverij / De Arbeiderspers,
Synthese-reeks, 185 p., f26,50
Vestdijk tien jaar na de dood van Vestdijk Vestdijkkroniek nr. 32 Uitgever:
H. Gianotten, 160 p., f9,50
Rudi van der Paardt
Hoeveel uitspraken van Simon Vestdijk hun profetische waarde ook hebben bewezen,
de voorspelling die hij over zijn eigen ‘overlevingskansen’ heeft gedaan: ‘Na mijn
dood zullen ze me lelijk in de steek laten, hoor!’ kan men moeilijk anders dan als
‘inmiddels gefalsificeerd’ bestempelen. En nog sterker: pas eigenlijk na zijn dood
in maart 1971 heeft Vestdijk de belangstelling en waardering gekregen die hij van
uitgevers en lezerspubliek verdiende. Zijn gedichten, verhalen en recentelijk ook
zijn romans werden in prachtige uitgaven verzameld, onuitgegeven werk werd alsnog
gepubliceerd, van verschillende bundels essays en een tiental romans verschenen
herdruk na herdruk; Vestdijks bewonderaars verenigden zich in een Vestdijkkring,
die vanaf 1973 een kwartaalschrift, Vestdijkkroniek, liet verschijnen en ook buiten
de kring werd driftiger dan ooit over ‘de kluizenaar van Doorn’, ‘de duivelskunstenaar’,
‘Simon de magiër’ geschreven in boek- of tijdschriftartikelvorm.
Er zijn diverse verschillen in de Vestdijkkritiek vóór en na 1970 te constateren. De
biografische belangstelling voor Vestdijk, die voordien vrijwel alleen was gebleken
uit het boek van Nol Gregoor over de eerste Anton Wachterromans, Simon Vestdijk
en Lahringen (1958) - terecht door Anne Wadman in zijn Handdruk en handgemeen
(1965) met een dissertatie vergeleken - is duidelijk toegenomen. Men denke hier
aan de onthullingen van Martin van Amerongen over de biografische achtergronden
van De schandalen, aan Henriëtte van Eyks Dierbare wereld met een ontroerend
hoofdstuk over haar verhouding met Vestdijk, uit een aantal artikelen van dezelfde
Gregoor, en ook van Hans Visser, die in de Kroniek een tweetal beschouwingen
aan de Amsterdamse Wachter-romans wijdde.

Simon Vestdijk

De belangstelling voor het werk heeft zich verbreed en verdiept. Een gedeelte
van Vestdijks oeuvre dat bij zijn leven nauwelijks aan bod kwam, de poëzie (door
Martin Hartkamp in drie delen dundruk verzameld), lijkt pas nu te worden ontdekt:
de Verzamelde Gedichten waren betrekkelijk snel uitverkocht, afzonderlijke bundels
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werden herdrukt, in bloemlezingen is Vestdijk vaak goed vertegenwoordigd (Komrij
gaf hem ‘een tien’), een monografie over Vestdijks poëzie van de hand van Tom
van Deel is aangekondigd.

Handreikingen
Ook voor de essays en kritieken van Vestdijk lijkt de belangstelling alleen maar toe
te nemen. Voor een deel is die te verklaren uit de erkenning van het essayistisch
vakmanschap: de bundel Essays in duodecimo bij voorbeeld kan dienen als
handboek voor opstelschrijvers. Bij Vestdijkspecialisten is de concentratie op de
essays uitgegroeid door het inzicht dat Vestdijk daarin vaak impliciet handreikingen
biedt voor de interpretatie van zijn fictionele werk, speciaal zijn romans. Dat ook die
de laatste jaren druk worden geanalyseerd is bekend genoeg. Het hier te bespreken
boek van Marres over de Anton Wachter-romans is er het zoveelste voorbeeld van.
De laatste aflevering van de Vestdijkkroniek: ‘Vestdijk tien jaar na de dood van
Vestdijk’, geeft van al deze ontwikkelingen een aardig, zij het niet geheel
representatief, beeld en doet via een door Martin Ros en Maarten 't Hart opgestelde
vragenboog ook iets aan de actueelste vorm van literatuurstudie: de
receptie-esthetica. Dat er niet zo erg veel opzienbarends uitkomt ligt, dunkt me,
voor een klein deel aan de vragen (die hadden soms wat scherper gekund), maar
grotendeels aan de keuze van de geënquêteerden. Wat moet ik nu bij voorbeeld
met het antwoord van Hubert Lampo (Vlaams auteur) dat men de opgroeiende jeugd
geen Ierse nachten of Eiken van Dodona moet laten lezen, maar wel De kellner en
de levenden en De koperen tuin? Waarom iemand enquêteren die Vestdijk en
Bordewijk niet uit elkaar kan houden? De prijs voor de beste antwoorden gaat wat
mij betreft naar S. Dresden (die met Vestdijk in 1957 een kostelijke dialoog over het
detective-verhaal schreef, die een herdruk zeker verdient): hij is to the point,
relativerend, geestig - kortom, een waardige compagnon van de Meester.
De biografische kant van de Vestdijk-studie is in dit nummer goed
vertegenwoordigd met een interview met Mieke Vestdijk en een portfolio ‘Vrouwen
in het leven en het werk van Vestdijk’ samengesteld door kandidaat-biograaf Hans
Visser. De verontwaardigde reactie van Piet Grijs (VN 14/11) op Vissers bijdrage
vind ik erg overtrokken. Weliswaar lopen leven en werk van Vestdijk in Vissers
overzicht door elkaar, maar dat gebeurde de schrijver zelf ook nogal eens. Onder
het fotomateriaal bevindt zich in ieder geval menige surprise. En ik zou toch ook
niet graag het volgende, voor mij onweerstaanbaar komische, gedichtje gemist
hebben - Vestdijk schreef het in een exemplaar van Rumeiland dat hij gaf aan Vera
de Vries (Xaviera Hollander):
Dit boek is voor de lieve Vera
Ik wensch haar geenszins de koléra
Maar wel, dat zij met heel haar wezen
Dit boek tot 't eind toe uit zal lezen.

Vestdijkkroniek nr. 32 bevat verder onder andere stukken van Maarten 't Hart en
Rob Schouten over Vestdijk en de muziek, overigens weinig betreden terrein in de
Vestdijkologie, een opstel van Peter de Boer over plagiaat van Vestdijks Het vijfde
zegel in een Duitse monografie over El Greco, en een artikel van het echtpaar Abell
over De kellner en de levenden. Het is jammer dat een beschouwing over Vestdijk
als dichter ontbreekt (maar die schijnt nog te komen), nu weerspiegelt het nummer
niet precies wat er op het ogenblik in de Vestdijk-studie omgaat.
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Psychologie
Datzelfde bezwaar, maar dan in sterkere mate, heb ik tegen de eerder genoemde
studie van R. Marres over de Anton Wachter-romans, zojuist
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in de serie Synthese verschenen. De auteur, wetenschappelijk medewerker bij de
vakgroep Nederlands te Leiden, heeft zich eerder doen kennen als een deskundige
op het gebied van de psychologische benadering van literatuur. Die is bij Vestdijk
uiteraard zeer toepasselijk en dat Marres voor zijn analyse van de Wachter-romans
gebruikt maakt van Vestdijks eigen Het wezen van de angst kan ik het moeilijk
oneens zijn, waar ik zelf in een overzichtsartikel in Vestdijkkroniek 32 schrijf: ‘Het
wachten is op een studie, waarin vanuit de angst-problematiek het gehele fictionele
werk van Vestdijk wordt doorgelicht - een dissertatie misschien, gebaseerd op een
boek dat zelf geen dissertatie is geworden.’
Ik vind dat Marres er beter aan had gedaan het derde (zeer lange) hoofdstuk van
zijn boek, ‘Onderwerp en motieven’, als monografie te publiceren, als dissertatie
misschien, al vermoed ik dat in een promotiecommissie weerstand zou zijn gerezen
tegen het samenzweerderige toontje dat Marres tegenover de lezer bezigt. Hij zou
als promovendus ook zeker op zijn vingers zijn getikt voor de onvolledige verwerking
van de literatuur over de Wachter-romans: die is veel uitgebreider dan Marres ons
met zijn ‘beknopt gebleven’ literatuurlijstje wil doen voorkomen. Enige uren studie
in de zes deeltjes over tijdschriftpublikaties van en over Vestdijk samengesteld door
Jean Brüll (Utrecht 1977-1981) en een bezoekje aan het Letterkundig Museum
(afdeling krantenknipsels) hadden dit manco kunnen verhelpen. Intussen is het niet
mijn bedoeling de waarde van Marres' analyse ‘van enkele neigingen en gevoelens
van Anton Wachter, zoals ze vooral in relaties met anderen uitkomen’ - aldus wordt
de doelstelling van de studie in de inleiding verwoord - in twijfel te trekken.
Integendeel: zijn psychologische verkenningen in de Wachterwereld, uitgevoerd
vanuit de angsttheorie die Vestdijk in zijn gemankeerde dissertatie ontvouwt, zijn
minitieus en veelal overtuigend.
Ronduit voortreffelijk vind ik zijn analyse van Anton Wachters complexe relatie
tot Tini Houtsma, de ‘gehate verloofde’ (uit De beker van de min). Zijn conclusie dat
de visie van de verteller op deze relatie onjuist is lijkt moeilijk te weerleggen.
Misschien had het de voorkeur verdiend de behandeling van het perspectief in deze
romans vooraf te laten gaan aan de analyse van motieven en personages. Het
hoofdstuk ‘Auctorieel en personaal vertellen’ komt nu een beetje als verplicht nummer
met de zoveelste samenvatting van de theorieën van Stanzel, Booth, Blok en Anbeek.
Het doet ook wat vreemd aan dat Marres uitsluitend in dit hoofdstuk consequent
verteller en schrijver onderscheidt terwijl hij in zijn psychologische benadering
gewoon over ‘Vestdijk’ spreekt (vergelijk de pagina's 95 en 162).
Marres heeft niet geprobeerd ‘over alle facetten van de reeks iets te zeggen, maar
ervoor gekozen de belangrijkste de aandacht te geven die zij verdienen’. Kennelijk
lopen onze visies over wat de belangrijkste facetten van de reeks zijn nogal uiteen.
Ik zie bij voorbeeld in Vestdijks debuut Terug tot Ina Damman niet alleen een
psychologische, in casu een autobiografische roman, maar ook een roman over de
‘keuze voor het talent’ (om een befaamde zinsnede uit een brief van Vestdijk aan
Marsman aan te halen), voor de wereld van de Idee, zo treffend gesymboliseerd
door de initialen van zijn ‘verre geliefde’. Ook het slot van de romanreeks, met de
keuze van het waarnemerschap boven de vestiging als arts, zou ik in diezelfde
symbolische richting willen interpreteren. Er zijn daarmee heel andere
verbindingslijnen in het romanoeuvre van Vestdijk mogelijk dan die Marres in zijn
afsluitende paragraaf trekt, want die zelfreferente symboliek treft men verder aan
in Een huisbewaarder, De dokter en het lichte meisje en, vooral, De ziener.
Het is jammer dat in dit Synthese-deel, dat voor jaren toch wel hét boek over de
Anton Wachter-cyclus zal zijn, aan deze vorm van symboliek geen aandacht is
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besteed. Een althans ten dele gemiste kans dus, maar gelukkig voor de
Vestdijkologie en Marres niet de laatste.
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‘Uitleggen is niet begrepen hebben’
Een film over Fernando Pessoa
Rein Bloem
Een film over een dichter is een hachelijke zaak. Een film over vier dichters tegelijk
is hachelijker. Een film over vier dichters in één en dezelfde persoon het hachelijkst.
Die film is nu gemaakt door Kees Hin (samen met August Willemsen en K. Schippers)
en wordt uitgezonden op 5 januari 1982 door de NOS in Beeldspraak.
De dichter(s) is de Portugees Fernando Pessoa (1888-1935), in Nederland bekend
sinds 1978 door de schitterende vertaling van August Willemsen van zijn poëzie en
die van zijn drie ‘heteroniemen’ (de van hem afgesplitste dichters Alberto Caeiro,
Ricardo Reis en Alvaro de Campos, met ieder een eigen biografie en een heel eigen
stijl van leven en dichten), waarna in 1980 de vertaling volgde van Pessoa's De
anarchistiese bankier (grotesk proza à la Paul van Ostaijen) en in 1981 van zijn
afsplitsing De Campos Ode van de zee.
Uit de nawoorden van die vertalingen hebben de scenarioschrijvers de vier
hoofdstukken van hun film gehaald:
1. Het geschreven leven (rondleiding met uitleg)
2. De heteroniemen en hun maker (college)
3. De bevolkte leegte (toneelstuk voor een dame en drie heren)
4. De mislukte verlossing (nabetrachting door een leraar en drie leerlingen)
In het eerste hoofdstuk, ingeleid door een interviewster, zien we hoofdpersoon
August Willemsen als de man-die-het-weet verzeild raken in het Muiderslot, waar
hij aan de rondleiding ontsnapt met een aardig meisje dat hem de eerste
raadselachtige informatie over Pessoa ontfutselt.
Niet alleen is daarmee de toon van de film gezet - een ironische thriller - maar
ook een draai gegeven aan Pessoa's beroemde waarschuwing: ‘Interpreteren is
niet kunnen uitleggen. Uitleggen is niet begrepen hebben.’ Zo houdt August zich
én van de domme en speelt hij in op wie nog meer wil weten. Willemsen introduceert
Pessoa als de veinzer bij uitstek, de dichter die schreef:
‘O kerkklok van mijn dorp,
Klaaglijk in de kalme namiddag,
Tot binnen in mijn ziel weerklinkt
Je elke en iedere klepelslag.’

Fernando Pessoa

Maar in werkelijkheid is die dichter geboren en getogen in Lissabon. Dit is eigenlijk
niet echt problematisch, de dichter als lieger van de (een) waarheid is een vertrouwd
gegeven in de moderne poëzie, maar voor het vragende meisje en haar
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nieuwsgierige volgelingen, de kijkers, is het een signaal: wat hebben we nog meer
te verwachten van deze fantast?

Suspense
Deze vorm van suspense kenmerkt ook het tweede hoofdstuk, de op onbegrip
uitlopende uitleg in een collegezaal. Drie studenten hebben ieder een ander gedicht
moeten voorbereiden en lezen dat (matig tot slecht) voor, met commentaar van de
weetal Willemsen en onderbroken door laatkomers en geëngageerden die naar de
maatschappelijke relevantie van dit alles vragen. Een vrolijke stemming die zijn
hoogtepunt bereikt als ter illustratie van de dieptepsychologische zee in De maritieme
ode, waarin piraten hun sadistische en masochistische verlangens botvieren, een
foetus op sterk water van hand tot hand gaat. Een sterk effect dat met de wildebras
Alfredo de Campos te maken kan hebben, de scène rijkelijk absurd maakt maar
met poëzie niets van doen heeft. Na de onthulling: de drie voorgelezen dichters zijn
verzonnen door Pessoa, stort het collectief ineen in een houding van: zoek het maar
uit met die heren.
In het volgende hoofdstuk wordt hier opnieuw een ironische draai aan gegeven
als we naar een parodie op modern theater kijken en één van de heteroniemen,
leermeester Alberto de Caeiro, gespeeld blijkt te worden door een vrouw, die
overigens mijn voorkeurgedicht om zeep helpt:
‘De Taag is een weg naar de Wereld.
Voorbij de Taag ligt Amerika
En het fortuin van hen die het vinden.
Niemand heeft ooit gedacht aan wat er ligt voorbij
De rivier van mijn dorp.
De rivier van mijn dorp doet denken aan niets.
Wie aan haar oever staat staat enkel aan haar oevers.’

De intellectuele afsplitsing van Pessoa, dr. Ricardo Reis, zit en leest in een rolstoel;
De Campos springt te voorschijn uit een kist (de legendarische kist van Pessoa
waarin zijn duizenden manuscripten liggen?); regisseur Ger Thijs zit in de coulissen
en kenner Willemsen komt tussenbeide als Caeiro niet van het toneel is weg te
branden, omdat hij (zij) in de gelogen werkelijkheid van Pessoa al lang dood is,
beter gezegd: weggewerkt omdat Caeiro in zijn poëzie een onbereikbare oplossing
presenteerde: de dingen de dingen te laten. De voorstelling wordt gestaakt. Het is
de voorbode van het hele heteroniemenspel dat Pessoa niet van zijn eigen drama
(twijfel, wanhoop) zou verlossen. De film gaat verder in de Campos-stijl: een
droomtuin met drie reciterende negerinnen in avondkleding, een schim van Pessoa
(man met hoed) die een glas wijn van een tuintafeltje oppakt, alter ego Willemsen
die hetzelfde probeert te doen, maar dan door negerinnen en bruten gegrepen wordt
en met slagersmes op de keel de hamvraag krijgt: Wie is Fernando Pessoa?

Spektakel
Dit jongensachtig spektakel speelt door in het slothoofdstuk: de samenspraak tussen
een echte leraar en drie van zijn oud-leerlingen onder wie Willemsen. Ook hier weer
de drie-plus-een structuur van de andere hoofdstukken, die natuurlijk ontleend is
aan de figuratie van Pessoa en zijn drie schijngestalten.
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De partners komen tot het besluit, al lezend, voorlezend en zowaar interpreterend,
dat Pessoa er niet is uitgekomen: noch de natuur-is-natuur visie van Caeiro, noch
de metafysica bedwingende Reis, noch de gevoelensplunderaar De Campos zorgen
voor een levensalternatief dat een treurig, uitzichtloos levensgevoel kan verhelpen.
Het laatste woord is aan de poëzie van Pessoa onder zijn eigen naam:
Boven de ziel de nutteloze wiekslag
Van wat niet was, ook niet kon zijn, en alles is.
Geef mij nog wat wijn, want het leven is niets.

(19.11.1935)
Een film met zo'n onderwerp als Pessoa staat natuurlijk voor het probleem hoe dit
alles zichtbaar te maken. Kees Hin en zijn medewerkers hebben gekozen voor een
spectaculaire, whodunnit-achtige opbouw waarin voortdurend spannende vragen
worden doorgespeeld waarop geen doeltreffend antwoord komt. Of eigenlijk is het
nog anders: Willemsen, van wie de informatie over Pessoa en zijnsgelijken moet
komen, laat zijn discours soms ongemerkt overgaan in een gedicht; hij neemt de
woorden van Pessoa over of het niets is en zo hoort het ook, blijkens het gedicht
vlak voor Pessoa's dood. De poëzie die in de film voortdurend op het tweede plan
speelt, omdat de vraag Wie is Pessoa? op de voorgrond staat, die poëzie komt op
het allerlaatst nog aan zijn trekken en stuurt onmiddellijk door naar waar zij volop
in is terug te vinden: in de vertalingen van August Willemsen.
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Frauenliebe und -Leben
De onweerstaanbare lichte toon van Josepha Mendels
Welkom in dit leven door Josepha Mendels Uitgever: Meulenhoff, 172
p., f25,Josepha Mendels Portret van een kunstenaar door Max Nord Uitgever:
Meulenhoff, 103 p., f27,50
Diny Schouten
‘Het is het oeroude probleem van de kinderkamer, - de vraag: wat waren mijn ouders?
Hoe gedroegen zich mijn ouders?’ Deze zinnen zijn afkomstig uit de derde roman
van de nog niet zo lang geleden ‘herontdekte’ schrijfster Josepha Mendels (geboren
in Groningen in 1902), Als wind en rook (1950, de derde druk verscheen in 1980
bij Meulenhoff).
In het ‘portret van een kunstenaar’, dat Max Nord van haar maakte, is zo iets als
een verontschuldigende toon te vinden als hij schrijft over haar beperkte
problematiek, de problematiek van de kinderkamer. ‘De thematiek is uitermate
autobiografisch gericht: het opgroeiende meisje, de liefde, het moederschap, haar
verhouding tot het joodse geloof en haar joodse ouders. In het raam gevat van
oorlog, onderdrukking en vervolg blijft haar werk binnen de cirkel van de
betrokkenheid op zichzelf,’ schrijft Max Nord. Als het waar is dat Nederlandse
schrijvers hun populariteit verdienen door ‘het vaderhuis’ verantwoordelijk te stellen
voor het eigen menselijk tekort, dan is het nog wonderlijker dat Josepha Mendels
meer dan dertig jaar veronachtzaamd werd. Maar misschien was haar gebrek aan
somber zelfbeklag te on-Hollands?
Josepha Mendels' debuut, Rolien en Ralien, verscheen in 1947, een jaar voor
Anna Blamans Eenzaam avontuur. De hernieuwde belangstelling voor Josepha
Mendels is ontstaan door de roman, onvoltooid gebleven, die zij en Anna Blaman
in 1951 samen ondernemen. Henk Struyker Boudier nam de vier hoofdstukken
ervan op in Fragmentarisch, nagelaten proza van Anna Blaman, en dat bracht
Laurens van Crevelen van uitgeverij Meulenhoff op het idee Als wind en rook en
Rolien en Ralien te herdrukken. Meulenhoff zal ook de rest van haar werk (vier
romans) opnieuw uitbrengen. Ook Frida Balk zette zich in voor een terechte
herwaardering. Waarom ging alle belangstelling naar Anna Blaman? Frida Balk: ‘Bij
het werk van Josepha Mendels vergeleken doet Anna Blamans toch zeer
verdienstelijk proza kermisachtig aan’. (VN boekenbijlage, februari 1980) Is het de
incompetentie van de literaire kritiek, het falen van de daarin opererende autoriteiten,
zoals Frida Balk schreef? Eenzaam avontuur trok veel publieke belangstelling, veel
meer dan Rolien en Ralien, ook een zeer erotisch boek, zij het veel subtieler
verbeeld. Achteraf is ook onbegrijpelijk waarom Querido, die het in de
Salamanderreeks had, het niet is blijven herdrukken. Jacoba van Veldes De grote
zaal en A.H. Nijhoffs Twee meisjes en ik zijn, doordat ze als Salamander verkrijgbaar
bleven, nooit echt verdwenen, maar waar bleven Marianne Philips en Dola de Jong?
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Josepha Mendels

Joseph
Voor Carry van Bruggen en Mary Dorna kwam de ‘revival’ na hun dood, voor Josepha
Mendels is er nu, gelukkig, een late, tweede roem. Josepha Mendels is er, blijkens
een interview dat Elly de Waard met haar had (in De Volkskrant, 15 april 1980), blij
mee. Ze is bezig haar memoires te schrijven, en een paar kleine, fraaie stukken
staan in haar nieuwe bundel, Welkom in dit leven. Max Nord schreef een portret,
opgebouwd uit een biografische schets, een kleine beschouwing over haar werk,
fragmenten uit haar romans, twee proeven van haar journalistieke werk, aangevuld
met kritieken (lovend) over haar werk van Vestdijk, Greshoff, Dinaux, Johan van
der Woude en Clara Eggink.
Josepha Mendels is, en wat dat betreft past ze perfect in de Nederlandse traditie,
een autobiografische auteur. Nord kan alle biografische feiten die hij noemt illustreren
met passages uit haar boeken. Dezelfde gebeurtenissen gebruikte ze meermalen.
Tegen Elly de Waard zei ze: ‘Bij het schrijven ben ik een naaister die alle stukken
die ze over heeft bewaart. Zomen, een ceintuur, repen die over zijn, worden elders
weer toegepast. Stukken stof worden bij mij nooit weggegooid en bij het schrijven
is het net zo.’
Het stukje stof dat het vaakst is losgetornd is dat Josepha een jongen had moeten
zijn. De ‘mini-autobiografie’ Familieportret, waarmee Welkom in dit leven opent,
komt ook voor in Rolien en Ralien en Als wind en rook. Haar vader Isidore Mendels
was zo teleurgesteld dat Josepha geen Joseph was, dat hij een van de twee
rijksdaalders voor de baker in zijn zak terug liet glijden. Er is een passage in Rolien
en Ralien, waarin de onherstelbaarheden die ouders aanrichten in hun kinderen
onnadrukkelijk worden ontleed: ‘Het merendeel der ouders zaait zo kwistig het zaad
waaruit die sombere en geweldige plant, eenzaamheid, verrijst. En wanneer iets
van haar schaduw hen bereikt, stoten zij in naïeve verbazing een of ander zinnetje
uit, als - Hoe komt ons kind toch zo... Van wie heeft ze dat in vredesnaam?’ Hoe
schuldig zijn ouders?
Er is een gedicht van Harry Mulisch, dat twaalf regels lang eenzelfde
‘waarom-daarom’ dreunend herhaalt: ‘Dat komt gewoon omdat zijn vader eens /
gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd.’ Maar Josepha Mendels blijkt in staat een
stapje meer te durven zetten op de ‘waarom-ladder’. Zo portretterde ze in Als wind
en rook het (ongelukkige) huwelijk van haar ouders, in wie, op hun beurt, bomen
van eenzaamheid werden geplant. Als wind en rook lijkt overigens sterk op Carry
van Bruggens De verlatene, het is even ontroerend, en er zitten merkwaardig
vergelijkbare zwakke plekken in.
In Welkom in dit leven staat het verhaal Achttien paar handen, geschreven voor
haar zoon, en daarin is zij zelf de ouder, die bezig is littekens te veroorzaken. Maar
alweer, er is geen somber zelfbeklag, aan de oppervlakte is het een luchtig verhaal
over achttien ‘au pairs’, in minder dan tien jaar ‘versleten’.
Het opvallendste aan wat aan nieuw werk in de bundel Welkom in dit leven staat
(er zijn wat verspreide verhalen die ze voor 1960 schreef opgenomen) is dat Josepha
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Mendels dezelfde, onweerstaanbare, lichte toon heeft weten te bewaren die van
Rolien en Ralien zo'n schijnbaar naïef meesterwerkje maakte. De autobiografische
schetsen, ook ‘Freudiaanse snippers’ en de ‘mini-trilogie’ ‘Jaloezie’, ‘Liefde’,
‘Vriendschap’, zijn teder, ontroerend, gevoelig. Josepha Mendels heeft het over
liefde en dood alsof het trivialiteiten zijn. ‘Liefde’ is het mooist, over een minnaar die
zelfmoord pleegde. Het is droevig en geestig tegelijk, vol intieme kleine grapjes.
Ethel Portnoy, die met Josepha Mendels het gevoel voor het banale deelt, plus de
kwaliteit daarover níét banaal te schrijven, gebruikte eens de titel ‘Frauenliebe und
-Leben’. Het zou ook boven deze stukken hebben kunnen staan. Sensueel en toch
kuis. Valt het aan mannen uit te leggen?

Ledepoppen
In Welkom in dit leven zijn ook zes brieven opgenomen die Anna Blaman haar
schreef toen ze samen werkten aan de roman. Te oordelen
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naar de vier hoofdstukken in Fragmentarisch zou het niet zo'n erg goede geworden
zijn: te schetsmatig en te melodramatiesch. De samenwerking liep vermoedelijk
stuk op het contrast in werkwijze tussen beide schrijfsters. Anna Blaman kon niet
zonder eindeloze, strakke, schema's en werd een beetje geïrriteerd toen Josepha,
die nooit vooruit bedacht wat ze schrijven zou, haar schema's in de war bracht, door
onverwachte vondsten. Josepha over de samenwerking: ‘Ontegenzeggelijk fungeerde
Anna als dirigent. Ik onderging haar superioriteit. Dat ik het vooral niet over details
van lesbisch gebabbel mocht hebben speet me buitengewoon, ik had er zo graag
op door willen borduren.’ Zou de samenwerking zo vruchtbaar hebben kunnen
worden als Mendels beweert? Het lijkt maar beter dat het er niet meer van gekomen
is, de omgang met Blamans ledepoppen zou Mendels' personages niet echt goed
hebben gedaan. Die uit haar verhalenbundel Zoethout en etamien, herdrukt in
Welkom in dit leven, maken weliswaar een hulpeloze indruk, maar ze hebben het
toevallige van voorbijgangers, ze staan niet ergens voor. Max Nords portret van
een zo eigenzinnige en innemende vrouw als Josepha Mendels maakt een wat kale
indruk. Hij geeft samenvattingen van zijn gesprekken met haar, maar men zou
wensen dat zij zelf aan het woord was. In Nords woorden ontstaan er brave zinnetjes
en vlakke mededelingen als: ‘Ze ging nu weer voor kranten en weekbladen schrijven
en bracht haar nieuwe roman Als wind en rook tot een goede einde. Dit was opnieuw
een sterk autobiografisch boek, waarin - zij bevestigt het - een Joodse man, hier
Simon Cohen geheten, veel trekken van haar vader heeft.’ De biografische schets,
zo'n dertig bladzijden lang, is daardoor nogal saai, maar erger is dat Nord zo weinig
nieuwsgierig is, en dan nog meestal naar de verkeerde dingen. De enige keer dat
hij zich over iets verbaast is dat ze (toen ze zesenveertig was, en een zoon maar
geen echtgenoot wilde) geen kunstmatige inseminatie wenste. Mendels'
ironisch-ontwijkende antwoord is van een onthullende superioriteit. Aan Nord valt
te prijzen dat hij zich onthouden heeft van het sensationele, maar er valt hem te
verwijten dat hij alle kansen onbenut laat om haar werk te becommentariëren. Wat
was haar verhouding tot Rolien? Hoe verwant is zij aan Elisa uit Als wind en rook?
Waar vindt zij zelf dat haar werk over gaat? Josepha Mendels is een auteur die in
de spiegel keek. Zocht ze bevestiging, wilde ze gerustgesteld worden? Wat zag ze
in die spiegel?
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Veel moois uit Moskou
Gorki Park nu ook in Nederland
Gorki Park door Martin Cruz Smith Uitgever: Veen, 368 p., f24,90
R. Ferdinandusse
In Moskou, in het Gorki Park zijn, verborgen onder de sneeuw, drie bevroren en
zwaar verminkte lijken gevonden. Arkadi Renko, een Moskouse politieman, krijgt
de opdracht de moordenaar of de moordenaars te vinden. Met zijn rechercheurs
neemt hij alle bevindingen door, totdat ze allemaal een gezonde honger hebben.
Ze besluiten iets te gaan eten:
‘In de restauratie van het metrostation aan de overkant van de straat was altijd een
tafel voor inspecteurs gereserveerd. Arkadi nam kabeljauw, komkommer in zure
room, een aardappelsalade en brood en bier. De oude Belov voegde zich bij het
groepje en begon oorlogsverhalen over Arkadi's vader te vertellen. “De volgende
geschiedenis vond plaats voor we ons hergroepeerden.” Belov gaf een reumatische
knipoog. “Ik reed de generaal in een BA-20.”
Arkadi herinnerde zich het verhaal. De BA-20 was een antiek pantservoertuig dat
was uitgerust met een moskeevormige geschutkoepel op een Ford-chassis. De
groep van zijn vader, die uit drie BA-20'ers bestond, was in de eerste oorlogsmaand
honderd kilometer achter de Duitse linies terechtkomen en ontsnapte met de oren
en de epauletten van een SS-groepscommandant. Die oren vormden een pijnlijk
detail. Russen accepteerden verkrachtingen en slachtingen als zijnde normale
oorlogshandelingen. Ze namen zonder meer aan dat Amerikanen scalpen namen
en dat Duitsers kinderen aten. Maar het idee dat een Rus zich een menselijke trofee
toeëigende deed een complete natie van wereldschokkende revolutionairen van
afschuw huiveren. Dit was erger dan verschrikkelijk: het toonde haarzuiver aan dat
het een volk dat prat ging op zijn proletarische herkomst aan één ding ontbrak:
cultuur. Na de oorlog deden geruchten over de oren de carrière van de generaal
de das om.
“Die kletspraat over die oren is niet waar,” verzekerde Belov zijn tafelgenoten.

Martin Cruz Smith

Arkadi herinnerde zich de oren. In vroeger dagen hingen ze als verdroogde
pasteikorsten tegen een van de wanden van zijn vaders werkkamer.’
Van zulke verhalen lust ik wel pap, en Gorki Park, geschreven door Martin Cruz
Smith zit er vol mee. Het boek is, zoals men ongetwijfeld weet, een gigantische
bestseller geweest, zowel in Amerika als in andere landen, en dat succes lijkt me
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niet te danken aan de kwaliteit van het ‘detective’-aspect in het verhaal, maar vooral
aan die onverwacht prachtige kijk op het leven in Moskou - of die nu waar is of niet.

Research
Nu is Moskou een van de meest verkende terreinen in de detective- en thrillerwereld.
Recente boeken van Forsyth, Brian Freemantle, Craig Thomas, Robert Littell, en
dan vergeet ik nog de meeste, bevatten een massa research over KGB, over politieke
besluitvorming, maar ook over het dagelijks leven van die autoriteiten, hun
drinkgewoonten, hun hoerderij, hun onderlinge machtsstrijd. Meestal zijn al die
gegevens gebruikt als onderdeel van een plot die vanuit het Westen, dus tamelijk
afstandelijk wordt beschreven.
(Martin Cruz Smith heeft zijn verhaal in Moskou gesitueerd, waardoor het
perspectief ingrijpend is gewijzigd. Directe kennis van de sovjet-maatschappij bezat
hij niet. Smith vertoefde precies twee weken in Moskou, in 1973. Hij vergaarde ook
wat van zijn kennis in gesprekken met immigranten, en de rest vulde hij aan met
zijn eigen verbeelding.
(Martin Smith is geboren in Philadelphia, hij is nu negenendertig, en woont al
vijftien jaar in New York. Hij leeft van zijn pen, begon in 1970 te schrijven en
produceerde sinds die tijd vijfendertig romannetjes. Die verschenen onder zijn
officiële naam: Martin Smith. Voor een paar ‘betere’ boeken gebruikte hij de naam
Cruz (‘in de hoop dat mensen die zouden onthouden’), de eigennaam van zijn
moeder, een Indiaanse met voorouders in de Pueblo- en Yaqui-stammen.)
Cruz Smith werkte bijna acht jaar aan Gorki Park. Tamelijk lang voor een boek
waarvan de opzet eigenlijk zeer eenvoudig is. De gruwelijke moorden in het park
(de gezichten en vingers zijn van vlees ontdaan) hebben te maken met een smokkel
van bont, van sabeldiertjes, vanuit Rusland naar de Verenigde Staten. Cruz Smith
verslikt zich zelfs in die intrige, zijn oplossing eist dat de Moskouse speurder, de al
genoemde Arkadi Renko, naar Amerika gaat om daar de oplossing te vinden. Het
resultaat is dat Renko zijn eigen sovjetmaatschappij kan vergelijken met de
Amerikaanse, maar dan is de lol van het boek er al helemaal af. Het aardige van
Gorki Park is wat Cruz Smith over Moskou heeft weten te verzinnen, of bijeen te
garen.

Beeldschoon
Gorki Park heeft een Russisch tempo. Arkadi Renko's onderzoekingen vorderen
langzaam, want hij moet geluidsbanden afluisteren van buitenlanders die Moskou
als toerist bezoeken; hij moet zich verantwoorden tegen de KGB die ook nieuwsgierig
is naar wat er in Gorki Park gebeurd is; hij moet zich verantwoorden tegenover zijn
superieuren uit het justitiële circuit, die weer op hun beurt connecties hebben met
de politiek en de KGB. In die omgeving is Arkadi Renko het equivalent van de
Amerikaanse private eye, een eenzame held, met een zeldzaam gevoel voor
eerlijkheid. En de tegenspeler, de moordenaar van Gorki Park, is geen domoor maar
iemand met een briljant strategische geest.
Martin Cruz Smith heeft, in zijn research, zijn gesprekken, zijn verbeelding, een
bijzonder gelukkige hand gehad. Prachtige anekdotes, mooie karakters, boeiende
dissidenten, fascinerende observaties over Siberië begeleiden het langzame,
melancholieke pad van Renko op zoek naar het geheim achter de moorden van
Gorki Park.
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Daar is ook alles mee gezegd. Gorki Park heeft zijn fantastische reputatie te
danken aan het feit dat de achtergrond ongewoon en soms beeldschoon is, in de
thrillerwereld een weinig voorkomend en daardoor opvallend feit. De plot is niet
bijzonder, de oplossing - in Amerika - niet buitengewoon. Maar de eerste
tweehonderd pagina's in Moskou zijn prachtig om aandachtig te lezen.
RF
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Inhoud 1981
Kritieken, interviews en artikelen over boeken en schrijvers
Alfabetisch register van kritieken, artikelen en interviews over literatuur en boeken
in de boekenbijlage, het kleurkatern en de wekelijkse krant. Artikelen die in de
wekelijkse krant hebben gestaan zijn gemerkt met een sterretje (*).

A
Abbott, J.

Over Jack Abbott. S. Levy - Jack Abbott,
25 jaar in de gevangenis en nu een
voortvluchtige successchrijver. 26.9. p.
7*

Abbott, J.

In the Belly of the Beast. K. Schaepman
- De nachtmerrie van Jack Abbott. 17.10.
p. 60.

Abramov, F.

Over Fjodor Abramov. M. Broekmeyer Fjodor Abramov en het leven op het land.
3.10. p. 3.

Achmatova, A.

In andermans handen. W.G. Weststeijn
- Tastbaar en aanschouwelijk. 28.3. p.
75.

Ajar, E.

De luimen van koning Salomon. E.
Jongma - Verleden, wraak,
verwondering. 23.5. p. 12

Alberts, A.

Een gesprek met A. Alberts, de
grootmeester in het verzwijgen. F.
Abrahams. 21.11. p. 7*

Alexander, P.

De laatste held. R. Ferdinandusse - De
nachtjapon van Sherlock Holmes. 25.4.
p. 34.

Ambler, E.

The Care of Time. R. Ferdinandusse Koele, dodelijke proporties. 20.6. p. 10.
Het vonnis van Deltsjer. R.
Ferdinandusse - Een fles chianti en
andere misdaad. 22.8. p. 10

Andersch, A.

Der Vater eines Mörders. G. Meijerink De schipbreuk van het ‘Bildungs’-ideaal.
28.2. p. 25.

Andersen, H.C.

Over H.C. Andersen; beschouwing en
dagboekfragmenten. M. van Amerongen
- De dagboeken van Hans Christian
Andersen. 13.6. p. 19*.
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Anderson, M.

Uit Multatuli's leven. J. Fontijn - Als twee
druppels water: Multatuli en
Sacher-Masoch. 29.8. p. 19*.

Andrian, L.

Der Garten der Erkenntnis. G. Komrij (Vergeten boeken) Ego Narcissus. 28.2.
p. 10.

Arendt, E.

Das zweifingrige lachen. Der zerstückte
Traum. Havenkwartier. R. Bloem - Liever
heden dan heimwee. 17.10. p. 101

Astafjev, V.

De keizervis. M. 't Hart - Moby Dick in
Siberië. 23.5. p. 33.

Bâ, M.

Interview met de Senegalese schrijfster
Maria Bâ n.a.v. De lange brief. J.K. van
der Werk. 19.12*.

Baantjer, A.C.

De Cock en de moord in seance. De
moraal van het cliché. Over Baantjer en
zijn boeken. R. Ferdinandusse - 25 Jaar
Warmoesstraat en 24 boeken. 17.10. p.
6

Bagley, D.

Bahama crisis. R. Ferdinandusse - De
vloek van de research. 28.3. p. 23

Bakker, G.P.

Het hellende vlak. Radio-omroep in
Nazi-greep. H. Mulder - De Vara tijdens
de bezetting. 19.12. p. 24.

Bakker, S. en T. Vos

Over Een tevreden lach van A. Burnier.
R. van der Paardt - Verplichte literatuur.
23.5. p. 46

Baldwin, J.

Interview met J. Baldwin. J. v. Tijn - ‘Jullie
lopen door geen enkele straat waar ik
woon - hoe kunnen jullie dan verdomme
iets over ons weten?’ 18.4. p. 7*

Bank, J.; M. Ros en B. Tromp (red.)

Het eerste jaarboek voor het
democratisch socialisme.
Het tweede jaarboek voor het
democratisch socialisme. P.B. Lehning
- Hoe de verzorgingsstaat de
sociaal-democratie uitdaagt. 19.9. p. 46.

Barnes, J.A.

Interview met J.A. Barnes, L. Brunt - ‘Een
goed onderzoeker leert te leven met een
schuldig geweten’. 18.7. p. 13*

Barth, J.

Letters, a novel. F. Kellendonk - Zo plat
als een dubbeltje. 31.1. p. 54.

Barthes, R.

De taal van de verliefden. C. Peeters Een ietwat wilde sport. 28.3. p. 7.
Over Roland Barthes. A. Robbe-Grillet Barthes en het fundament van de
vrijheid. 25.4. p. 38.
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Bartsch, K.

Kaderakte. Gedichte und Prosa.
Wadzeck. W.D. Tieges - Een mespuntje
optimisme. 28.2. p. 46.

Bastet, F.L.

Een zuil in de mist. R. van der Paardt Couperus oud en nieuw. 31.1. p. 30.

Battiscombe, G.

Christina Rossetti. D. Schouten - Een
verzegelde fontein. 20.6. p. 7.

Battus

Opperlandse taal- & letterkunde, H.J.
Verkuijl - Verdorie! Verpleegster verleidt
verslaggever! 19.9. p. 4.

Beattie, A.

Falling in place. D. Meijsing - De
onbetrokken koele magic van Ann
Beattie. 7.3. p. 19*.

Beddoes, T.L.

Death's Jest Book. G. Komrij - (Vergeten
boeken) De sirenenzang van de zoete
dood. 22.8. p. 20.

Berge, H.C. ten

Levenstekens en Doodsinjalen. C.
Offermans - Tegen de monotonie van de
beschaving. 31.1. p. 50.
Nieuwe gedichten. R. Bloem - Het
eeuwig heden van H.C. ten Berge. 4.4.
p. 19*.

Bergh, F. van den en K. Klumpers.

Man man. H. Achterhuis - Hoera voor de
man die huilen kan. 21.11. p. 84

Berlin, I.

Karl Marx - zijn leven en werk. B.
Bommeljé - Het radicaal-humanisme van
Marx en Berlin. 25.4. p. 42
Russische denkers. B. Bommeljé - De
werkelijke vrijheid moet betaald worden.
15.8. p. 16*

Bernhard, T.

Interview met Thomas Bernhard. R.
Seegers; J. v.d. Velde en L. de Winter ‘Met een ploertendoder rondlopen,
misschien veroorzaakt dat iets nieuws’.
10.1. p. 19*
Die Kälte. H.W. Bakx - Oorverdovend
zwijgen in tientallen boeken. 28.3. p. 74

Bernlef, J.

De ruïnebouwer. J. Kruithof - Het
verschrikkelijke bordkarton. 28.3. p. 47

Bernlef, J.; J.M.A. Biesheuvel; J.
Brouwer e.a.

Rose verhalen. F. de Rover - In het rijk
van de knulla-fitta-kuk. 18.7. p. 8

Bernstein, E.

De voorwaarden tot het socialisme en de
taak van de sociaal-democratie. B.
Tromp - Eduard Bernstein en het
revisionisme. 16.5. p. 30
P.B. Lehning - Hoe de verzorgingsstaat
de sociaal-democratie uitdaagt. 19.9. p.
46
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Biesheuvel, J.M.A.

Duizend vlinders. J. Fontijn - Bizarre
verhalen in de huiskamer. 28.3 p. 60

Bína, V.

Over liefde en avontuur. J. Kruithof Liefde en avontuur is ook niet alles.
19.12. p. 49.

Blatter, S.

Love me tender. W.D. Tieges - Drie
Zwitserse schrijvers 31.1. p. 16*

Blussé, L.; H.L. Wesseling en G.D.
Winius (red.)

History and Underdevelopment. B. Tromp
- Waarom zijn die arme landen zo arm?
13.6. p. 21*

Boenders, F.

Sprekend gedacht. Interviews. Pretenties
en presumpties. Beschouwingen over
stromingen en praktijken. W. Otterspeer
- Een nuttig intellectueel. 23.5. p. 38

Boenin, I.

Het laatste rendez-vous en andere
verhalen. K. Verheul-Verborgen
bekentenissen. 31.1. p. 20

Bolle, E.

Macht en verlangen. Nietzsche en het
denken van Foucault, Deleuze en
Guattari. W. Otterspeer - Nietzsche en
de Fransen. 28.3. p. 58

Boogaart, N.; P. v. Eeuwijk en J.
Rogier

Zigeuners. De overleving van een
reizend volk. L. Brunt - De zigeuners
maakten doorgaans zélf uit wat het beste
voor hen was. 16.5. p. 19*

Boom, A.L.

Mijnheer en mevrouw Aluin & en andere
tussenteksten. F. de Rover - Een
atmosfeer van mist en zaligheid. 17.10.
p. 30

Borges, J.L.

De cultus van het boek en andere
essays. M. Steenmeijer - Van de ene
metafoor naar de andere. 19.12. p. 36.

Bouw, C.; J. Donselaar en C. Nelissen De Nederlandse Volksunie. M. Husken
- Het racistische potentieel in Nederland.
23.5. p. 17*
Bowen, E.

The Collected Stories. M. 't Hart Beschaving en vrijmoedigheid. 28.3. p.
49

Bower, T.

Blind Eye to Murder. Britain, America and
the Punging of Nazi Germany - a Pledge
Betrayed. K. Schaepman - De oorlog die
uiteindelijk verloren werd. 22.8. p. 16

Braat, L.P.J.

Interview met L.P.J. Braat, M. Pam L.P.J. Braat over beeldhouwen,
kunsthandel en zijn tijdschrift ‘kroniek van
kunst en kultuur’. 26.9. p. 15*
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Bradbury, M.

Interview met M. Bradbury, L. Brunt Filosofisch realisme. 31.1 p. 15*

Brakman, W.

Fragmenten uit het televisieprogramma:
De Schrijvers. 14.3. p. 15*
Interview met Willem Brakman. Bibeb ‘Ik ben een angst-genie, ik draag de dood
bij me vanaf dat ik een kind was’. 23.5.
p. 9*
Ansichten uit Amerika. F. de Rover - De
schrijver heft zich zelf op. 20.6. p. 11

Brecht, B.

In afwachting van zware stormen. Bertold
Brecht, Dagboeken 1920-1922;
Autobiografische aantekeningen.
1920-1954. C. Offermans - ‘De vellen en
geef mij maar een auto’. 21.11. p. 78

Brems, H.

Al wie omziet. Opstellen over
Nederlandse poëzie 1960-1980. R. van
der Paardt - Bronvermelding in de
wetenschap. 19.9. p. 58

Brendgen, J.H.J.

Belevenissen van een KNIL-officier in de
periode 1942-1950. T. Pollmann - Een
KNIL-officier vertelt zijn oorlogsverhaal.
27.6. p. 21*

Brodsky, J.

A part of speech. K. Verheul - De
duisternis binnen en buiten. 23.5. p. 52

Broek, J. van de

Afrekening in Paramaribo. R.
Ferdinandusse - Detective verlies
onschuld. 21.11. p. 15

Brok, H.

Over Kuifje. A.H. de Boer - Weg met
Kuifje. 24.1 p. 15

Brouwer, L.E.J.

Over de wiskundige en filosoof L.E.J.
Brouwer bij zijn 100ste geboortedag. D.
v. Dalen - Biografie; H.F. Freudenthal De topologie; G. Krol - Het intuïtionisme.
21.2. p. 4 e.v.

Brouwers, J. en R. Wittevrongel

Zonder onderschriften. F. Boenders Gesproken melodrama van Jeroen
Brouwers. 10.1. p. 20*

Brouwers, J.

Bezonken rood. C. Peeters - Kleuter in
het Rijk van Pandorra. 21.11. p. 7

Bruggen, C. van

Van alles het middelpunt. Over leven en
werk van Carry van Bruggen. D.
Schouten - Een apostolische Carry van
Bruggen. 31.1. p. 14.

Brunt, E. en L.

Het goede leven. H. Achterhuis Ontmaskerde beelden, ontbrekende
werkelijkheid. 17.10. p. 10
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Brusse, P. en E. van Thijn

De dorpelingen van Innocento. R.
Ferdinandusse - Een fles chianti en
andere misdaad. 22.8. p. 10

Büch, B.

De blauwe salon. M. 't Hart - Een leven
achter glas. 20.6. p. 15

Bultsma, V. en E. v.d. Tuin

Het Nederlandsch syndicalistisch
vakverbond 1923-1940. M. Buschman Syndicalisme: van scheldwoord tot
geuzennaam. 18.7. p. 17*

Burgess, A.

Interview met A. Burgess. S. Lannes De schrijver Anthony Burgess over het
kwaad van de twintigste eeuw. 24.10. p.
14
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Burssens, G.

Verzameld proza. F. Boenders - In de
schaduw. 21.11. p. 102.

Buysse, C.

Tantes. T. Anbeek - Het unieke gebrek
aan zwaarwichtigheid. 21.11. p. 43

C
Cain, J.M.

Serenade. R. Ferdinandusse - De
terugkeer van de Private Eye. 28.2. p.
26
De postbode belt altijd tweemaal. R.
Ferdinandusse. 19.12. p. 11.

Cairo, E.

Jeje disi. J. Voorhoeve - Jeje disi: een
sleutelroman ontsleuteld. 25.4. p. 22

Campert, J.

Over Jan Campert. W. Hazeu en H.
Scholten - Veertig jaar geleden schreef
Jan Campert zijn onsterfelijke gedicht.
(De achttien dooden.) 14.3. p. 14*

Capel, T.

Klein verdriet. R. Ferdinandusse - Een
‘private eye’ op een Amsterdamse fiets.
23.5. p. 17*

Capote, T.

Music for Cameleons. E. Schilders Capote in de huid van de werkelijkheid.
28.2. p. 39

Carey, J.

John Donne - Life, Mind & Art. G. Waller
- Een vervaarlijk prediker, een geniaal
dichter. 25.7. p. 14*

Carroll, L.

The Real Alice door Ann Clark. C.
Peeters - The Liddell-Riddle. 28.3. p. 4.

Cela, C.J.

De bijenkorf. M. Steenmeijer - Ook
Madrid heeft zijn zelfkant. 18.7. p. 32

Céline, L.F.

Van het ene slot naar het andere. E.
Jongma - De twee gezichten van Céline.
17.10. p. 54

Chevalier, L.

Montmartre du plaisir et du crime. L.
Brunt - Duivelgeloof en het weer in
Montmartre. 17.10. p. 47

Chopin, K.

De storm en andere verhalen. P.
Pattynama - De vrouwelijke seksualiteit
als de vanzelfsprekende triomfantelijke
loop der dingen. 9.5. p. 21*
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Clark, A.

The real Alice. C. Peeters - The
Liddell-Riddle. 17.10. p. 4

Clark, E.

Send in the lions. R. Ferdinandusse - De
vloek van de research. 28.3. p. 23

Claus, H.

Over de Hondsdagen van Hugo Claus
door G.F.H. Raat. R. van der Paardt Verplichte lectuur. 23.5. p. 46.

Coenen, F.

In duisternis. T. Anbeek - Uit onze
onzalige erfenis. 18.7. p. 9

Cobb, R.

Promenades. A Historican's Appreciation
of Modern French Literature. 11.4. p. 19*

Cohen, S. en L. Taylor

Psychological survival. The experience
of longterm imprisonment. L. Brunt Criminele sociologie. 18.7. p. 17*

Collingnon, J.

Je moet toch wat. H. Mulder - Hoe houdt
men de angel in het venijn? 20.6. p. 43

Collins, L. en D. Lapierre

De vijfde ruiter. R. Ferdinandusse - Hoe
evacueer je New York? 17.10. p. 94

Couperus, L.

De antieke verhalen. R. van der Paardt
- Couperus oud en nieuw. 31.1. p. 30

Craats, J. van de

De magische kubis van Rubik. M. 't Hart
- De Hongaarse horreur. 18.7. p. 21

Crumley, J.

De laatste echte kus. R. Ferdinandusse
- De terugkeer van de Private Eye. 28.2.
p. 26

D
Daum, P.A.

Aboe Bakar. T. Anbeek - Onpartijdige
ontluistering. 23.5. p. 40

Davidson, L.

De Chelsea-moorden. R. Ferdinandusse
- Russen zijn ook maar mensen. 19.9. p.
26

Daws, G.

A Dream of Islands. Voyage of
Self-Discovery in the South Sea. G.J.
Zwier - De eilanden van de geest. 17.10.
p. 102

Deane, S.

Ambon. T. Pollmann - De strijd voor de
RMS in heden en verleden. 22.8. p. 14

Dedinsky, E.

De ijstijd begint met de kou. A. Slagman
- Bericht uit de ijstijd. 25.4. p. 46

Deel, T. van

Recensies. C. Peeters - De troost van
de vorm. 31.1. p. 8
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Deighton, L.

XPD. R. Ferdinandusse - De vloek van
de research. 28.3. p. 23

Delius, F.C.

Ein Held der inneren Sicherheit. W.D.
Tieges - Een held van de innerlijke
zekerheid. 23.5. p. 50

Dickinson, E.

Emily Dickinson in Nederland. R. Bloem.
23.5. p. 61.

Diepenbrock, A.

Alphons Diepenbrock - Een componist
in de literatuur door W. Paap. E.
Schönberger - Een biografie als een
causerie. 26.9. p. 19*.

Didion, J.

The white album, essays. N. Begemann
- Pleidooi voor de meest primitieve
loyaliteit. 31.1. p. 46.

Dinesen, I.

Letters from Africa 1914-1931. P.
Brennan - Het sprookje van de heks.
19.12. p. 44.

Dinaux, C.J.E.

Levend verleden. R. van der Paardt Bronvermelding hoort in de wetenschap.
19.9. p. 58.

Dostojewski, F.M.

N.a.v de honderdste sterfdag van
Dostojewski. M. Koomen - Het grillige
universum van Dostojewski. 17.1. p. 3
e.v.

Doyle, A.C.

De hond van Baskervilles. R.
Ferdinandusse - De nachtjapon van
Sherlock Holmes. 25.4. p. 34.

Drummond de Andrade, C.

Gedichten. W.J. Otten - Poëzie van het
leven zonder meer. 25.4. p. 70.

Duncan, R.

De hemel brandt. R. Ferdinandusse - De
nachtjapon van Sherlock Holmes. 25.4.
p. 3.

E
Eeden, F. van

Walden in droom en daad. I. Cornelissen
- Dagboek. 4.7. p. 13*.

Ebersohn, W.

Divide the Night. R. Ferdinandusse Bloedstollend en wereldomspannend.
21.11. p. 38.

Eichmann, A.

Ich Adolf Eichmann - een historische
getuigenis. 11.4. p. 3; 18.4. p. 11; 25.4.
p. 9*.
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Elburg, J.G.

De kikkers van Potter. J. Kruithof - De
garnering van de hoofdschotel is
onmisbaar. 26.9. p. 19*.

Emants, M.

Drie novellen. T. Anbeek - Uit onze
onzalige erfenis. 18.7. p. 9.

Emmens, J.

Verzamelde gedichten en Aforismen.
Verzameld Werk deel 1. W.J. Otten - De
prijs van luciditeit. 31.1. p. 23.

Ephron, N.

Scribble scribble. D. Meijsing - De
she-wits. 17.10. p. 8.

F
Fallows, J.

National Defense. H. Arlman - Regeren
is een vertrouwenstruc. 21.11. p. 58.

Faulkner, W.

Het gehucht. Uncollected Stories. M. 't
Hart - De geestige Faulkner. 31.1. p. 38.

Faverey, H.

Lichtval. R. Bloem - De ‘niet anders
kunnende geldigheid’. 25.4. p. 30.

Federspeil, J.

Die beste Stadt für Blinde. G. Meijerink
- Een journalist zonder speurneus, 31.1.
p. 51.

Fels, L.

Ein Unding der Liebe. W.D. Tieges - De
weerzinwekkende geschiedenis van een
arme sodemieter. 17.10. p. 42.

Ferron, L.

Plicht. J. Kruithof - Louis Ferron kruipt uit
het moeras. 25.4. p. 8.

Flaubert, G.

Over Gustave Flaubert en Bouvard et
Pécuchet. Piet Grijs e.a. - Lof der
domheid. 28.3. p. 10. e.v.
Raster nr, 18 Omtrent Bouvard et
Pécuchet van G. Flaubert.; Bouvard et
Pécuchet. Nouvelles recherches sur
Bouvard et Pécuchet. Bouvard et
Pécuchet centenaires. R. Bloem - Een
paar apart. 21.11. p. 86.

Fokkema, D.W.

Chinees dagboek, W.L. Idema Ooggetuigen in de Volksrepubliek China.
1.8. p. 14*
Elke dag is de eerste. R. Bloem - De
gevaarlijke geestgronden van de jeugd.
14.3. p. 20*.

Follett, K.

Interview met Ken Follett. R.
Ferdinandusse - De succesformule van
thrillerschrijver Ken Follett. 24.10. p. 11*.
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Fontenay, E. de

Diderot ou le materialisme. J.M. Noël Het verrukkelijke materialisme. 19.9. p.
18.

Foot, M.

Debts of Honour. J.M. den Uyl - Michael
Foot een dolend ridder tussen droom en
daad. 7.3. p. 19*.

Foucault, M.

Foucault over macht. Te Elfder Ure, nr.
29.
Power/Knowledge. Selected Interviews
and other Writings 1972-1977. P.B.
Lehning - De verstrengeling van macht
en kennis. 17.10. p. 72.

Foudraine, J.

Interview met Jan Foudraine alias Swami
Amrito. Bibeb - ‘Bhagwan heeft de penis
van licht diep in mij gestoken’. 28.11. p.
3*.

Francis, D.

De laatste hand. R. Ferdinandusse - De
nachtjapon van Sherlock Holmes. 25.4.
p. 34.

François, J.

Joue-nous ‘Esmana’. I. v.d. Poel - Een
vanzelfsprekend feminisme. 28.3. p. 71.

Francis, D.

Twice Shy. R. Ferdinandusse Bloedstollend en wereldomspannend.
21.11. p. 38.

Freeling, N.

Confrontatie. R. Ferdinandusse - Russen
zijn ook maar mensen. 19.9. p. 26.

Freriks, K.

Höldelins toren. F. de Rover - Het
probleem van de voorbijgaande tijd. 22.8.
p. 6.

Frisch, M.

Dagboek 1966-1971. W.D. Tieges - De
ongemakkelijke vragen van Max Frisch.
6.6. p. 19*.

Frischmuth, B.

Die Ferienfamilie. W.D. Tieges - De
ouders zijn gescheiden en de kinderen
leven nog. 24.10. p. 21*.

Fretz, L.

Ethiek als wetenschap. P.B. Lehning Van partijdigheid tot filosofie. 22.8. p. 34.

Friday, N.

Men in Love. Their Secret Fantasies. L.
Brunt - De fantasieën van Nancy Friday.
28.3. p. 34.

Frijling-Schreuder, B. e.a.

Psychoanalitici aan het woord. C.
Brinkgreve - Onder analytici. 28.3. p. 14.

Fussell, P.

Abroad, British Traveling between the
Wars. H. Keller - De lust om Engeland te
verlaten. 22.8. p. 26.
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G
Gans, H.J.

Deciding what's News, L. Brunt - Aan de
leiband van de politiek. 31.1 p. 32.

Gault, F.

Walesa. M. Husken - De Walesa-euforie.
18.7. p. 17*.

Geiser, G.

Brachland. W.D. Tieges - Drie Zwitserse
schrijvers. 31.1 p. 16.*.

Gerhardie, W.

The Polyglots. G. Komrij - (Vergeten
boeken) Martelende wisselbaden. 19.9.
p. 30.

Gerretson,

Briefwisseling Gerretson-Geyl deel IV
1942-1945. K. v. Weringh - Twee
historici, midden in de geschiedenis.
17.10 p. 29.

Geyl, P.

Briefwisseling Gerretson-Geyl deel IV
1942-1945. K. v. Weringh - Twee
historici, midden in de geschiedenis.
17.10. p. 29.

Gimbel, C.&M.

Wonders. Writings and Drawings for the
Child in us all. D. Meijsing - Abiyoyo,
abiyoyo, abiyoyo! 20.6. p. 13.

Girodias, M.

The Frog-Prince - an Autobiography. E.
Schilders - De uitgever van de seksuele
revolutie. 2.5. p. 17*.

Girouard, M.

The Return to Camelot. Chivalry and the
English Gentleman. J. Fontijn - Een
gentleman vecht voor de goede zaak.
21.11. p. 92.

Glendinning, V.

Edith Sitwell. A. Unicorn among Lions.
D. Schouten - Een wankelend
hoogaltaar. 21.11. p. 108.

Goedegebuure, J.

Op zoek naar een bezield verband. De
literaire en maatschappelijke opvattingen
van H. Marsman in de context van zijn
tijd. C. Peeters - Marsman: de dichter als
jonge hond. 20.6. p. 4.
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Goldman, A.

Elvis. C. Fischer en I. Harms - Het
slechtste van Elvis. 21.11. p. 90.

Gombrowicz, W.

Ferdydurke. Gombrowicziana. M. van
Buuren - Gombrowicz' tragische aanval
op de vorm. 23.5. p. 39.

Gomperts, H.A.

Intenties I en II. C. Peeters - Voor het
ontwikkelde hart. 23.5. p. 4.
N.a.v. TV-programma De Letteren. F.
Abrahams - Hoe zat dat ook al weer met
H.A. Gomperts en W.F. Hermans? 7.11.
p. 11.

Gooyer, R. de

Gereformeerd en andere verhalen. R.
Ferdinandusse - Daar maken we een
musical van. 28.3. p. 30.

Gordimer, N.

July's People. N. Begemann - Voorgoed
verloren waardigheid. 19.9 p. 70.

Goreau, A.

Reconstructing Aphra. A. social
Biography of Aphra Behn. D. Schouten
- De vernuftige Mrs. Behn. 23.5. p. 10.

Gorter, H.

Liedjes. J. Kruithoff - Liedjes voor een
mooi warm wicht. 22.8. p. 4.

Gotthelf, J.

De zwarte spin. M. 't Hart - Jeremias
Gotthelfs gespierd en vurig proza. 9.5.
p. 21*.

Gould, A. (sam.)

Masters of Caricature form Hogarath and
Gillray to Scarfe and Levine. K. v.
Weringh - Aan de hand van een prent.
19.9. p. 42.

Govers, A.J. (sam.)

Jazz in poëzie. I. Schans - ‘Tea for two
heeft voor de oorlog iets voor mijn vader
gedaan’. 3.10. p. 15*.

Graftdijk, T.

Positieve helden. H.W. Bakx - Lof van
het maniërisme. 18.7. p. 4.

Grass, G.

Interview met Günter Grass n.a.v. De
Bot. G. Meijerink - ‘De bot spreekt niet
meer tot de mannen. Hij spreekt nu tot
de vrouwen.’ 31.10. p. 3.

Graves, R.

Dat hebben we gehad. A. Paul - Daar
hebben we Dat hebben we gehad. 28.3.
p. 51.

Greenleaf, S.

Dodelijke vergissing. R. Ferdinandusse
- De terugkeer van de Private Eye. 28.2.
p. 26.
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Groot, J.

Nieuwe muziek, een Herman Gorter
Boek. J. Kruithof - Liedjes voor een mooi
warm wicht. 22.8. p. 4.

Gustafsson, L.

De dood van een imker. H. Wijsbek Afgebroken - en opgebouwd. 19.12. p.
20.

Gwaltney, J.L.

Drylongso. A Self-Portrait of Black
America. L. Brunt - Duivelgeloof en het
weer in Montmartre. 17.10 p. 47*.

Gijsen, M.

Over Marnix Gijsen. P. Piryns - Hoe
Marnix Gijsen de gave des onderscheids
verloor. 21.11. p. 11*.

H
Haasse, H.

De groten der aarde of Bentinck tegen
Bentinck. J. Kruithof - Achter de raampjes
van de postkoets. 19.12. p. 38.

Habermas, J.

Marxisme en filosofie. C. Offermans - Zijn
de humane bronnen uitgeput? 20.6. p.
53.

Halatu, D. en E. Pessireron

De pijn van een Molukker. T. Pollmann
- De strijd voor de RMS in heden en
verleden. 22.8. p. 14*.

Halberstam, D.

The powers that Be. L. Brunt - Aan de
leiband van de politiek. 31.1. p. 32.

Hall, A.

The Peking Target. R. Sijmons - De
geheim agent als machine. 21.11. p. 64.

Hall, P.

Great Planning Disasters. M. Mertzel Het stuurloze plannen. 24.1. p. 15*.

Hamelink, J.

Responsoria. R. Bloem - Het woord als
geste. 3.1. p. 18*.

Hamilton, N.

Monty. The Making of a General
1887-1942. K. Schaepman - De
uitzonderlijke rang van de
veldmaarschalk. 18.7. p. 33.

Hammett, D.

Portret van de grondlegger van de
Amerikaanse hard-boiled
detectiveroman. R. Ferdinandusse Thrillers. 8.8. p. 7*.

Handke, P.

Kindergeschichte van de onschuld. L. de
Winter - Handkes exploratie. 28.2. p. 6.

Hardwick, E.

Slapeloze nachten. T. Anbeek en D. Foor
- Is het luipaard literair? 19.9. p. 62.
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Harrison, B.G.

Off Centre. D. Meijsing - De shewits.
17.10. p. 8.

Hart, M. 't

De zaterdagsvlieger. C. Peeters - De
angst voor het mijnenveld. 19.9. p. 32.

Heller, J.

Interview met Joseph Heller. C. Flippo ‘Verstandige mensen hebben geen lef
en mensen met lef hebben geen
verstand’. 25.4. p. 15*.

Hemingway, E.

Ernest Hemingway. Selected letters
1917-1961. A. Paul - De arena van
Ernest Hemingway. 25.4. p. 6.

Heren, L.

Alas, Alas for England. G. Waller Buitenlands correspondent in eigen land.
20.6. p. 55.

Hermans, W.F.

Uit talloos veel miljoenen. C. Peeters Hermans romantiseert de ‘Boze Brieven
van Bijkaart’. 6.6. p. 19*.
De boze meester in den vreemde Zestig
jaar. Hierover; O. de Jong, L. de Winter,
J. Brouwers, J. Siebelink, H. Vervoort,
H. Meinkema, L. Ferron, D. Meijsing en
O. de Wit. 5.9. p. 10*.
N.a.v. TV-programma De Letteren. F.
Abrahams - Hoe zat dat ook al weer met
H.A. Gomperts en W.F. Hermans? 7.11.
p. 11.
Nabeschouwing TV-programma De
Letteren. D. Meijsing - Zieken. 14.11. p.
11.

Hermsdorf, K.; H. Fetting en S.
Schlenstedt

Exil in der Niederlanden und Spanien.
Deel 6 van Kunst und Literatur im
antifaschistischen Exil 1933-1945. K. v.
Weringh - De geschiedenis van de
politieke gastvrijheid. 18.7. p. 40.

Hewison, R.

In anger: Culture in de Cold War
1945-'60. A. Paul - Wrok en irritatie. 22.8.
p. 25.

Heijermans, H.

Over Herman Heijermans. T. Luijendijk
- De politieke denkbeelden van Herman
Heijermans. 24.1. p. 3.

Higgins, C.M.

Moord om middernacht. R.
Ferdinandusse - Een fles chianti en
andere misdaad. 22.8. p. 10.

Highsmith, P.

Zoete ziekte. R. Ferdinandusse - De
nachtjapon van Sherlock Holmes. 28.4.
p. 34.
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Hiley, M.

Victorian Working Women. Portraits from
Life. U. den Tex - ‘Maar het gevoel
verdwijnt niet’. 19.9. p. 66.

Hillesum, E.

Het verstoorde leven. S. Santen - Een
verlossende formule. 21.11. p. 45.

Hinz, B.

Art in the Third Reich. T. Jansen Heroïsche moeders en dreigende
gebouwen. 7.2. p. 18*.

Hite, S.

The Hite Report on Male Sexuality. L.
Brunt - De illusie van het èchte leven.
17.10. p. 26.

Hitler, A.

Hitlers tafelgesprekken. T. Jansen - Als
de Führer sprak zweeg iedereen. 4.7. p.
16*.

Horatius

Ars poetica. R. van der Paardt - Een
voorbeeldige les in poëzie. 28.2. p. 54.

Holdt, J.

American Pictures. U. den Tex Deelgenoot van Amerikaanse armoede.
31.1. p. 45.

Hooft, P.C.

Bij de vierhonderdste geboortedag van
de literaire Heer van Muiden. M. Salverda
- Pieter Cornelisz. Hooft. 28.2. p. 47.
Overvloed van vonken; een keuze uit de
gedichten. W.J. Otten - Waarom is Hoofts
poëzie zo zoet? 21.3. p. 17*.

Hong Kingston, M.

China Men. N. Begemann - Chinese
vaders in Amerika. 28.2. p. 22.

Hopkins, G.M.

Over G.M. Hopkins n.a.v. Selected
Prose. F. Boenders - Het neurotische
perfectionisme van Hopkins. 28.2. p. 31.

Hugo, V.

Juliette. De liefde van Juliette Drouet en
Victor Hugo door Michel van der Plas. D.
Schouten - ‘Jouw ziel heeft meer vleugels
dan de mijne’. 19.9. p. 8.

Hughes, D.B.

De knatblauwe stutter. R. Ferdinandusse.
19.12. p. 11.
Carnaval in Santa Fe. R. Ferdinandusse
- De terugkeer van de Private Eye. 28.2.
p. 26.

Hughes, R.

The Shock of the New. C. Offermans Robert Hughes als museumgids. 25.4.
p. 50.

Hürlimann, Th.

Die Tessinerin. G. Meijerink - De dood
in het dal. 19.12. p. 39.

Huussen, A.H.; E.H. Kossmann en H. Historici van de twintigste eeuw. B.
Bommeljé - Individuele vorsers. 30.5. p.
Renner
17*.
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I
Irving, D.

Uprising! One nation's nightmare:
Hungary 1956. A. Koestler - De
stoottroepen van een mislukte revolutie.
25.4. p. 18.

Irving, J.

The Hotel New Hampshire. E. Schilders
- Het streven naar evenwicht. 19.9. p. 38.

J
Jackson, C.

Het verloren weekend. T. Anbeek en D.
Foor - Boek in een fles gevonden. 18.7.
p. 24.

James, H.

De moeilijke jaren. K. Verheul - ‘De
fijnere essentie van het leven’. 17.10. p.
33.

Jerslid, P.C.

Het huis van Babel. I. Wolffers - ‘Als er
iets is, zit ik in de koffiekamer’. 23.5. p.
44.

Johnson, E.

Dromen van rozen en vuur. M. 't Hart Het proces tegen een uitzonderlijk mens.
17.10. p. 48.

Johnson, S.

Samuel Johnson's Dictionary. A Modern
Selection door E.L. Adam Jr. en George
Milne. H.J. Verkuyl - Heimwee naar een
verloren taal. 19.12. p. 34.

K
Kar, J. van de

Joods verzet. Terugblik op de periode
rond de tweede wereldoorlog. I.
Cornelissen - ‘Het was een schande dat
er zo weinig opvangadressen waren’.
10.10. p. 16*.

Kearney, P.J.

The private case. An Annotated
Bibliography. E. Schilders - De
slaapkamer van de British Library. 17.10.
p. 76.
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Who's who. J.J. May - De veertig
Nederlanders van WO II. 3.1. p. 18*.
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Cornelissen - ‘Zelf ben ik tamelijk
geslaagd en tamelijk mislukt’. 22.8. p. 3*.
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Kennedy, R.S.
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en sentimenteel. 28.3. p. 27.

Kneppelhout, J.

Een beroemde knaap. M. Mathijsen - Een
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Moord in Rogano. R. Ferdinandusse Een fles chianti en andere misdaad. 22.8.
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Knopper, H.

Zonder schutkleur. E. Mielen - Op zoek
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37.
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The Art of the Great Hollywood Portrait
Photographers. P. Mechanicus - De
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Kolakowski, L.

Geschiedenis van het Marxisme, deel I.
B. Tromp - ‘Het bijzondere belang van
het proletariaat valt samen met dat van
de mensheid’. 11.4. p. 21*.
Geschiedenis van het marxisme, B.
Tromp - De gouden tijd van het
Marxisme. 19.9. p. 12.

Komrij, G.

Verwoest Arcadië. Averechts. M. 't Hart
- Een averechts verwoest Arcadië. 10.1.
p. 20*.

Korlaar, E., M. van Weezel, A. Mertens Wij wereldverbeteraars. C. Offermans Het zwalken en de frustraties van een
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wereldverbeteraar. 11.7. p. 17*.
Korthals, M. en H. Kunneman

Arbeid en interaktie. B. Tromp - Een
woud van Dunsinam. 22.8. p. 14*.

Kossmann, A.

Hoogmoed en dronkenschap. F. de
Rover - Stel dat hij het genie van Cafávis
had. 23.5. p. 14.
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Vincent en het geheim van zijn vaders'
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quantum-mechanica en Parsifal. 17.10.
p. 23.
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Frau Mühlenbeck im Gehäus. W.D.
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p. 14*.

Kruithof, J.

Vingeroefeningen. R. van der Paardt Bronvermelding hoort in de wetenschap.
19.9. p. 58.

Kundera, M.

Interview met de Tsjechische schrijver
Milan Kundera. J. Siebelink - ‘Het
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Verspätete Monologe. G. Meijerink - De
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Kusters, W.

Een gesprek met de dichter Wiel Kusters.
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p. 18.
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M.1.9. Escape and Evasion 1939-1945.
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19*.

Larbaud, V.

Correspondance Valéry Larbaud-Marcel
Ray, deel III, 1921-1937. E. Jongma Een kosmopolitisch patriot. 20.6. p. 45.

Lebowitz, F.
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Leiris, M.
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L'Idéologie française. O. Schmidt - De
Franse ideologie achter links en rechts.
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Wu Tao-tzu. Een mythe. H. Wijsbek - De
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Littell, R.
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Moordbureau B.V. R. Ferdinandusse Een fles chianti en andere misdaad. 28.8.
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Ordeal. An autobiography. L. Brunt Linda Lovelace wil voor Roodkapje
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Lubberhuizen, G.
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14.2. p. 17*.
Een minuut na middernacht. Venus met
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The life of John O'Hara. R.
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Bibeb. 31.1. p. 11*.
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- Een verdediging van de vrouw. 19.9. p.
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gesprekken 1951-1981. M. 't Hart Gemakzuchtig gedoe. 21.11. p. 83.
De compositie van de wereld. F. de
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Naipaul, V.S.

Among the Believers, an Islamitic
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Neber, H.
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- De nachtjapon van Sherlock Holmes.
25.4. p. 34.
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Sonja eine Melancholie für
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bekentenissen. 22.8. p. 40.

O'Hara, J.

The Life of John O'Hara door F.
MacShane. R. Ferdinandusse - JOH I.
25.5. p. 22.

Osborne, J.

A Better Class of Person, An
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betere autobiografie. 21.11. p. 116.

Ousmane, S.

Gesprek met Sembène Ousmane. J. v.d.
Werk - De Senegalese schrijver-cineast
Ousmane Sembène en het lot van de
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Owen, D.

Face the Future. B. Tromp - Met het
gezicht naar de toekomst. 23.5. p. 17*.
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Alphons Diepenbrock. Een componist in
de cultuur van zijn tijd. E. Schönberger Een biografie als een causerie. 26.9. p.
19*.

Partnow, E. (sam.)

The quotable woman. D. Schouten - ‘De
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haar dus’. 25.4. p. 19*.

Pasternak, B.

Gesprekken met B. Pasternak en Anna
Achmatova. J. Berlin

Pauka, T.

Winnifred ontrekt zich aan het oog. F. de
Rover - Een onzichtbare heldin. 17.10.
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Paul, J.

Het leven van Quintus Fixlein. W.
Rouleaux - Liever de kamerjas dan de
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Percy, W.

The Second Coming. T. Anbeek en D.
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Perron, E. du

Le pays d'origine. I. v.d. Poel - Du Perron
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Peskens, R.J.

Gesprek met G. v. Oorschot over de
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mij heeft geleverd’. 22.8. p. 7*.

Pessoa, F.

Over de NOS-film over de dichter
Fernando Pessoa. R. Bloem - ‘Uitleggen
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Petersma, E.
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Album Verlaine. Iconographie choisie et
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16.
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Women Workers and the Industrial
Revolution. U. den Tex - ‘Maar het gevoel
verdwijnt niet’. 19.9 p. 66.

Pinget, R.

L'Apocryphe. R. Bloem - Doodgewoon,
ongewoon. 31.1. p. 10.

Pinxteren, H. van

Vluchtig schuinschrift. A. Slagman Terug uit de woestijn. 17.10. p. 13.

Piryns, P.

De erfenis van oompje Ho. O. Schmidt Vluchten kan niet meer. 25.4. p. 55.

Plas, M. van der

Juliette, de liefde van Juliette Drouet en
Victor Hugo. D. Schouten - ‘Jouw ziel
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Plenzdorf, U.
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Duvelsmoer. F. de Rover - Gewoon een
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Podhoretz, N.
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Een Samurai in Rotterdam. R.
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Presley, E.

Elvis door Albert Goldman. C. Fischer en
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p 39

Proust, M.

De kant van Guermantes I. E. Jongma Een kleine ballon vol zuurstof. 31.1. p.
42.
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Greasy's wraak. R. Ferdinandusse - Een
fles chianti en andere misdaad. 22.8. p.
10.
De Mahdi. R. Ferdinandusse. 19.12. p.
11.

R
Raat, G.F.H.

Over De hondsdagen van Hugo Claus.
R. van der Paardt - Verplichte lectuur.
23.5. p. 46.

Raes, H.

Het jarenspel. E. Mielen - Mensen in hun
barbecuejaren. 25.4. p. 56.

Ramos, G.

Vlucht voor de droogte. M. Steenmeijer
- Geterroriseerd door de droogte. 17.10.
p. 58.

Ray, M.

Correspondance Valéry Larbaud - Marcel
Ray. E. Jongma - Een kosmopolitisch
patriot. 20.6. p. 45.

Read, A. en D. Fisher

Operation Lucy, Most Secret Spy Ring
of the 2nd World War. A. Korthals Altes
- De waarheid over Lucy. 31.1. p. 16*.

Reints, M.

Waar ze komt daar is ze. R. Bloem - De
poëzie die struikelen laat. 28.3. p. 31.

Rémy, P.J.

Salue pour moi le monde. E. Jongma Alles keert eeuwig terug. 19.9. p. 29.

Reve, G.

De vierde man. H. Verhaar - Gerard
Reve heeft zijn eigen Latijn. 25.4. p. 69.
Brieven aan Josine M. F. de Rover Vijftien jaar schrijversleven. 19.12. p. 4.

Revier, K.

‘Dat is pas kunst’. De onheilspellende
verering van Hans Thoma
(kunsthistorische schriften). E. Reitsma
- De val van de autonome kunst. 28.3. p.
42.

Reijnders, F.

Marx, Burckhardt en het probleem van
de kunsthistoriese wetenschap
(kunsthistorische tijdschriften). E.
Reitsma - De val van de autonome kunst.
28.3. p. 42.

Ribaud, M.

Visions of China, Photographs. W.L.
Idema - Ooggetuigen in de
volksrepubliek. 1.8. p. 14*.
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Interview met Adrienne Rich. M. Meijer
en M. v. Kasbergen - ‘Elke man kan mijn
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het niet om, maar het is niet voor hem’.
17.1. p. 15*.

Rilke, R.M.

De aantekeningen van Malte Laurids
Brigge. W. Rouleaux - ‘Een beginneling
in eigen omstandigheden’. 20.6. p. 36.

Ringer, R.J.

Restoring the American Dream. B.
Driessen - Politieke filosofie in Reader's
Digest-stijl. 22.8. p. 38.

Robinson, M.

Housekeeping. N. Begemann - De
verzorging van de herinnering. 23.5. p.
59.

Roelofsz, J.

Voor en achter. D. Meijsing - Wat het
kleinste vingertje aanwijst. 19.9. p. 64.

Rogier, J.

Een zondagskind in de politiek en andere
christenen. Politieke portretten 2. W.
Thomassen - Vaardig draven en
doordraven. 28.3. p. 62.

Roland Holst, A.

Een roosvenster, aantekeningen bij Een
winter aan zee, door L.M. Mosheuvel. R.
Bloem - Een lange winter aan zee. 28.2.
p. 8.

Romein-Verschoor, A.

Vrouwenwijsheid. D. Schouten - Respect
voor Annie Romein-Verschoor. 28.2. p.
13.

Romein, A.

Over Bzzlletinnummer over Annie
Romein. C. Peeters - Het zachte harnas
van Annie Romein. 10.1. p. 20*.

Rosei, P.

Die Milchstrasse. Sieben Bücher. H.W.
Bakx - Waar de plaats haar betekenis
verliest. 21.11. p. 30.
Frühe Prosa. H.W. Bakx - Een school
van het zien. 23.5. p. 6.

Ross, T.

De ogen van de mol. R. Ferdinandusse
- Het najaar van de politieke thriller.
28.11. p. 21*.

Roth, P.

Interview met P. Roth. Bibeb - Philip Roth
over ‘The Ghostwriter’, Anne Frank,
schrijven, schrappen en vrouwen. 14.3.
p. 3*.

Zuckerman Unbound. N. Begemann Een joodse Prometheus maakt zich los.
20.6. p. 19.
Royaards-Sandberg, J.

Ik heb zoveel te vertellen. Brieven van
en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en
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Frans Erens, en Isaäc Israels. D.
Schouten - ‘Ik wil weten dat ik hier niet
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Rudé, G.

Idéology and popular protest. B.
Bommeljé - De drijfveren van
revolutionaire menigten. 31.1. p. 37.

Rushdie, S.

Midnight's Children. A. Paul - een
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Ruskin, J.

The stones of Venice. Joyce & Co Venetië verklaard en verkleurd. 21.11. p.
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Rijnhout, B.M.

Het mysterie van L. 7788. In dienst van
hun naaste, een stukje pilotenhulp in de
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voor alledag. 19.9. p. 19*.
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Sacher-Masoch,
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historische novelle. J. Fontijn - Als twee
druppels water: Multatuli en
Sacher-Masoch. 29.8. p. 19*.

Sade, M. de

Lettres et mélanges littéraires écrits a
Vincennes et à la Bastille. I. v.d. Poel De libertijnse markies in gevang. 25.4.
p. 58.

Safjan, Z.

De grijze vingers van de angst. R.
Ferdinandusse - Een fles chianti en
andere misdaad. 22.8. p. 10.

Sagarin, E. (sam.)

Taboos in Criminology. L. Brunt - De
outcast-positie van de bio-sociale
onderzoekers. 28.2. p. 21*.

Sahetapy, A.

Minnestrijd voor de RMS. T. Pollmann De strijd voor de RMS in heden en
verleden. 22.8. p. 14*.

Salomon, C.

Leven of theater? E. Reitsma - ‘Om het
leven geheel lief te hebben, daarvoor
moet men misschien ook de tegenkant
ervan, de dood, omhelzen en begrijpen’.
21.1. p. 21*.

Samuel, R. (red.)

People's History and Socialist Theory, B.
Tromp - Signalement. 29.8. p. 19*.
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Sayers, D.L.

Over Dorothy Sayers. R. Ferdinandusse
- Waarom Dorothy Sayers haar emoties
alleen in detectives kwijt kon. 13.6. p. 14.

Scheffer, H.J.

Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging
en dagbladpers. G. Mulder - Een krant
voor de arbeidersbevolking. 19.12. p. 28.

Schendel, A. van

De dansende burger. A. van Schendels
sociale visie. C. Vergeer - Het
nauwkeurig klokgetik. 28.3. p. 35.

Schilders, E. (sam.)

De hardste verhalen. R. Ferdinandusse
- Russen zijn ook maar mensen. 19.9. p.
26.

Schnyder, B.

Albino. W.D. Tieges - Drie Zwitserse
schrijvers. 31.1. p. 16*.

Scholefield, A.

Het kruis van eer. R. Ferdinandusse Russen zijn ook maar mensen. 19.9. p.
26.

Schopenhauer, A.

De wereld een hel. Er is geen vrouw die
deugt. W. Otterspeer - Een boeketje
filosofie. 29.8. p. 19*.

Schreiner, G.

Over G. Schreiner. J. Brouwers - ‘De
stormen die over Europa jagen hadden
hem hier doen belanden’. 2.5. p. 11*.

Scheuders, P.

Paperbacks USA. Een grafische
geschiedenis 1939-1959. R.
Ferdinandusse - Een goeie slechte
smaak. 31.1 p. 28.

Schwaiger, B.

Lange afwezigheid. G. Meijerink - Duits
in het kort. 15.8. p. 16*.

Sendak, M.

Maurice Sendak door S.G. Lanes. E.
Reitsma - De tover, de poëzie en het
vakmanschap van M.S. 23.5. p. 18.

Seymour, G.

The Contract. R. Ferdinandusse - De
vloek van de research. 28.3. p. 23.
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Siddhartha, Swami Deva (Theo van
Langen)

Van Rome naar Poona. L. Brunt - ‘Ik ben
een christelijke draaitol van huis uit’.
19.12. p. 42.

Siebelink, J.

De reptielse geest. R. Bloem Schatplichtig en medeplichtig. 17.10. p.
20.

Simon, R.L.

Vreemde Peking eend. R. Ferdinandusse
- De nachtjapon van Sherlock Holmes.
25.4. p. 34.

Sjalamov, V.

Koly-ma tales. W.G. Weststeijn - Het
ergste van Siberië. 28.2. p. 35.

Slauerhoff, J.

Ik had me het leven anders voorgesteld.
R. van der Paardt - ‘Een goed mens’...
‘Echt een klier’. 21.11. p. 100.

Smith, S.

Me Again. A. Paul - Origineel en
geïsoleerd. 19.12. p. 14.

Smith, M.C.

Gorki Park. R. Ferdinandusse - Veel
moois uit Moskou. 19.12. p. 62.

Snoek, P.

Bij de dood van de Vlaamse dichter Paul
Snoek. J. Brouwers - De man in de reus.
31.10. p. 19*.

Snow, E.

Edgar Snow's China, a Personal Account
of the Chinese Revolution Compiled from
The Writings of Edgar Snow. W.L. Idema
- Ooggetuigen in de volksrepubliek. 1.8.
p. 14*.

Sorrentino, G.

Aberration of Starlight. J. v.d. Bent - Hoe
vang je het verleden? 11.4. p. 19*.

Spark, M.

Loitering with Intent. Territoriale rechten.
D. Meijsing - Engelands glorie. 22.8. p.
23.

Spender, S.

Letters to Christopher. C. Peeters - Een
dichter in de politiek. 14.2. p. 19*.

Spierdijk, J.

Interview met Jan Spierdijk. F.
Abrahams. 26.12.

Springer, F.

Bougainville. Een gedenkschrift. A.
Zuiderent - Structuur, borrelgenoten,
structuur! 21.11. p. 4.

Stendhal

Brieven. E. Jongma - De superieure
zwakheden van Henri Beyle. 18.7. p. 34.

Sterling, C.

Het netwerk van de terreur, de geheime
oorlog van het internationaal terrorisme.
M. Husken - Alles hangt met alles samen.
18.7. p. 22.
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Stolk, B. van der

Oorlogsvlieger van Oranje. A.
Korthals-Altes - Escapisme in woord en
beeld als alibi voor alledag. 19.9. p. 19*.

Stone, B. en R. Steadman

Inspekteur Kaasjager. C. Peeters Steadman slaat weer toe. 25.7. p. 14*.

Stour, A.

Psychotherapie als kunst. B. Smeets Alfa en omega van de psychotherapie.
13.6. p. 21*.

Strauss, B.

Paare, passanten. L. de Winter - Een
geur van koketterie. 21.11. p. 46.

Strindberg, A.

Het verweer van een gek. H. Wijsbek Een bende geëmancipeerde vrouwen.
20.6. p. 28.

Stuiveling, G.

Interview met G. Stuiveling. M. Pam - ‘Ik
heb de pest aan mensen die anderen
willen meeslepen, niemand kan met mijn
tong proeven’. 9.5. p. 7.

Sijtsma, B.

Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve
1965-1980. As en regen. F. de Rover Gênante brieven, exacte verhalen. 25.4.
p. 54.

T
Taussig, M.T.

The devil and commodity fetishism in
South America. L. Brunt - Duivelgeloof
en het weer in Montmartre. 17.10. p. 47.

Taylor, A.J.P.

Hoe oorlogen beginnen. A.
Korthals-Altes. Het grijze ‘enfant terrible’.
28.3. p. 69.

Terborgh, F.C.

Bij de dood van F.C. Terborgh, F.
Boenders. 14.3. p. 2*.

Terkel, S.

American dreams: Lost & Found. H.
Verstraaten - Het vinden en verliezen van
een droom. 7.2. p. 18*.

Terrill, R.

Mao. A. biography. B. Tromp - Regeren
met hamer, haat en rancune. 31.1. p. 52.

Thomas, C.

Sneeuwvalk. R. Ferdinandusse - Russen
zijn ook maar mensen. 19.9. p. 26.

Thomas, D.M.

The white hotel. T. Anbeek en D. Foor Eros en Thanatos in ‘The white hotel’.
17.10. p. 81.
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Thomas, T.

The films of Ronald Reagan. A. v.
Ieperen - De president als acteur. 7.3. p.
20*.

Thompson, P. en P. Davenport

The dictionary of visual language. P.
Schreuders - Een visueel woordenboek.
18.7. p. 27.

Toai, Doan Van.

Hereniging en afrekening. Vietnam na
de val van Saigon. P. Piryns - De
ongehoorzame neef van oom Ho. 19.12.
p. 47.

Toland, J.

No man's land. The story of 1918. A.
Stam - Geschiedenis als raffelwerk. 4.4.
p. 19*.

Toole, J.K.

A confederacy of Dunces. A. Paul - Een
samenzwering van idioten. 23.5. p. 49.

Tournier, M.

‘Gaspard, Melchior & Balthazar. E.
Jongma - ‘Gaspard, Melchior &
Balthazar’, de nieuwe roman van
Tournier davert weer van de symboliek.
11.4. p. 19*.

Trakl, G.

Het zwijgen in de steen. A. Slagman Een wereld tussen mens en ding. 18.7.
p. 14.

Tromp, B.

Het falen der nieuwlichters. P.B. Lehning
- Tromps ideologiekritiek. 18.7. p. 28.

Tuchman, B.W.

Practicing History. Selected Essays. B.
Bommeljé - Verliefd op de feiten. 19.12.
p. 31.

Twain, M.

De avonturen van Huckleberry Finn. M.
't Hart - De emancipatie van Sancho
Panza. 28.2. p. 18.

Thijssen, F.

Jachtschade. R. Ferdinandusse. 19.12.
p. 11.

U
Updike, J.

Rabbit is Rich. D. Meijsing - Rabbit, in
uitgezogen welstand. 19.12. p. 6.
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V
Valin, J.

The Lime Pit. R. Ferdinandusse Bloedstollend en wereldomspannend.
21.11. p. 38.

Vanderlinden, S.

De dansende burger. A. van Schendels
sociale visie. C. Vergeer - Het
nauwkeurig klokgetik. 28.3. p. 35.

Vanheste, B.

Literatuursociologie; theorie en methode.
C. Offermans - Ketterse denkers aan
banden. 22.8. p. 28.

Vargas Llosa, M.

Tante Julia en meneer de schrijver. M.
Steenmeijer - In de ban van een bizar
genie. 19.9. p. 6.

Verlaine

Album Verlaine door P. Petitfils. I. van
der Poel - Een schilderachtige
treurigheid. 18.7. p. 16.

Verbogt, T.

De feestavond. F. de Rover - Gewoon
een beetje hupsen. 21.11. p. 20.

Vestdijk, S.

De brieven van Vestdijk aan Henriëtte
van Eyk. F. Abrahams - ‘Ik heb geen zin
om op mijn sterfbed op een mislukt leven
terug te zien’. 18.4. p. 15*
Het dagboek van de witte
bloedlichaampjes, Het spook en de
schaduw, Juffrouw Lot, De vijf roeiers,
Zo de ouden zongen. M. 't Hart - Een
nieuw licht op het oeuvre van Vestdijk.
25.4. p. 28.
Òver Terug tot Ina Damman door R.
Mares en Vestdijkkroniek 32. R. van der
Paardt - De bloei van de Vestdijkologie.
19.12. p. 54.

Vidal, G.

Views from a window, conversations with
Gore Vidal. N. Begemann - Gore Vidal
opgesplitst. 2.5. p. 17*.

Visser, A. (red.)

Plot. R. Ferdinandusse - Russen zijn ook
maar mensen. 19.9. p. 26.

Vogelaar, J.F.

Over Raster 16. C. Offermans - Het
geleide toeval bij Francis Bacon en J.F.
Vogelaar. 28.3. p. 67.

Vreede, M. de

Mijn reis. J. Kruithof - Liefde en avontuur
is ook niet alles. 19.12. p. 49.
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W
Waard, E. de

Furie. W.J. Otten - Een geval van lyriek.
18.7. p. 5.

Walser, R.

Jacob von Günten. W. Rouleaux - De
outsider onder de outsiders. 17.10. p. 18.

Warren, H.

Geheim dagboek, deel I 1942-1944. J.
Kruithof - Een dagboek onderweg naar
een roman. 21.11. p. 34
Verzamelde gedichten 1941-1981. R.L.
Fokkema - Op zoek naar het ideale
gedicht. 21.11. p. 36.

Waugh, E.

The letters of Evelyn Waugh. A. Paul De opwekkende brieven van een
gepantserde grappenmaker. 3.1. p. 18*.
N.a.v. de Engelse TV-serie van de roman
Brideshead Rivisited. D. Meijsing. 26.12.

Weber, A.P.

Das graphische Werk. K. v. Weringh - A.
Paul Waber, 1893-1980. 31.1. p. 34.

Weerheijm, T.

Oorlogsverklaring. K. Schaepman - Op
zoek naar verzetshelden. 19.9. p. 19*.

Weiss, P.

Notitzbücher 1971-1980. Die Ästhetik
des Widerstands. Dritter Band. C.
Offermans - Een extreme
tegenwoordigheid van geest. 19.9. p. 54.

Wetering, J.W. van de

Een Oosterse huivering. R. Schippers Angst spuit adrenaline in het bloed. 31.1.
p. 16*.

Wiener, L.H.

Bomen die te mooi zijn moeten worden
omgezaagd. F. de Rover - Sprokkelen
van oud hout. 28.2. p. 14.

Williams, R.L.

The Horror of Life. W. Brakman creatieve ziekte. 28.3. p. 37.

Williams, S.

Politics is for People. B. Tromp - Met het
gezicht naar de toekomst. 23.5. p. 17*.

Willink, J.

De Rijksacademie en de ideologie van
de ‘vrije kunst’ (kunsthistorische
schriften). E. Reitsma - De val van de
autonome kunst. 28.3. p. 42.

Wilson, D.

Mao. The People's Emperor. B. Tromp Regeren met hamer, haat en rancune.
31.1. p. 52.

Wilson, E.

The Thirties. C. Peeters - Hoe men een
wond heelt. 28.2. p. 4.
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Winter, L. de

Zoeken naar Eileen W. C. Peeters - De
wil van de verbeelding. 25.4. p. 4
Interview met L. de Winter. F. Abrahams
- ‘Literatuur heeft altijd vooropgestaan,
ik voel me meer schrijver dan filmer’.
13.6. p. 11*.
La place de la Bastille. C. Peeters - In
het rijk der mogelijkheden. 7.11. p. 20*.

Wit, C.H.E. de

Thorbecke en de wording van de
Nederlandse natie. Waarin opgenomen
Historische schetsen door J.R.
Thorbecke. B. Bommeljé - Thorbecke's
democratiserende schepping. 28.2. p.
52.

Wittfogel, G.A.

Oriental Despotism. B. Tromp Signalement. 29.8. p. 19*.

Wodehouse, P.C.

Wodehouse en wodehouse. M. Koomen
- Wodehouse' waarachtige onschuld.
23.5. p. 25.

Wohmann, G.

Das Glückspiel. G. Meijerink Poppenspel met psychologische
pretenties. 17.10. p. 66.

Wolf, R.

Van alles het middelpunt. Over leven en
werk van Carry van Bruggen. D.
Schouten - Een apostolische Carry van
Bruggen. 31.1. p. 14.

Wolkers, J.

Brandende liefde. C. Peeters - Rabelais
in de Saphatistraat. 28.11. p. 21*.

Wolkers, J.

Interview met Jan Wolkers. F. Barend en
H. van Dorp. 26.12.

Woolf, V.

Schrijvende vrouwen. Essays, (inleiding
M. Barrett) D. Schouten - Virginia Woolf
gezakt. 18.7. p. 10.
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Wijnberg, E.

Een meisjesleven. E. Mielen - Ook
narigheid heeft zijn grenzen. 28.3. p. 83.

X, Y
Yoors, Jan

Een volk op doortocht. Zigeuners tijdens
de Tweede wereldoorlog. L. Brunt - De
zigeuners maakten doorgaans zelf uit
wat het beste voor hen was. 16.5. p. 19*.

Yourcenar, M.

Over M. Yourcenar. T. v. Severen - ‘Ieder
wezen dat het menselijk avontuur heeft
beleefd ben ik’ 28.2. p. 42.
Mishima ou le vision du vide. F.
Boenders - De martelaar van het
heroieke Japan. 28.3. p. 52.

Yrrah

Yrrah, 55/80. 139 cartoons. H. Mulder Het spinneweb-effect. 31.1. p. 19.

Z
Zeckovic, L.

Belvédère. R. Bloem - Poëzie door de
ogen van Flaubert. 19.9. p. 71.

Zima, P.V.

Literatuur en maatschappij. C. Offermans
- Ketterse denkers aan banden. 22.8. p.
28.

Zinovjev, A.

Gesprek met de Russische
schrijver/logicus Aleksandr Zinovjev. C.
Brood - ‘Het uitkomen van Gapende
hoogten als het begin van het
onherroepelijke einde’ 25.4. p. 10.
De lichtende toekomst. W.G. Weststeijn
- Bizarre logica in De lichtende toekomst.
25.4. p. 14. Gapende hoogten. Een
vraaggesprek. W.G. Weststeijn - ‘Dat
men in het Westen vertrouwt op de
beloften van Moskou staat gelijk met
zelfmoord’. 21.11. p. 11.

Zomeren, K. van

Haagse lente. R. Ferdinandusse - Een
thriller, niet méér. 4.4. p. 19*.
Minister achter tralies. R. Ferdinandusse
- Het najaar van de politieke thriller.
28.11. p. 21*.
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Zomeren, K. van

Minister achter tralies. M. 't Hart - De
terugkeer van Koos van Zomeren. 19.12.
p. 50.

Zukav, G.

De dansende Woe-Li Meesters. L. de
Buch - Bestaat de werkelijkheid? 21.3.
p. 14

Algemeen
Amerongen, M. van

Waarom vrouwen zulke slechte
speurders zijn. Vrij Nederlands
detective-en thrillersgids. 13.6. p. 22.
Over de striptekenaar W. Vandersteen.
‘Ach, plagiaat... plagiaat vind ik een groot
woord’. 26.9. p. 13*.

Anbeek, T.

Tegen een literatuur van stecht geluchte
binnenkamers (resumé van zijn
Gids-artikel en een reactie op stukken
van Nederlandse schrijvers en critici)
28.3. p. 18.

Balkt, H.H. ter

Poëzie in het graf van John Lennon in
Praag (over One WorldPoetry in de
Melkweg en Paradiso). 17.10. p. 16*.

Brunt, L.

Ongeregelde types en het evangelie van
de middenschool (over The Playboy
interviews) 21.11. p. 115.

Bloem, R.

Emily in Nederland. Over: Vertaalde
poëzie I. 23.5. p. 61.

Bommeljé, B.

Pruisen, het paradoxale fenomeen.
Preussen-Versuch einer Bilanz,
tentoonstelling (vijf delen in cassette).
21.11. p. 74.

Detective- en thrillergids

Diverse detectives en thrillers in
alfabetische volgorde behandeld. R.
Ferdinandusse. e.a. 13.6.

Ferdinandusse, R.

Verslag van het derde internationale
congres van misdaadauteurs. 27.6. p.
15*.

Grijs, P.

Lof der Domheid (een eerste aanzet tot
een Nederlandse versie van het nooit
verschenen tweede deel van Flauberts'
roman Bouvard et Pécuchet. 28.3. p. 10.
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Hart, M.'t

(Naar aanleiding van H. Mulisch - De
compositie van de wereld)
I Het walvislied 31.1. p. 16*.
II Popperiaans plezier 14.2. p. 19*.
III Ik hield van haar 28.2. p. 21*.
IV De octaafsprong 14.3. p. 20*.
V Toetssteen 4.4. p. 19*.
VI Werktuig 18.4. p. 21*.
VII Prismabril 2.5. p. 17*.
VIII C.G. Jung 16.5. p. 19*.

Kinderboekenweek-nummer

Diverse artikelen over kinder- en
jeugd-boekenschrijvers. 10.10.

Koomen, M.

Parijs als hoofdstad van de Engelstalige
literatuur (Over Engelse en Amerikaanse
schrijvers in Parijs in de eerste helft van
deze eeuw) 26.9. p. 3.

Korteweg, A.

Een schrijver doet het met zijn pen.
(Over: De auteur, zijn kunstjes en het
letterlievend publiek) 17.10. p. 98.

Kruithof, J.

Over Poetry International '81: de twaalf
anti-Toren van Babel 13.6. p. 18*.
R. Bloem. Het vertaalproject rond Erich
Arendt 27.6. p. 21*.

Pam, M.

Interview met Aad Nuis ‘Van Du Perron
weet ik het niet, maar ik denk dat Ter
Braak lid zou zijn geworden van D'66’
11.4. p. 17*.

Peeters, C.

Topor: de oogappel van Freud. Over
Topor als tekenaar van boekomslagen.
18.7. p. 18.

Rensburg, J.K.

Engelbewaardernummer over J.K.
Rensburg. I. Cornelissen - Een dichter
die leefde van lucht en idealen. 18.4. p.
21*.

Robbe-Grillet, A.

Barthes en het fundament van de vrijheid
(Over Roland Barthes) 25.4. p. 38.

Schilders, E.

James Avati over zijn omslagen en de
vercommercialisering van de passie
(Over de omslag-ontwerper J. Avati)
31.1. p. 24.
De schrijvers van Brooklyn Heights (Over
de New Yorkse wijk Brooklyn Heights
waar veel schrijvers en schrijfsters
gewoond hebben). 24.10. p. 36.

Schreuders, P.

De hand die de lezer bij de lurven grijpt
(Over: de omslagen van Nederlandse
thrillers) Vrij Nederlands grote detectiveen thrillergids. 13.6. p. 4.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1981

Sijmons, R.

Der Amerikanische Freund hört mit
(Over: mollen, codes en cryptografen)
Vrij Nederlands grote detective en
thrillergids. 13.6. p. 8.
Hiroshima and Nagasaki, the Physical,
Medical and Social Effects of the Atomic
Bombing. Door: The Comittee for the
Compilation of Materials on Damage
Caused by the Atomic Bombs. 22.8. p.
17.

Tijdschriften
Cornelissen, I.

J.K. Rensberg: een dichter die leefde van
lucht en idealen (De Engelbewaarder
over J.K. Rensberg) 18.4. p. 21*.

Mulder, H.

Kleine vrijheid in oorlogstijd (N.a.v. de
herdruk van De schone zakdoek.
Onafhankelijk tijdschrift onder redactie
van T. van Baaren en G. Pape,
1941-1944). 17.10. p. 70.

Offermans, C.

Te elfder ure 27 (Over seksualiteit). De
seksuele bevrijding ‘een humanistische
hersenschim’ 17.1 p. 20*.
Over: Raster 16. ‘Het geleide toeval bij
Francis Bacon en J.F. Vogelaar’. 28.3.
p. 67.

Peeters, C.

Het zachte harnas van Annie Romein.
Bzzlletin '81, over A. Romein Verschoor.
10.1. p. 20*.
1981: New Found Land ontdekt de
verbeelding. Een nieuw tijdschrift bij de
Bezige Bij. 19.9. p. 2.

Runderkamp, L.

De herdruk van het tijdschrift
Twen/Taboe. Er is veel veranderd. 17.10.
p. 86

Stoof, J.

De Gids, over de Arabische wereld. 17.1.
p. 20*.

Uitgeverijen
Abrahams, F.

Duurzaam Drukwerk 3, De Afrikanen van
Corrie Zelen. 7.2. p. 19*.

Amerongen, M. van

Duurzaam Drukwerk 1: Prisma
(klassieken). Een serie Prisma klassieken
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voor een kleine minderheid van de
lezersschare. 24.1. p. 13*.
Bibeb

Interview met Angèle Manteau. ‘Als mij
gevraagd wordt: wat ben je geweest, zeg
ik: verkoopster van boeken.’ 31.1. p. 11*.

Mellenthin K.

Duurzaam Drukwerk 5: De bibliotheek
der verbrande boeken. Heruitgegeven
emigrantenliteratuur. 28.2. p. 19*.

Meijsing, D.

Duurzaam Drukwerk 4: Het Privé-Domein
van de Arbeiderspers. 21.2. p. 19*.

Pam, M.

Duurzaam Drukwerk 2:
Boom-Klassieken. Gesprek met E.
Petersma en H. Bouman. 31.1. p. 17*.

Proper, P.

Bij het afscheid van G. Lubberhuizen van
de Bezige Bij. Hierover: J. Blokker jr., R.
Campert, W.F. Hermans en J.B. Charles.
21.3. p. 15*.

Tekeningen van Siegfried Woldhek
Harry ter Balkt

22.3. p. 8.

Willem Brakman

20.6. p. 11.

H.A. Gomperts

23.5. p. 4.

Thomas Graftdijk

18.7. p. 4.

Piet Grijs

19.8. p. 4.

W.F. Hermans

5.9. p. 8*.
6.6, p. 19.

Alfred Kossmann

23.5. p. 14.

Lucebert

25.4. p. 21.

Ethel Portnoy

19.12. p. 6.

A. Roland Holst

28.2. p. 8.

F. Springer

21.11. p. 4.

Hans Warren

21.11. p. 34.

Yrrah

31.1. p. 19.

Errata:
Bomans, G.

De wereld van Godfried Bomans door
Jeroen Brouwers. (Gehele bijlage) 5.12.
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Vaché, J.

Oorlogsbrieven. E. Jongma - ‘Dus we
houden niet van kunst, zomin als van
kunstenaars’. 5.12. p. 19*.

Canetti, E.

Over Nobelprijswinnaar Elias Canetti. M.
't Hart - Elias Canetti: prikkelend tot
tegenspraak. 12.12. p. 19*.

Pereira, M.

De commandant. M. Steenmeijer - Een
middelmatig jongensboek. 12.12. p. 19*.
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Hugh Jans
Etentje voor een feestelijke dag
Gebruikmakend van niet te dure dingen en zoveel mogelijk produkten
van eigen bodem, kunnen we best een fijn en feestelijk diner
samenstellen. En al bestaat het deze keer uit zes gangen, vis, vlees,
wild, groenten, kaas en vruchten komen in het menu voor, zal de
lichtheid en bescheiden omvang van de gerechten zorgen voor een
evenwichtig scala van verschillende smaken, zonder dat het een
zwaar overladen maal wordt.
Overigens staat het vanzelfsprekend een ieder vrij om er een of twee
gangen uit te laten of heel iets anders te maken, maar dat weet u
toch zo langzamerhand wel.

Visbouillon
boter
1 boeket (wortel, prei, ui, kruidnagels, foelie, laurier, peterseliestelen)
viskoppen, graten en vinnen
2 theel. citroensap
2 dl droge witte wijn
1,2 liter koud water

Beboter de bodem van een stevige soeppot en bedek die met de in plakjes gesneden
wortel en prei, de gevierendeelde ui, bestoken met 4 kruidnagels, een stuk foelie,
2 laurierbladen en een bosje peterseliestelen. Leg hierop de viskoppen, gebroken
graten en vinnen en besprenkel het met het citroensap. Sluit de pot en zet hem 7
minuten op half vuur, om de essences uit te zweten. Schud de pot af en toe om.
Giet er dan de wijn bij en laat het met het deksel schuin op de pot tot de helft inkoken.
Voeg het water toe, breng het aan de kook, schuim goed af en laat het 20-25 minuten
zachtjes trekken, in de gesloten pot op matig vuur. Niet langer. Zeef de bouillon
goed. Dit kan van tevoren gebeuren.

Zeebanket met gembersaus
16 repen scholfilet, elk 10 cm lang en 2 cm breed
4 grote diepvriesgarnalen
knoflookzout & peper
bloem
1 losgeklopt ei
droog wittebroodkruim
maïsolie & notenolie

voor saus:
1 dl visbouillon (zie eerste recept)
2 kleine uien, gehakt
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medium sherry
1 dl room
1 theel. gemberstroop
2 eetl. klein gesneden geschilde tomaat
1 theel. gehakt selderiegroen

Leg schol en ontdooide, gepelde garnalen op een bord en bestrooi ze met
knoflookzout en peper. Laat het ½ uur intrekken. Haal vis en garnalen dan door
bloem, ei en broodkruim. Frituur ze in hete maïsolie met een scheut notenolie
goudbruin. Laat ze uitlekken en hou ze warm.
Maak intussen voor de saus de 1 dl visbouillon heet en pocheer hierin de gehakte
ui tot transparant. Voeg een paar scheutjes sherry toe en kook wat in. Roer de lauwe
room erbij en kook weer wat in. Roer er dan de gemberstroop, tomaat en selderie
door. Kruid zonodig bij met knoflookzout en peper en verdeel de saus over 4 bordjes.
Schik visrepen en garnalen er aan een zijde bij. Dien direct op.

Salade van maagjes en niertjes
2 ons kippemagen
2 ons lamsniertjes
zout & peper
olijfolie
4 eetl. reepjes gepocheerde knolselderie
4 eetl. reepjes rode paprika
1 ui, in reepjes

voor dressing:
1 eetl. rode wijnazijn
zout, peper & suiker
3 eetl. maïsolie
1 eetl. notenolie
1 eetl. gehakte bieslook

Kook de maagjes in water gaar en snij ze in plakjes. Halveer de niertjes en kruid
beiden met zout en peper. Bak ze snel in hete olijfolie aan en hou ze lauwwarm.
Bekleed 4 bordjes met de selderie, paprika en ui. Verdeel hierover de maagjes en
niertjes. Klop de azijn op met zout, peper en suiker. Klop er dan de maïs- en notenolie
door en tot slot het bieslook. Lepel de dressing over de slaatjes en dien ze op.

Heldere vissoep
visbouillon (zie eerste recept)
zout, peper & suiker
2 eetl. reepjes wortel
2 eetl. reepjes prei
1 eetl. reepjes sinaasappelschil zonder wit
1 eetl. gehakte peterselie
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1 borrelglas Pernod

Breng de bouillon op smaak met zout, peper en suiker en breng het dan aan de
kook. Voeg wortel, prei en sinaasappelschil toe, sluit de pot en kook zachtjes 9-10
minuten. Roer er de peterselie en Pernod door en dien de soep op in kommen.

Hazebouten met boletensaus
4 hazeachterbouten
mosterd
zout & peper
boter & olijfolie

voor saus:
30 g boter
4 sjalotten, gehakt
20 g maïzena
1½ dl droge witte wijn
¾ dl consommé (Campbell)
1 ons tomatenpuree
2 eetl. gedroogde boleten, geweld
zout & peper
slagroom

Smeer de bouten licht in met mosterd, zout en peper zeen braad ze snel rondom
bruin in hete boter gemengd met wat olijfolie. Maak de bakjus los met wat water of
bouillon (van de kippemagen).
Smelt, voor de saus, de boter in een sauspan en fruit hierin de sjalotten tot licht
goudbruin. Roer van het vuur de maïzena erbij, tot alles glad en zonder klontjes is.
Meng de wijn met de consommé en tomatenpuree en roer dit bij de inhoud van de
sauspan. Voeg de boleten toe met wat van het gezeefde nat en kook 30 minuten
op heel zacht vuur in de gesloten pan. Breng de saus dan op smaak met zout en
peper en roer er tot slot een paar lepels warme room bij.
Schik de bouten op 4 grote borden en lepel er de saus gedeeltelijk over en naast.
Geef er een lepel koolrabipuree en wat gehalveerde, ontpitte blauwe druiven bij.
Zet voor de volgende gang wat kleine bordjes klaar met kleine portietjes van
Hollandse Emmentaler, Kernhemmer, Tesselaar en bluefort, met wat knapperig
stokbrood en Zeeuwse zoute boter.
Het zoete toe kan dan bestaan uit pistacheijs versierd met mandarijnparten.
Schenk bij de eerste drie gerechten een droge Elzasser, en bij de hazebouten een
volle rode Bordeaux, die ook bij de kaas doorgeschonken kan worden en een mooie
witte dessertwijn bij het ijs.
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De blauw geruite kiel
Vijfde jaargang nummer 51
Het Banenplan
Jeroen Terlingen
Het Plan. Als je ouders vóór de tweede wereldoorlog zijn geboren, of je opa en oma
leven nog, zullen ze meteen weten wat ik bedoel. Want vijftig jaar geleden - toen er
nog meer mensen zonder werk waren dan nu - sprak iedereen erover.
In 1935 maakten Hein Vos en Jan Tinbergen (twee economen, waarvan de laatste
de beroemdste prijs van de wereld heeft gekregen) een Plan van de Arbeid om de
verschrikkelijke werkloosheid te bestrijden. De SDAP (een politieke partij die nu
PvdA heet) en het NVV (nú FNV) hielden in het hele land demonstraties met op de
spandoeken: ‘Op voor het Plan’. Tienduizenden mensen gingen naar vergaderingen
om precies uitgelegd te krijgen wat er met het Plan werd bedoeld. Maar de
socialisten, die zich om de werkloosheid het meeste bekommerden, zaten niet in
de regering. En in plaats van werk en welvaart kwam er oorlog. Na de oorlog werd
Hein Vos minister. Toen hij zijn Plan weer uit de kast wilde halen stuurden de
katholieken hem naar huis. Zij wilden de werkloosheid ook graag oplossen, maar
zonder voorschriften voor de regering, de werkgevers en de werknemers. De
katholieken zijn meer van: Laten de mensen het zélf maar uitzoeken. Socialisten
willen regelen.
Voor het eerst na de oorlog is de werkloosheid in Nederland bóven de tien percent
gestegen en opnieuw heeft een socialist een Plan bedacht: Joop den Uyl, minister
van sociale zaken én werkgelegenheid (heeft hij er zelf bij laten zetten). Er zijn géén
vergaderingen geweest en geen demonstraties. Op een goede dag (Prinsjesdag)
zei koningin Beatrix dat er een werkgelegenheidsplan zou komen, maar dat ze nog
niet wist wat er in zou komen te staan. En nu, drie maanden later, weten we dat nog
steeds niet. Weliswaar heeft Joop den Uyl links en rechts wat gemompeld over zijn
banenplan, maar dan was er altijd wel een katholiek in de buurt die ‘onzin’ zei
(minister Van der Stee), of ‘belachelijk’ (minister-president Van Agt). Want er is nog
niks veranderd. Joop den Uyl wil voorschrijven hoe het geld van grote bedrijven en
instellingen moet worden gebruikt om zoveel mogelijk banen te scheppen. En de
katholieken - inmiddels met steun van Jan Terlouw van D'66 - zijn daar tegen. Het
nieuwe kabinet-Van Agt kreeg al ruzie over het geld voor een banenplan toen ze
nog niet één keer geregeerd hadden. Om de ruzie op te lossen werd afgesproken
dat er volgend jaar 60.000 banen bij komen (voor bijna 500.000 werklozen) en dat
iedereen daarvoor wat extra belasting moet betalen.
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SDAP-congres over het Plan van de Arbeid in Utrecht

Arme Joop den Uyl. Want bovenstaande afspraak was nauwelijks gemaakt of het
Centraal Planbureau (een kantoor met cijferaars en rekenwonders) vertelde hem
dat zijn hele plan betekende dat er volgend jaar 475.000 werklozen zullen zijn en
zónder zijn plan 480.000. Arme Joop den Uyl. Hij heeft een enorme hekel aan Van
Agt en is toch in het kabinet gaan zitten omdat de vakbeweging dat zo graag wilde.
En nu dreigt ook de vakbeweging nog boos op hem te worden. Den Uyl beloofde
60.000 nieuwe banen, maar het schijnt dat hij 30.000 jongeren wat langer op school
wil houden om daardoor minder werklozen te krijgen.
Arme Joop den Uyl. Ieder ander mens had al lang gezegd: Ik houd er mee op,
jullie zoeken het maar uit. Want tot overmaat van ramp blijkt uit onderzoeken dat
zijn PvdA hoe langer hoe minder aanhangers trekt.
Maar Den Uyl gaat dóór. Hij is zelfs naar Brussel gereisd om aan ministers uit
alle Westeuropese landen te vertellen dat er eigenlijk één Europees banenplan zou
moeten komen. Maar omdat hij niet kon uitleggen hoe goed zo'n plan in Nederland
werkte kreeg hij ook daar geen poot aan de grond...

Piet Porno tegen Thea Trut
Karel Eykman
In elke klas gaat zo nu en dan wel eens een seksboekje rond onder de banken.
‘Alleen voor volwassenen,’ staat erop, want als je nog geen achttien bent geldt dat
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als een aanbeveling. Sommigen moeten ongelovig giechelen van de flauwekul die
erin staan. Dat is ook maar het beste. Anderen zijn nieuwsgierig. Je moet dan wel
een heel merkwaardige indruk hebben van het gedrag van volwassenen. Neem nou
maar van mij aan dat porno een beetje eenzijdige voorlichting geeft.
Er zijn er ook, vooral meisjes, die vinden het alleen maar walgelijk. Die zijn er
eigenlijk kwaad en beledigd door. ‘Ach wat geeft dat nou,’ zeggen de anderen dan,
‘daar moet je niet zo preuts over doen. Wees niet zo truttig.’ Maar zo truttig is het
niet, en dat wou ik proberen uit te leggen.
Je mag in Nederland geen fascistische of racistische artikelen schrijven. Je mag
geen stencil maken waarin staat dat alle gastarbeiders in elkaar geslagen moeten
worden. Je mag geen strip maken, waarin heel komisch joden in elkaar geslagen
worden. Je mag geen films vertonen waarin met veel plezier een stel negers worden
afgemaakt. Je mag in een krant niet alle homoseksuelen uitmaken voor vieze vuile
gore flikkers. Dat mag allemaak niet en zo hoort het ook.
Maar over vrouwen schijn je de gemeenste sadistische verhalen te mogen
schrijven, en dat moest niet mogen. In allerlei boekjes, zoals Hessa, slavin der
nazi's, Jacula in de klauwen van Dattum, of hoe ze ook heten mogen, worden
vrouwen en meisjes op de meest hardhandige manieren gepakt, geslagen, gemarteld,
geneukt, verwond of over de kling gejaagd. Wie maar genoeg van die boekjes leest,
raakt eraan gewend dat vrouwen als oud vuil behandeld worden, en daar kun je
volgens mij beter niet aan wennen.
Daarom willen veel vrouwen, dat om te beginnen dit soort porno bij de wet
verboden wordt. Natuurlijk kan je niet bewijzen, dat alle mannen meteen minder
agressief worden als je harde porno gaat verbieden. Er zijn tenslotte ook nog steeds
fascisten in Nederland, terwijl fascistische boeken en krantjes verboden zijn. Maar
je hoeft die klootzakken niet ook nog aan te moedigen of op te hitsen.
Op dezelfde manier moet het afgelopen zijn met propaganda voor vrouwenpesterij.
Vrouwen hebben er genoeg van om voortdurend als maffe meegaande neukdozen
te kijk gezet te worden. Ze zijn erdoor beledigd. Ja, vind je 't gek? Geef ze eens
ongelijk.
Helaas zitten er in het parlement vlotte heren die niet voor zo'n wet tegen porno
voelen. Je moet het ruim zien, zeggen ze. Zo lang die vuiligheid zich maar niet aan
de mensen opdringt in etalages en vitrines. Iedereen moet toch voor zich zelf weten
of hij die rotzooi wil kopen of niet? Alleen de
Vervolg op pagina 76
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[Piet Porno tegen Thea Trut]
Vervolg van pagina 73
jeugd mag die sekswinkels en bioscoopjes nog niet in, natuurlijk, want die zijn er
nog niet aan toe, die kunnen er niet goed tegen.
Ja ja, grote geile volwassenen kunnen er heel goed tegen, zeker. Als ze zo de pest
aan vrouwen hebben, dan hebben ze met die harde porno tenminste een uitlaatklep,
zeker. Het stinkt wel, zo'n vuile uitlaat, en dat kan niet gezond zijn volgens mij.
Andere mensen maken het nog mooier. ‘Iedereen mag toch schrijven wat hij wil,’
zeggen ze, ‘vooral als het kunst is. Geen vrouw mag mij verbieden op ze te kankeren,
want ik doe dat niet zo plat als in seksboekjes, ik doe het heel geestig en literair.
Wie zegt dat dat niet mag, die wil censuur! Ze tasten mij aan in de Vrijheid van de
Kunstenaar! Ze gunnen mij niet het Recht op Vrije Meningsuiting! Laten die
feministische, lesbische, truttige, drammerige rotwijven allemaal hun stomme kop
dichthouden want ze hebben geen verstand van kunst.’
Rustig maar, jongens. Jullie mogen heus blijven schrijven wat jullie willen, ook al
schrijf je dat vrouwen niet mogen schrijven wat ze willen.

Illustratie bij een artikel van Gerrit Komrij (VN, 27 september 1975) over griezel-, gruwel- en
geweldstrips

Over vrouwen mag alles gezegd worden. En als ze daar bezwaar tegen hebben
roep je, dat ons land wordt aangetast in zijn vrijheid van meningsuiting.
Ja, ammehoela. Als iemand mij de hele dag uitmaakt voor hufter zeg ik ook: ‘Als je
niet je kop houdt, krijg je een ram voor je harses.’
En dan hij zeker roepen dat hij recht heeft op vrije meningsuiting? Kom nou.
Ik wou maar zeggen, dat ene meisje in de klas dat zich ergert aan de seksboekjes
van de jongens hoeft niet per se een trut te zijn. Ze kan namelijk best eens gelijk
hebben.

Gaan we nog vooruit?
Willem-Jan Martin
Het jaar zit er bijna op. Op de straathoeken verschijnen langzamerhand weer de
stapels uit de grond gerukte denneboompjes en als je je ogen dicht doet, kun je de
oliebollen al ruiken. Zoals elk jaar zetten de mensen in deze tijd de kachel een puntje
hoger, sluiten de gordijnen en staan stil bij wat ze de afgelopen twaalf maanden
hebben meegemaakt. In elk geval doen dat de eigenwijze types, die in allerlei kranten
en blaadjes over popmuziek schrijven. Wat heeft 1981 nu precies voor muziek
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gebracht en is er misschien iets te zeggen over hoe het volgend jaar op dit gebied
er uit zal zien?
Dat zijn niet speciaal eenvoudige vragen, zeker de laatste niet. Popmuziek is en
blijft toch altijd een soort zak van Sinterklaas. Een grabbelton waarvan de inhoud
steeds verandert, zodat wat nu het belangrijkste pakje lijkt over een tijdje best
waardeloos kan zijn. Het is daarom misschien het beste om maar gewoon een aantal
pakjes uit het papier te halen. Dingen die zijn opgevallen in het popgebeuren van
1981. De vraag naar wat dat kan betekenen voor 1982 laten we daarbij grotendeels
liggen. Daar komen de ‘pakjes’.

Elvis Costello

1. In tegenstelling tot wat ik gehoopt had is de disco nog steeds niet voorbij. Er
wordt rustig doorgeëikeld, hele radioprogramma's zijn er aan gewijd en als klap op
de vuurpijl werden we dit jaar getracteerd op de nieuwste disco-uitvinding: de Stars
On 45 en meer van zulke flauwekul. Muziek die nog minder dan nul cent waard is
(ik heb er hier al eens over geschreven), maar er bij veel mensen toch in gaat als
koek. Ik ben lang dat dit voorlopig niet ophoudt, juist omdat er zoveel geld mee te
verdienen is. Zo heb je nu weer ene Disco Pimmetje, die de hits van André van Duin
aan elkaar breit, nadat Van Duin zelf dat eerder als Rubberen Robbie met een aantal
Nederlandse hits had gedaan. Ik bedoel maar, zo kunnen we nog wel een tijdje
doorgaan.
2. Jammer genoeg ook niet stuk te krijgen zijn al die hele en halve Abba-imitaties.
Maywood, Doris D. & The Pins, Saskia & Serge, het heeft allemaal weinig van zich
zelf maar rijdt gewoon mee achter op de fiets bij Abba: een beetje hetzelfde tempo,
een beetje hetzelfde zingen en hop, daar begint de kassa vrolijk te rinkelen. Blijkbaar
houden veel mensen hun oren niet open en vreten ze alles ze voorgezet krijgen.
Echt of namaak, als het een beetje klinkt, maakt het allemaal niet uit. Het is om
treurig van te worden.
3. Opvallend is vervolgens hoe veel dit jaar is gebruik gemaakt van de muziek van
vroeger, zoals bijvoorbeeld de rock-and-roll. Shakin' Stevens scoorde de ene hit na
de andere, Alvin Stardust deed ook aardig mee, terwijl de Stray Cats op de voorgrond
kwamen met al even stoffige klanken. Als we niet vooruit kunnen, gaan we maar
achteruit, lijkt men hier en daar te denken. En vreemd genoeg zie je dat verschijnsel
ook optreden bij groepen en artiesten, die nog kort geleden in de voorste rijen van
het popgebeuren te vinden waren. Sprekende voorbeelden zijn Joe Jackson en
Elvis Costello, van wie de eerste zich heeft verslingerd aan de jazz uit de jaren
dertig, terwijl Costello alleen nog maar belangstelling schijnt te hebben voor
country-and-western, muziek zoals die te horen is op zijn single A Good Year For
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The Roses. Daarnaast zie je vrij nieuwe Engelse groepen (bij voorbeeld The Au
Pairs) na een veelbelovend begin langzaamaan in disco-richting opschuiven!
4. Hoe zit dat, zijn de dames en heren nu al moe? Gaan we niet meer vooruit, en
zijn er in 1981 dan eigenlijk maar weinig leuke dingen gebeurd? Ik geloof inderdaad
dat dit jaar op het gebied van de popmuziek niet veel schokkends heeft opgeleverd.
Veel grijze muziek, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, en weinig lichtpunten.
Nieuw was het optreden van Adam & The Ants en soortgelijke, fraai uitgedoste,
groepen. Aardig was ook, dat de Rolling Stones eindelijk weer eens behoorlijk werk
afleverden. Maar toch zullen we het hier niet van moeten hebben. De Stones worden
intussen een beetje te oud voor dit werk en spelen eigenlijk al lang geen
vernieuwende rol van betekenis meer. Aan de andere kant leunt de muziek van
Adam en zijn vrienden zo zwaar op bijkomstigheden (de vondst van de Afrikaanse
drumroffels, de kledij), dat zij het waarschijnlijk niet erg lang zullen uithouden en
snel zullen moeten plaats maken voor een volgend modeverschijnsel: het toenemend
gebruik in de pop van de zogenaamde salsa-muziek, vrolijk swingende klanken uit
Zuid-Amerika.
Belangrijker voor de toekomst van de popmuziek lijkt mij daarom het oprukkende
leger van synthesizers en andere electronische apparatuur en het groeiende aantal
muzikanten dat daarmee, ook in ons land, aan het rotzooien slaat. Hier wordt gewerkt
aan iets nieuws, al blijft het afwachten hoe het precies uitpakt en bestaat het gevaar
(óók daarover schreef ik al eens eerder) dat we uiteindelijk uitkomen bij kille
computermuziek waaraan ik zelf in elk geval weinig lol zou beleven. Maar we zien
wel. Een nieuw jaar staal voor de deur. Er kan nog veel gebeuren.
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Gaatjes
Veronica Hazelhoff, illustraties Joep Bertrams
‘Het is een verminking’, zegt Maartje's vader.
‘Ik vind het niet goed’, zegt haar moeder.
‘Je hebt ze zelf ook’, zeurt Maartje.
‘Waar hebben jullie het over?’ vraagt Egbert. ‘Ik ben maar doorgelopen, jullie
hoorden niet eens de bel.’ Maartje draait zich om.
‘Hoi Eggie! Ik mag geen gaatjes van hun daar!’
‘Hoezo gaatjes?’ zegt Egbert, ‘Oefen je voor vergiet?’
‘Leuk hoor’, zegt Maartje. ‘In m'n oren wil ik gaatjes! Net zoals Gaia en José en...’
‘Moet je ze daarom ook?’ vraagt haar vader. ‘Wat ben jij een sufferd!’
Maartje wijst op haar moeders oorbellen.
‘Is zij dan ook zo'n sufferd?’
‘Nogal’, vindt haar vader. ‘Krèngen zijn het! Elke keer als we vrijen hàp ik per
ongeluk in zo'n ding.’
‘Ehem!’ kucht Maartje's moeder. ‘Wat voor 'n oorbelletjes wil je eigenlijk?’ vraagt
ze gauw.
‘O! Vliegjes of sterretjes of weet-ik-veel. Er zijn er zoveel. Trouwens, het is m'n
eigen geld. Van opa en oma gekregen èn gespaard.’
‘Jij? Sparen?’ zegt haar vader ongelovig.
‘Ja! Als ik iets echt wil, gebeurt dat ook!’
Egbert probeert ertussen te komen:
‘Wat ik zeggen wou, weet je nog van mijn oor Maartje? Pijn dat het deed!’
‘Ja, maar dat was je eigen schuld. Wie prikt er nou zo maar een ringetje door z'n
oor! In de winkel doen ze dat heel anders.’
‘Met een nietmachine?’ vraagt Egbert.
‘Zeikerd!’ scheldt Maartje. ‘Je mag wel mee hoor! Kan je het allemaal eens goed
bekijken.’
‘Héé!’ zegt Maartje's vader. ‘Ik ben even de draad kwijt geloof ik. Is het dan al
beslist dat Maartje gaatjes krijgt?’
‘Ja!’ knikken Maartje en haar moeder tegelijk.
‘Het is een samenzwering’, zucht Maartje's vader. ‘Ik geef me over.’
‘Dat denk ik ook’, zegt Egbert, ‘zweren bedoel ik. Dat gaan ze vast doen, die oren
van Maartje.’
Maartje kijkt hem minachtend aan.
‘Ga je nou nog mee of niet?’ ‘Wat dacht je!’ grijnst Egbert. ‘Ik wil je wel eens horen
piepen.’
‘Kan je lang wachten’, zegt Maartje.
Maar ze voelt zich toch wat onzeker.
Egbert, Maartje en haar moeder zijn in de juwelierswinkel waar ze gaatjes in oren
prikken. De man van de winkel leidt Maartje naar een kruk. Hij laat haar twee plastic
dingetjes zien waar de oorknopjes al inzitten. ‘Zo gebeurd’, zegt hij opgewekt. ‘Die
knopjes schieten we er gewoon in.’
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Hij heeft gelijk. Maartje voelt er niks van. Ze hoort alleen een zacht kraakje.
Triomfantelijk kijkt ze naar een teleurgestelde Egbert. De man geeft Maartje een
flesje.
‘Dit ontsmettingsmiddel moet je op je oren doen. En dan drie keer per dag met
schone handen aan deze zweerknopjes draaien. Drie keer. Niet meer. Dat geeft
maar infecties. Na zes weken kunnen deze knopjes eruit en mag je echte in.’
‘Ik bèn benieuwd’, mompelt Egbert.
‘Hoeveelste keer is het nou al dat je draait?’ vraagt Maartje's moeder die avond.
‘De tiende! Volgens mij’, zegt haar vader, ‘maar 't kan ook de zestiende keer zijn.
Ik heb ze niet allemáál bijgehouden.’
Later, als Maartje in bed ligt moet ze toch wennen aan slapen met knopjes in haar
oren. Ze woelt wat en draait er nog maar eens aan. Ze heeft schone handen. Nou
dan! Niks aan de hand!
De volgende dag zegt Gaia voor de les begint:
‘Oorbellen staan je leuk. Maar je friemelt er steeds aan. Het mag toch maar drie
keer per dag?’
‘Ik kan het niet laten’, bekent Maartje.
‘Zenuwelijer!’ zegt Tim.
‘Wacht maar! Dat worden zùlke oren!’ wijst Egbert hoopvol.
‘Kunnen we ons nu bezighouden met de geschiedenis van de Nederlandse
industrie?’ vraagt Hans.

‘De geschiedenis van Maartje's oren, dàt is pas leuk!’ fluistert Egbert voor ze aan
het werk gaan.
Als Maartje die avond het ontsmettingsspul op haar oren doet, voelt ze een bijtende
pijn in haar rechteroor. Ze kijkt in de spiegel. Is dat oor nou zo rood? Of vergist ze
zich? Maartje heeft zich niet vergist. Midden in de nacht wordt ze wakker. Ze droomde
van een reuzenwesp. Díe is er niet. Wèl pijn. Voorzichtig gaat ze op haar andere
oor liggen en slaapt verder.
‘Je oor is ontstoken’, zegt Maartje's vader aan het ontbijt. ‘Weet je dat?’
‘Wat bèn je toch stom!’ snauwt Maartje. ‘Natuurlijk weet ik dat! Het doet pijn snap
je!’
‘Dat knopje moet uit hoor’, zegt haar moeder.
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‘Nee! het blijft er in! Anders groeit het gaatje weer dicht!’ zegt Maartje beslist.
‘Eigenwijze tor! Nou ja, je moet het zelf weten. Doe in ieder geval nog wat spul op
je oor.’
Maartje doet het en knijpt d'r ogen dicht van de pijn.
‘Zie je wel!’ lacht Egbert als Maartje op school komt. ‘Je oor lijkt op een tomaat.’
‘Vind je leuk hè!’ Maartje kijkt hem kwaad aan.
‘Ja! Nou ja... doet het heel erg zeer?’
‘Of er twee wespen tikkertje spelen in mijn oor’, zegt Maartje zielig.
‘Haal dat ding er dan uit!’ ‘Gewoon laten zitten hoor!’ adviseren Gaia en José.
‘Het gaat vanzelf over.’
Vervolg op pagina 78
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Vervolg van pagina 77
Boink, boink doet Maartje's oor.
‘Dat wordt niks vandaag met jou’, zegt Hans. ‘Blijf vanmiddag maar thuis. En haal
dat rotding uit je oor! Jullie lijken wel gèk allemaal!’
‘Ze zijn het’, zegt Tim. ‘Hierzo! Zo'n oor! Voor een lullig knoppie!’
Maartje ligt in bed op haar linkeroor. Het middaglicht schijnt fel naar binnen. En
die wespen zijn nu aan het touwtje springen.
‘Hier.’ Maartje's moeder brengt haar een beker melk. ‘Misschien slaap je wat. Zal
ik dat knopje eruit halen?’ ‘Nee!’ huilt Maartje. ‘Blijf af! Het is míjn oor!’
Schouderophalend gaat haar moeder de deur uit. Maartje valt ondanks de pijn in
slaap. Ze droomt van wespen, muggen, speren, zwaarden en een pijl en boog.
Maar als ze laat in de middag wakker wordt, voelt ze natte kledder op haar kussen
en de pijn is verdwenen. Met een vies gezicht haalt ze de kussensloop van haar
kussen en gooit hem in de wasmand.
Ze kijkt in de spiegel. Het oor is niet dik meer. Nog wel een beetje rood.
Ha! Zie je wel! Gaat vanzelf over! denkt Maartje trots. Vrolijk gaat ze naar beneden.
‘D'r kwam eng spul uit’, vertelt ze haar moeder. ‘Maar nou is het over. Wat eten
we?’
‘Niks eten en dan opbakken’, zegt haar moeder.
‘Nee hoor: pannekoeken.’
‘Zomaar?’ vraagt Maartje verbaasd.
‘Ja zomaar. Blijf je wèl voortaan van je oren af?’
‘Misschien’, zegt Maartje en kijkt dromerig naar het keukenplafond.
‘Waar denk je nou weer aan?’ vraagt haar moeder argwanend.
‘Een tatoeage’, antwoordt Maartje.
‘Help!’ kreunt haar moeder. En er valt een ei op de grond.
Het verhaal ‘Gaatjes’ staat in het boek Nou moe! dat deze week verschijnt bij
uitgeverij Sjaloom, Utrecht.

Martijn Reeser
Sonja van het LBO
⑮ De vorige keer, in de supermarkt, is het gelukkig goed afgelopen. Dus ga ik verder
met Felix, die zich voor Sonja vreselijk heeft uitgesloofd. Hij heeft een maaltijd bereid,
wèrkelijk fantástisch. Een liefdesmaal! Ik zal je het recept geven.
Je doet een blik bruine bonen, een ui, 200 gram verkruimeld gehakt,
kummelzaadjes, oregano, 3 tomaten, een heet pepertje, Tabasco, Chilipoeder,
paprika poeder en cayenne door elkaar. En smullen maar!
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